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Poznámka úvodem

Pokouším-li se popsat zde výklad snů, nemyslím, že překračuji okruh neu-ropatologických 
zájmů. Neboť sen se psychologickému zkoumání jeví prvním článkem v řadě abnormálních 
psychických útvarů, jejímiž dalšími články, hysterickou fobií, nutkavou představou a bludem, 
se lékař musí zabývat z praktických důvodů. Sen, jak se ukáže, nemá podobný praktický 
význam, ale bere-me-li jej za paradigma, je tím větší jeho cena teoretická, a kdo si nedovede 
vysvětlit vznik snových obrazů, mamě usiluje o pochopení, případně léčbu fobií, nutkavých 
představ a bludů. Avšak stejná souvislost, z níž vyvěrá důležitost našeho tématu, je 
odpovědná také za nedostatky této práce. Mezery, které v tomto popise naleznete, jsou 
přiměřené stejnému počtu styčných bodů, v nichž problém tvorby snu zasahuje do 
obsáhlejších problému psychopatolo-gie, o kterých jsem tu nemohl pojednat a kterým mají 
být věnována pozdější zpracování, postačí-li čas i síla a dostaví-li se další materiál.

Zvláštnosti materiálu, na němž osvětluji výklad snu, mně ztížily i tuto publikaci. Z práce samé 
vyplyne, proč sny, popisované v literatuře nebo sebrané neznámými lidmi, nemohly být 
upotřebitelné pro mé účely; mohl jsem pouze volit mezi sny vlastními a sny pacientů, které 
psychoanalyticky ošetřuji. Využití tohoto materiálu zamezila okolnost, že tu snové pochody 
nevídaně komplikují neurotické vlivy. Ale se sdělením mých vlastních snU bylo nerozlučně 
spjato, že jsem cizím lidem dal nahlédnout do intimit svého psychického života více, než mi 
bylo milé a než bývá úkolem autora, který není básník, nýbrž přírodovědec. Bylo to trapné, 
ale nevyhnutelné; podrobil jsem se tedy okolnostem, abych se nemusel vůbec zřeknout 
důkazů o svých psychologických výsledcích. Ovšem neodolal jsem pokušení zmírnit některé 
indiskrece výpustkami a náhradami; pokud se tak stalo, rozhodně to uškodilo ceně užitých 
příkladu. Mohu jen vyslovit očekávání, že se čtenáři této práce vcítí do mé svízelné situace a 
budou ke mně shovívaví, a že všechny osoby, které se cítí nějak dotčeny sdělenými sny, 
neodepřou svobodu myšlení aspoň životu ve snách.])

Translation (c) Ota Friedmann, 1937

Flectere si nequeo superos, acheronta movebo

1. Vědecká literatura o problémech snu

V této knize dokazuji, že existuje psychologická technika, umožňující výklad snů, a 
použijeme-li tohoto postupu, poznáme, že každý sen je psychickým útvarem, který má smysl 
a dá se na určitelném místě včlenit do duševních pochodů bdění. Dále se pokusím objasnit 
děje, z nichž pramení cizost a nepozna-telnost snu, a z nich usoudit na povahu psychických 
sil, jejichž společným nebo protichůdným působením sen vzniká. Až tam dospěji, skončí můj 
popis, neboť dosáhnu bodu, kde problém snění ústí do obsáhlejších problému, jejichž řešení 
vyžaduje jiný materiál.

Předesílám přehled o výkonech dřívějších autorů a o nynějším vědeckém stavu snových 
problémů, poněvadž se během pojednání zřídka naskytne příležitost, abych se k němu vrátil. 
Vědecké chápání snu totiž přes snahy několika tisíciletí uzrálo tuze málo. Autoři to přiznávají 



tak všeobecně, že se zdá zbytečné uvádět jednotlivé hlasy. Ve spisech, jejichž seznam na 
konci knihy připojuji, je obsaženo mnoho podnětných poznámek a hojnost zajímavého 
materiálu k našemu tématu, ale nic nebo málo, co by proniklo do podstaty snu či nadobro 
řešilo jednu z jeho záhad. Ještě méně ovšem přešlo do vědění vzdělaných laiků.

Jak byl sen v prehistorii lidstva pojímán primitivními národy a jak ovlivňoval utváření jejich 
názorů na svět a duši, je téma tak hluboce zajímavé, že je nerad vylučuji ze zpracování v této 
souvislosti. Odkazuji na známá díla sira J. Lubbocka, H. Spencera, E. B. Taylora aj. a jenom 
podotýkám, že můžeme pochopit obsah těchto problémů a spekulací teprve tehdy, až se 
zhostíme úkolu "výkladu snů", který nám tane na mysli.

Na ozvuku pravěkého pojetí snu se patrně zakládá jeho hodnocení národy klasického 
starověku.2' Tito lidé předpokládali, že sny souvisejí se světem nadlidských bytostí, v něž 
věřili, a obsahují zjevení, vyvolaná bohy a démony. Dále se jim vnucovalo, že sny mají 
úmysl, významný pro snícího, zpravidla prorokovat budoucnost. Mimořádná rozdílnost v 
obsahu a dojmech ze snů však ztěžovala vypracování jednotného názoru a nutila k 
rozmanitému rozlišování a třídění snů podle jejich ceny a spolehlivosti. U jednotlivých 
filosofů starověku nebylo ovšem posuzování snu nezávislé na místě, které vykazovali mantice 
vůbec.

V obou Aristotelových spisech, jednajících o snu, je sen už předmětem psychologie. 
Dovídáme se, že sen není seslán bohy, není povahy božské, nýbrž démonické, neboř příroda 
je démonická, nikoli božská, tj. sen nepramení z nějakého nadpřirozeného zjevení, ale 
vyplývá ze zákonu lidského ducha, který je ovšem spřízněn s božstvem. Sen je vymezován 
jako duševní činnost spáče,

pokud spí. Aristoteles zná některé vlastnosti snového života, např., že sen převádí malé, ze 
spánku působící podněty v něco velikého ("domníváme se, že kráčíme ohněm a že se paříme, 
nastalo-li jen docela nepatrné oteplení té nebo oné části těla"), a z toho vyvozuje, že sny 
dozajista mohou lékaři prozrazovat první ve dne nepozorované znaky počínající změny v 
těle.'1

Staří před Aristotelem, jak známo, nepovažovali sen za výplod snící duše, nýbrž za vnuknutí 
od bohů. Již u nich se uplatňovaly obě protichůdné tendence v hodnocení snového života, s 
nimiž se shledáváme ve všech dobách. Odlišovali pravdivé a cenné sny, seslané spáči, aby ho 
varovaly nebo mu prorokovaly budoucnost, od neužitečných klamných a nicotných, které ho 
mají poplést nebo uvrhnout do zkázy.

Gruppe (Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, str. 390.) uvádí rozdělení snů 
podle Makrobia a Artemidora: "Rozdělovali sny na dvě třídy. Jedna byla ovlivněna jenom 
přítomností (nebo minulostí), ale neměla význam pro budoucnost; obsahovala evu7rvta, 
insomnia, která bezprostředně znázorňují představu nebo její opak, např. hlad nebo jeho 
ukájení, a (pavxaa|iaxa, která fantasticky rozšiřují danou představu, jako například můra, 
efialtes. Druhá třída naproti tomu určovala budoucnost; k ní náležely: 1. přímá věštba, jíž se 
nám dostává ve snách (Kpr|(icraa|iOi;, oraculum), 2. předpověď blízké události (opocnoc, 
visio), 3. symbolický sen vyžadující výklad (oveipoo, somnium). Tato teorie se udržela po 
mnoho staletí."

S tímto proměnlivým hodnocením snů souvisel úkol vykladačů. Poněvadž od snů očekávali 
důležitá objasnění, ale nerozuměli všem snům bezprostředně a nemohli vědět, zda určitý 



nepochopitelný sen přece jenom neohlašuje něco významného, byl dán podnět k úsilí, které 
dovedlo nahradit nesrozumitelný obsah snu srozumitelným a přitom významným. Za největší 
autoritu ve vykládání snů byl v pozdějším starověku považován Artemidoros Daldiský, jehož 
obsáhlé dílo nám musí vynahradit spisy stejného obsahu, které se ztratily.4'

Předvědecké pojímání snu ve středověku se dozajista úplně shodovalo s celým tehdejším 
světovým názorem, který promítal do vnějšího světa jako skutečné to, co bylo reálné jenom v 
duševnu. Kromě toho přihlíželo k hlavnímu dojmu, který sen zanechává v bdění 
prostřednictvím vzpomínky zbylé po procitnutí; v této vzpomínce se proti ostatnímu 
psychickému obsahu jeví něčím cizím, co jaksi pochází z jiného světa. Mylný by byl ostatně 
názor, že v naší době nauka o nadpřirozeném původu snu nemá stoupence; nepřihlížíme-li 
vůbec k pietistickým a mystickým spisovatelům - kteří přece právem lpí na zbytcích kdysi 
rozsáhlé oblasti nadpřirozena, pokud nebyly dobyty přírodovědeckým vysvětlením -
shledáváme se také s bystrými muži beze sklonu k jakékoli dobrodružnosti, kteří se snaží opřít 
svou náboženskou víru v existenci a zásahy nadlidských duchovních sil právě o 
nevysvěUitelnost snových jevů (Haffner). Hodnocení snového života některými filosofickými 
školami, např.
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schellingovci, je zřejmě ozvukcm božské povahy snu, ve starověku nepopřené; nejsou 
skončeny ani úvahy o divinační, budoucnost ohlašující sílu snu, protože pokusy o 
psychologické vysvětlení nestačí zvládnout nashromážděný materiál, ačkoli sympatie 
každého, kdo se oddal vědeckému způsobu myšlení, nesporně směřují k odmítnutí takového 
tvrzení.

Psát dějiny našich vědeckých poznatků o problémech snů je proto tak obtížné, že se v tomto 
poznání, třebaže v jednotlivostech cenném, nedá zjistit pokrok určitými směry. Nevytvořila se 
základna zajištěných výsledku, na níž by budoval následující badatel, ale každý nový autor se 
zabývá stejnými problémy znovu a jaksi od počátku. Kdybych se řídil časovým sledem autorů 
a stručně sděloval o každém jednotlivci, jaké názory vysvětlil o problémech snu, nemohl bych 
vykreslit přehledný obraz celkového stavu nynějších poznatků o snu; proto jsem dal přednost 
popisu podle témat místo podle autoru, a uvedu u každého problému, jaký materiál je k jeho 
řešení obsažen v literatuře.

Protože se mi však nepodařilo zvládnout veškerou, velmi rozptýlenou a do jiných oborů 
přesahující literaturu o tomto předmětu, prosím čtenáře, aby se uskrovnili, jestliže v mém 
popise aspoň nezapadl žádný základní fakt, ani žádné významné hledisko.

Až donedávna cítila většina autoru potřebu jednat o spánku a snu ve stejné souvislosti a 
zpravidla také připojovat rozbor obdobných stavu sahajících do psychopatologie, a dějů, 
podobných snům (jako halucinací, vidin atd.). V nejnovějších pracích se proti tomu jeví snaha 
omezit téma a zabývat se třeba jednotlivou otázkou z oboru snového života. V této změně 
spatřuji projev přesvědčení, že v tak temných věcech lze dosáhnout jasná a shody jenom 
řadou detailních šetření. Nic jiného zde nepodávám, než takové zkoumání detailů, a to povahy 
speciálně psychologické. Měl jsem málo příčin, abych se zabýval problémem spánku, neboť 
je to v podstatě problém fyziologický, ačkoli i v charakteristice stavu spánku musí být 
obsažena změna funkčních podmínek psychického aparátu. Nepřihlížím tu tedy ani k 
literatuře o spánku. Vědecký zájem o snové úkazy o sobě vede k těmto zčásti se prolínajícíin 
otázkám:



A. Poměr snu k životu za bdění

Naivní člověk se domnívá, že sen, ačkoli snad nepochází z jiného světa, přece jen spáče do 
jiného světa unesl. Starý fyziolog Burdach, jemuž vděčíme za pečlivý a duchaplný popis 
snových úkazů, vyjádřil toto přesvědčení zhusta připomínanou větou (str. 474.): "...nikdy se 
neopakuje život dne se svými námahami a požitky, radostmi a bolestmi, naopak sen se snaží, 
aby nás z nich vyprostil. Dokonce, když celá naše duše byla naplněna jediným předmětem, 
když hluboká bolest rozervala naše nitro, nebo nějaký úkol napjal celou sílu našeho

ducha, sen buď poskytuje úplně něco cizího, nebo používá k svým kombinacím pouze 
několika prvků skutečnosti, anebo se přizpůsobuje též tónu naší nálady a symbolizuje 
skutečnost." -./. H. Fichte (I, 541) mluví v tomtéž smyslu přímo o snech doplňujících a nazývá 
je jedním tajným dobrodiním samoléčebnč povahy ducha. - Podobně se vyjadřuje ještě L. 
Striirnpell v studii o povaze a vzniku snti, které si všichni právem váží (str. 16.): "Kdo sní, je 
odvrácen od světa bdělého vědomí"... (str. 17.): "Ve snách se skoro úplně ztrácí paměť pro 
spořádaný obsah bdělého vědomí a jeho normální činnost..." (str. 19.): "Odloučenost snící 
duše od pravidelného obsahu a průběhu života za bdění, téměř bez jakékoli vzpomínky..."

Převážná většina autorů však zastávala protichůdný názor o poměru snu k bdělému životu. 
Např. Hafjher (str. 19.): "Sen je pokračováním bdělého života. Naše sny vždycky navazují na 
představy, které byly krátce předtím ve vědomí. Bedlivé pozorování skoro vždycky nalezne 
nit, spojující se s prožitky předešlého dne." Weygandt (str. 6.) přímo odporuje výše 
citovanému Burdachovu tvrzení, "neboť lze často, zdá se, že v převážné většině snu, 
pozorovat, že nás sny uvádějí zpět do obyčejného života, místo aby nás z něho vyprošťovaly". 
Maury (Le sommeil et les réves, p.56) praví stručnou formulí: "Zdá se nám o tom, co jsme 
viděli, říkali, dělali nebo si přáli." Jessen píše v psychologii, publikované v r. 1855 (str. 530), 
trochu podrobněji: "Víceméně vždy je obsah snů individuální osobností, stářím, pohlavím, 
stavem, stupněm vzdělání, obvyklým způsobem života a událostmi i zkušenostmi celého 
dosavadního života."

Nejrozhodnější stanovisko zaujímá v této otázce filosof /. G. E. Maass (O vášních, 1805): 
"Zkušenost potvrzuje naše tvrzení, že se nám častěji zdá o věcech, k nimž směřují naše 
nejvřelejší vášně. Z toho je vidno, že naše vášně nesporně ovlivňují tvorbu našich snu. 
Ctižádostivý člověk sní o vavřínech které sklidil (třeba jen ve fantazii) nebo ještě sklidí, 
zatímco zamilovaný se ve snách zabývá předmětem svých sladkých nadějí... Všechny 
smyslné žádosti a opovržení, které dřímají v srdci, mohou, pokud byly z jakékoli příčiny 
podníceny, způsobit, že z představ, s nimi sdružených, vznikne sen, nebo že se tyto představy 
vmísí do snu již existujícího." (Sděleno Wimersteinem v "Zbl. fůr Psychoanalyse".)

Stejné byly myšlenky starověku o závislosti snového obsahu na životě. Cituji podle 
Radestocka (str. 139): Když byl Xerxes dobrou radou odvrácen od úmyslu táhnout do Řecka, 
ale znovu a znovu k němu podněcován sny, trefně mu již tehdy řekl starý racionální vykladač 
snů, Peršan Artabanos, že snové obrazy nejvíce obsahují to, co si člověk už myslí, když bdí. V 
Lucretiově díle "O přírodě" (překl. Julie Nováková, Svoboda 1971) je toto místo (IV. v. 959):

Záliba, kterou kdo má a se kterou srostl,

které před usnutím věnuje se dlouho

a upne na ni svou mysl nezvyklou měrou -
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tatáž věc ho zpravidla poutá i ve snu: právník před soudem řeční a zákony píše, velitel válčí a 
chvátá v bitevní vřavu... atd. atd..

Cicero (De Divinatione II) praví, zcela podobně jako později Maury, toto: Vůbec se v naší 
mysli hýbají a jsou přemítány zbytky věcí, o nichž jsme v bdění buď uvažovali, nebo které 
jsme konali.

Rozpor mezi oběma názory k poměru snového života k bdělému se vskutku zdá 
nerozřešitelný. Proto je na místě připomenout popis F. W. Hildebrandta (z r. 1875), jenž 
myslí, že se zvláštnosti snu vůbec nedají znázornit jinak, než "řadou protikladů, které se 
zdánlivě zostřují až do rozporů" (str. 8). "První z těchto protikladů tvoří jednak přísná 
odloučenost nebo uzavřenost snu od skutečného a pravého života, jednak ustavičné 
přesahování jednoho do druhého, stálá závislost jednoho na druhém. - Sen je něco od bděle 
prožité skutečnosti naprosto odděleného, jakési hermeticky v sobě uzavřené bytí, odloučené 
od skutečného života nepřeklenutelnou propastí. Odpoutává nás od skutečnosti, utlumuje 
vzpomínku na ni a uvádí nás do jiného světa a do úplně odlišného průběhu života, který 
vlastně nijak nesouvisí se skutečným..." Hildebrandt potom rozvádí, jak naše celé bytí se 
svými formami existence, sotvaže usneme, zmizí "jako pod neviditelnými padacími dveřmi". 
Ve snu třeba jedeme po moři na Sv. Helenu, abychom zajatému Napoleonovi nabídli výborná 
moselská vína. Excísař nás přijme co nejlaskavěji a skoro litujeme, že procitnutí ruší 
zajímavou iluzi. Nyní však srovnáme situaci snu se skutečností. Nikdy jsme nebyli 
obchodníky s vínem, ani jsme se jimi nechtěli stát. Nikdy jsme nejeli po moři a Sv. Helenu 
bychom si nejméně zvolili za cíl takové cesty. O Napoleonovi vůbec nesmýšlíme sympaticky, 
nýbrž ho z vlastenectví krutě nenávidíme. A nadto člověk, který měl tento sen, vůbec ještě 
nežil, když Napoleon zemřel na onom ostrově; osobně se s ním setkat bylo naprosto nemožné. 
Tak se snový prožitek jeví něčím cizím, co je vsunuto mezi dva úseky života, které se 
dokonale k sobě hodí a doplňují.

"A přece," pokračuje Hildebrandt, "stejně pravdivý a správný je zdánlivý opak. Myslím, že 
současně s touto uzavřeností a odloučeností se přesto uplatňuje nejtěsnější vztah a spojení. 
Přímo smíme říci: Cokoli sen skýtá, materiál k tomu čerpá ze skutečnosti a z duchovního 
života, který se o tuto skutečnost opírá... Jakkoli podivuhodně s tímto materiálem zachází, 
nikdy se vlastně nemůže odpoutat od reálného světa a jeho nejvznešenější i nejvíce fraškovité 
útvary musejí vždy přejímat svou základní látku z toho, co jsme buď spatřili ve smyslovém 
světě, nebo co již nalezlo nějaké místo v našem myšlenkovém pochodu za bdění, jinými 
slovy, z toho, co jsme již zevně nebo vnitřně prožili."
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B. Snový materiál - Paměť ve snu

Za nepopřený poznatek smíme považovat, že veškerý materiál, tvořící obsah snu, nějakým 
způsobem pramení z prožitku, tedy je ve snu reprodukován, vybavován. Ale mylná by byla 
domněnka, že se taková souvislost snového obsahu s životem za bdění nutně a bez námahy 
jeví zřetelným výsledkem srovnání. Naopak souvislost musí být bedlivě hledána a v mnoha 
případech se dovede dlouhou dobu skrývat. Příčina vězí v některých zvláštnostech, které má 
vzpo-mínací schopnost ve snu a které se, třebas všeobecně pozorovány, dosud nedaly nijak 
objasnit. Stojí za námahu zevrubně rozebrat tyto vlastnosti.



Předně se stává, že se v obsahu snu vyskytuje materiál, který v bdělém stavu neuznáváme za 
příslušný k našemu vědění a našim prožitkům. Vzpomínáme si sice, že se nám zdálo o 
dotyčné příhodě, ale nevzpomínáme si, jak a kdy jsme ji prožili. Zůstává nám nejasné, z 
jakého pramene sen čerpal, a jsme v pokušení věřit v samostatně tvořivou činnost snu, až po 
mnohdy dlouhé době nový prožitek vzbudí domněle ztracenou vzpomínku na prožitek dřívější 
a tak rychle odkryje zdroj snu. Musíme přiznat, že jsme ve snu věděli a vybavili si něco, co 
bylo nedostupné vzpomínací schopnosti za bdění."

Obzvláště působivý příklad tohoto druhu vypravuje z vlastní zkušenosti Delboeuf. Viděl ve 
snu dvůr svého domu, pokrytý sněhem, a našel dvě malé ještěrky, zpola zmrzlé a zasypané 
sněhem, které jako milovník zvířat vzal do rukou, zahříval a odnesl do skrýše, určené pro ně v 
sutinách. Mimoto jim dal několik listů malé kapradiny, jež. rostla na zdi a kterou, jak věděl, 
velmi rády. Ve snu znal jméno rostliny: Asplenium rúta muralis. - Sen pokračoval, po nějaké 
vsuvce se vrátil k ještěrkám a ukazoval udivenému Delboeufovi dvě nová zvířátka, která se 
pustila do zbytku kapradí. Potom obrátil pohled na volné pole, spatřil pátou, šestou ještěrku, 
směřující k díře ve zdi, a posléze byla celá silnice pokryta procesím ještěrek, jež všechny 
putovaly stejným směrem.

Delboeufovo vědění obsahovalo za bdění jenom několik latinských názvů rostlin a 
nezahrnovalo znalost nějakého asplenia. K svému velikému úžasu se přesvědčil, že skutečně 
existuje kapradina tohoto jména. Asplenium rúta rnura-ria bylo její správné označení, jež sen 
poněkud zkreslil. Nedalo se ovšem pomýšlet na shodu nahodilou; pro Delboeufa však zůstalo 
záhadou, odkud ve snu čerpal znalost jména: asplenium.

Tento sen se udal v roce 1862; o šestnáct let později spatří filosof u jednoho přítele, kterého 
navštíví, malé album sušených květin, jaké se v některých švýcarských krajích prodávají na 
památku cizincům. Vynořuje se v něm vzpomínka, otevře herbář, najde tam asplenium svého 
snu a pozná v připojeném latinském jméně svůj rukopis. Nyní se dala zjistit souvislost. Jedna 
sestra tohoto přítele navštívila v roce 1860 - dva roky před snem o ještěrkách - na svatební 
cestě Delboeufa. Tehdy měla s sebou toto album určené pro bratra a Delbouef
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za diktátu kteréhosi botanika připisoval ke každé sušené rostlince latinská jména.

Přízeň náhody, pro kterou tento příklad tak nepochybně stojí za sdělení, dovolila Delboeufovi, 
aby vysvětlil ještě jinou část obsahu tohoto snu z jejího zapomenutého zdroje. V r. 1877 se 
mu jednoho dne dostal do ruky starý svazek ilustrovaného časopisu, v němž byla zobrazena 
celá ta řada ještěrek, o které snil v roce 1862. Svazek obsahoval ročník 1861 a Delboeufnc 
rozpomenul, že byl od počátku vycházení tohoto časopisu jeho předplatitelem.

Že sen vládne vzpomínkami, které nejsou přítomné našemu bdění, je fakt tak pozoruhodný a 
teoreticky významný, že chci stupňovat pozornost k tomuto faktu sdělením ještě několika 
"hypermnestických" snu. Mamy vypravuje, že mu po nějakou dobu za dne přicházelo na mysl 
slovo Mussidan. Věděl, že je to jméno francouzského města, ale nic dalšího. Jedné noci se mu 
zdálo o rozmluvě s jistou osobou, která mu sdělila, že přichází z Mussidanu, a na otázku, kde 
toto město leží, odpověděla: Mussidan je krajské město v departementu děla Dordogne. 
Procitnuv, nevěřil vysvětlení, jehož se mu dostalo ve snách; zeměpisný slovník ho však 
poučil, že bylo úplně správné. V tomto případě se potvrdilo, že sen ví více než bdění, ale 
zapomenutý zdroj tohoto vědění nalezen nebyl.



Jessen vypravuje (str. 55) docela podobnou snovou příhodu ze starých časů: "Sem patří m.j. 
sen staršího Scaligra (Hennings. 1. c. str. 300), jenž psal báseň k chvále proslulých mužů 
veronských a jemuž se ve snu zjevil muž jménem Brugnolus a stěžoval si, že byl zapomenut. 
Ačkoli se Scaliger nepamatoval, že by kdy o něm slyšel, přece jen na něho složil verše, a jeho 
syn se později ve Veroně dozvěděl, že se tam muž toho jména kdysi proslavil kritikami."

Hypermnestický sen, vyznačující se pozoruhodnou zvláštností, že vzpomínka, zprvu 
nepoznaná, je poznána ve snu následujícím, vypráví markýz ďHer-vey de St. Denis (podle 
Vaschida, p. 232): Kdysi se mi zdálo o mladé zlatovlasé paní, která hovořila s mou sestrou a 
ukazovala jí nějaké vyšívání. Ve snu mi připadala velmi známá, dokonce jsem si myslel, že 
jsem ji viděl častěji. Procitnuv, mám tento obličej ještě živě před sebou, ale vůbec ho nemohu 
poznat. Znovu usnu; snový obraz se opakuje. V tomto novém snu oslovuji plavovlasou dámu 
a ptám se jí, zda jsem neměl čest, někde se s ní setkat. "Zajisté", odpovídá dáma, "rozpomeňte 
se jen na mořské lázně Pornic". Ihned jsem se zase probudil a docela jistě se pamatuji na 
podrobnosti, s nimiž byla spjata tato půvabná snová tvář." Týž autor (u Vaschida, p. 233) 
vypravuje:

Jakýsi jemu známý hudebník slyšel kdysi ve snu melodii, která se mu zdála docela nová. 
Teprve po několika letech ji našel zaznamenanou v nějaké staré sbírce hudebních skladeb, ale 
pořád se ještě nepamatuje, že by ji měl někdy v rukou.
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Na místě, které mi není pohříchu přístupné (Proceedings of tne Society for Psychical 
Research), uveřejnil prý Myers obsáhlou sbírku takových hy-permnestických snů. Myslím, že 
každý, kdo se zabývá sny, potvrdí obvyklost úkazu, že sen svědčí o vědomostech a 
vzpomínkách, jimiž bdící člověk, jak se domnívá, nevládne. V psychoanalyúcké práci s 
neurotiky, o které podám zprávu později, musím pacientům každý týden několikrát dokazovat 
z jejich snů, že vlastně výborně znají citáty, pohoršlivá slova apod., že je používají ve snu, 
ačkoli je v bdělém životě zapomněli. Ještě sdělím jeden nevinný příklad snové hypermnestie, 
jelikož se tu velmi snadno dal najít zdroj, z kterého pramenila vědomost, přístupná jen snu.

Jeden pacient snil v delší souvislosti o tom, že si v kavárně objednává "kontušovku", ale po 
vyprávění se ptal, co to je; nikdy prý takové jméno neslyšel. Odpověděl jsem, že kontušovka 
je polská kořalka, kterou nemohl vynalézt ve snu, protože již dávno znám toto jméno z 
plakátu. Zprvu mi nechtěl věřit. Po několika dnech, když mezitím uskutečnil svůj sen v 
kavárně, zpozoroval toto jméno na plakátě, a to na nároží, kolem něhož chodil několik měsíců 
aspoň dvakrát denně.

Sám jsem z vlastních snů poznal, jak velkou měrou závisí objevování původu jednotlivých 
snových prvků na náhodě. Tak mne po léta před napsáním této knihy pronásledoval obraz 
velmi jednoduché kostelní věže, ale nepamatoval jsem se, že bych ji byl kdy viděl. Později 
jsem ji náhle poznal, a to s naprostou určitostí, v malé stanici mezi Salcburkem a 
Reichenhallem. Bylo to v druhé polovině devadesátých let - poprvé jsem jel touto tratí v roce 
1886. V pozdějších letech, když jsem se již usilovně zabýval studiem snů, mě přímo 
obtěžoval často se opakující snový obraz jakési podivuhodné místnosti. Viděl jsem v určitém 
vztahu k své osobě, po své levici, temnou místnost, z níž vycházel svit pitvorných 
pískovcových postav. Matná vzpomínka, jíž se mi nechtělo věřit, mně říkala, že je to vchod 
do pivnice; ale nepodařilo se mi ani objasnit, co tento snový obraz znamená, ani odkud 
pochází. V roce 1907 jsem náhodou přišel do Padovy, kam jsem se ke své lítosti od roku 1895 



nedostal. Moje první návštěva v krásném univerzitním městě byla neuspokojivá: nemohl jsem 
si prohlédnout Giottovy fresky v Madonně del'Aréna; v půli cesty tam jsem se obrátil, když 
mně bylo řečeno, že kostelíček je v tento den uzavřen. Při své druhé návštěvě jsem si to chtěl 
vynahradit a opět jsem se vydal na cestu k Madonně del'Aréna. Na silnici, která k ní vede, 
vlevo od směru své cesty, patrně na místě, kde jsem se roku 1895 obrátil, jsem objevil 
místnost s pískovcovými postavami, kterou jsem často vídal ve snách. Skutečně to byl vchod 
do zahradní restaurace.

Jedním ze zdrojů, z nichž se čerpá materiál k reprodukci, zčásti takový, na který si 
nevzpomínáme a který nepoužíváme v bdělém myšlení, je dětský život. Uvedu jenom několik 
autorů, kteří to zpozorovali a zdůraznili:

14

Hildebrandt (str. 23.): Bylo již výslovně uznáno, že někdy nám sen s kouzelnou reprodukční 
silou věrně předvádí krajně odlehlé a dokonce zapomenuté děje z nejdávnější doby."

Striimpell (str. 40.): "Ještě se to stupňuje, pozorujeme-li, jak někdy sen jakoby z nejhlubšího a 
nejhutnějšího zasutí, které pozdější doba navrstvila na nejranější prožitky z mládí, vytahuje na 
povrch obrazy jednotlivých míst, věcí a osob docela neporušené a s původní svěžestí. 
Neomezuje se to pouze na takové dojmy, které jsme si při jejich vzniku živě uvědomovali, 
nebo které se spojily se silnými, psychickými hodnotami a později se vrací ve snu jako 
skutečné vzpomínky, z nichž se procitlé vědomí raduje. Hloubka snové paměti pojímá i 
takové obrazy osob, věcí, místností a prožitků z nejranější doby, jejichž uvědomění bylo jen 
nepatrné, nebo jimž chyběla jakákoli psychická hodnota, anebo ty, jež dávno ztratily obojí, a 
proto se jak ve snách, tak po procitnutí zdají zcela cizí a neznámé, až se objeví jejich raný 
původ."

Volkelt (str. 119.): "Obzvláště je pozoruhodné, jak často se vsunují do snu vzpomínky z 
dětství a z mládí. Nač již dávno nemyslíme, co pro nás dávno pozbylo důležitosti, to nám 
ustavičně připomíná sen."

Vláda snu nad materiálem z dětství, který, jak známo, z největší části spadá do mezer vědomé 
vzpomínací schopnosti, dává podnět k vzniku zajímavých hypermnestických snů, o nichž 
podám několik příkladů.

Maury vypravuje (Le sommeil, p. 92), že v dětství často docházel ze svého rodného města do 
blízkého Trilportu, kde jeho otec řídil stavbu mostu. Jedné noci je ve snu zanesen do Trilportu 
a opět si hraje v ulicích města. Blíží se k němu muž v jakémsi stejnokroji. Maury se ho ptá, 
jak se jmenuje; představuje se: "Jmenuji se C... a jsem hlídačem mostu. Maury, který po 
procitnutí pochybuje o skutečnosti vzpomínky, se ptá staré služebné, jež je u něho od dětství, 
zda se pamatuje na muže toho jména. "Zajisté," odpovídá, "byl hlídačem mostu, který váš 
otec tehdy stavěl."

Stejně krásně potvrzený příklad, jak bezpečná je vzpomínka z dětství předváděná snem, 
vypravuje Maury o panu F..., který strávil dětství v Montbrisonu. Tento muž se za pětadvacet 
let po svém odchodu odhodlal znovu navštívit své rodiště a staré přátele, jež od té doby 
neviděl. V noci před odcestováním se mu zdá, že je u cíle a že se blízko Montbrisonu setkává 
s pánem, kterého od vidění nezná a který mu říká, že je pan T..., přítel jeho otce. Pan F... 
věděl, že v dětství znal muže toho jména, ale za bdění si již nepamatoval jeho podobu. O 



několik dní později, když dorazil do Montbrisonu, skutečně našel místo, které považoval za 
neznámé, a potkal muže, v němž okamžitě poznal pana T. ze snu. Skutečná osoba byla jenom 
starší, než jak ji ukazoval snový obraz.

Mohu zde vyprávět vlastní sen, v němž dojem, který měl být vybaven, je nahrazen vztahem. 
Viděl jsem ve snu osobu, o níž jsem ve snu věděl, že je lékařem mého rodiště. Její obličej 
nebyl zřetelný, ale smísila se s představou jedno-
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ho mého učitele z gymnázia, kterého ještě dnes někdy potkávám. Jaký vztah obě osoby pojil, 
jsem nemohl za bdění vypátrat. Když jsem se však zeptal matky na lékaře prvních let svého 
dětství, dověděl jsem se, že byl jednooký, a jednooký byl také gymnazijní učitel, jehož osoba 
se ve snu kryla s osobou lékaře. Třicet osm let již uplynulo od doby, kdy jsem naposledy 
spatřil tohoto lékaře, a pokud se pamatuji, nikdy jsem na něho za bdění nepomyslel.

Zní to, jako by měla být vytvořena protiváha proti příliš velké úloze dojmů z dětství ve 
snovém životě, tvrdí-li někteří spisovatelé, že se ve většině snů dají dokázat prvky z docela 
nedávných dnu. Robert (str. 46) dokonce tvrdí: Obyčejně se normální sen zabývá jen dojmy z 
právě uplynulých "dnu". Ukazuje se, že Robertem vybudovaná teorie snu nezbytně vyžaduje 
zatlačení nejstarších a předsunutí nejmladších dojmů. Ale fakt, který Robert vyslovuje, 
skutečně existuje a potvrzují jej také moje výzkumy. Jeden americký autor, Nelson, se 
domnívá, že ve snu se nejčastěji zhodnocují dojmy z druhého nebo třetího dne před dnem snu, 
jako by dojmy ze dne, který bezprostředně předchází před snem, nebyly dosti oslabené - dosti 
uleželé.

Několika spisovatelům, kteří pochybovali o těsné souvislosti snového obsahu s životem za 
bdění, bylo nápadné, že dojmy, které silně zaměstnávají bdělé myšlení, se vyskytnou ve snu 
teprve tehdy, když byly poněkud odsunuty z denní myšlenkové práce. Tak např. pozůstalí 
zpravidla nesní o zemřelém, kterého milovali, v první době, dokud je úplně zaujímá smutek 
(Delage). Avšak jedna z posledních pozorovatelek, Miss Hallamová, sebrala také případy 
opačného chování a v tomto bodě hájí právo psychologické individuality.

Třetí, nejpodivnější a nejméně pochopitelná zvlášuiost paměti ve snu se projevuje výběrem 
reprodukovaného materiálu, a to tak, že není, jako za bdění, považováno za hodné vzpomínky 
jen to, co je nejvýznamnější, ale i to, co je nejlhostejnější, nejnepatrnější. K této otázce udělím 
slovo oněm autorům, kteří svůj údiv vyjádřili nejsilněji.

HUdebrandt (str. 11): "Podivuhodné je, že sen zpravidla nebere své prvky z velikých a 
závažných událostí ani z mocných a hnacích zájmů předešlého dne, nýbrž z vedlejších 
přídavků, abych tak řekl, z bezcenných drobtu nedávné nebo starší minulosti. Smrt v naší 
rodině, která nás tak vzrušuje, že pozdě usínáme, zůstává setřena z naší paměti až do prvního 
bdělého okamžiku, kdy se do ní vrátí se zarmucující silou. Ale bradavice na čele cizího 
člověka, kterého jsme potkali a na kterého jsme nemysleli ani okamžik, sotva jsme ho přešli, 
tato bradavice hraje úlohu v našem snu..."

Striimpell (str. 39.): "... takové případy, kdy rozborem snu nalézáme součásti snu, jež sice 
pocházejí z prožitků uplynulého nebo předposledního dne, ale pro bdělé vědomí byly přesto 
tak bezvýznamné nebo bezcenné, že jsme je krátce po prožitku zapomněli. Takovými prožitky 
jsou např. náhodou zaslechnuté pro-
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jevy nebo povrchně pozorovaná jednání druhého člověka, rychle pominulé vjemy věcí nebo 
osob, jednotlivé malé úryvky z četby apod."

Havelock Ellis (p. 727): Hluboké vzruchy bdělého života, otázky a problémy, které 
naplňujeme svou hlavní, volní duševní energií, se obyčejně neukazují snícímu vědomí. Pokud 
se týče bezprostřední minulosti, znovu se vynořují v našich snech nejméně významné, 
náhodné, "zapomenuté" dojmy z denního života. Duševní činnosti, které jsou za bdění nej 
intenzi vnější, spí nejhlouběji.

Uvedené zvláštnosti paměti ve snu poskytují Binzovi (str. 45) příležitost vyslovit se, že není 
uspokojen vysvětlováním snu, které sám podporuje: "A přirozený sen nám klade podobné 
otázky. Proč vždycky nesníme o dojmech paměti, čerpaných z posledních dnů, nýbrž se 
zhusta, bez pohnutky, kterou bychom mohli poznat, ponořujeme do daleké, téměř vymizelé 
minulosti? Proč vědomí ve snu často zachycuje dojem z lhostejných vzpomínkových obrazů, 
zatímco mozkové buňky tam, kde obsahují nejdráždivější záznamy prožitků, jsou většinou 
němé a strnulé, ledaže snad byly krátce předtím oživeny za bdění?"

Snadno pochopíme, že podivná záliba snové paměti v tom, co je v prožitcích dne lhostejné a 
čemu potom nevěnujeme pozornost, ponejvíce vedla k úplnému opomíjení závislosti snu na 
denním životě a pak aspoň k ztížení její průkaznos-ti v každém jednotlivém případě. Proto 
bylo možné, že miss Whiton Calkinsová si při statistickém zpracování svých snů (a snů svého 
druha) přece z celkového počtu udržela jedenáct procent snu, v nichž vztah k dennímu životu 
nebyl patrný. Zajisté má pravdu HUdebrandt, tvrdí-li, že by se všechny snové obrazy daly 
geneticky objasnit, kdybychom vždycky věnovali dostatek času a soustředění tomu, abychom 
vypátrali jejich původ. Označuje to však "za konání krajně namáhavé a nevděčné. Neboť by 
to koneckonců spočívalo v tom, že bychom vyhledávali nejrůznější psychicky docela 
bezvýznamné věci v nejodlehlejších koutech paměti, vytahovali nejrůznější docela 
indiferentní momenty pradávné doby ze zasutí, kterému možná propadly již ve své nejbližší 
hodině." Já však přece lituji, že se bystrý autor dal zdržet od sledování cesty, která počíná tak 
neznatelně; byla by ho bezprostředně přivedla k ústřednímu bodu, z něhož lze sen vysvětlit.

Chování paměti ve snu je jistě velmi významné pro každou teorii paměti vůbec. Učí, že "to, 
co jsme jednou duchovně vlastnili, se nikdy nemůže úplně ztratit". (Scholz, str. 34.). Anebo 
podle slov Delboeufových, "že každý dojem, nejméně významný, zanechává nesmazatelnou 
stopu, neomezeně schopnou znovu se projevovat, závěr, k němuž nutí také mnoho jiných 
patologických jevů duševního života. Mějme na mysli tuto výjimečnou výkonnost paměti, 
abychom živě pociťovali rozpor, k němuž vedou některé níže uvedené teorie, jež chtějí 
vysvětlit absurdnost a nesouvislost snů částečným zapomněním toho, co nám bylo známo ve 
dne.

JihcřesWá v Oí:kých

knihovna
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Někoho by třeba mohlo napadnout, že úkaz snění lze vůbec redukovat na úkaz vzpomínání, že 
ve snu lze spatřovat projev reprodukční činnosti, která neustává ani v noci a je sama sobě 
účelem. S tím by souhlasilo sdělení typu Pilczova, podle něhož je možno dokázat pevné 
vztahy mezi dobou snění a obsahem snů, a to tak, že sen v hlubokém spánku reprodukuje 
dojmy z nejstarších dob, k ránu však dojmy nedávné. Ale takové pojetí je už předem 
nepravděpodobné pro způsob, jakým sen zachází s materiálem, který má být vybaven. 
Striimpell právem upozorňuje, že se ve snách prožitky neopakují. Sen sice opakovat začíná, 
ale následující článek chybí; je pozměněn, nebo se na jeho místě vyskytuje článek docela cizí. 
Sen přináší jen zlomky reprodukcí. Jistě je to pravidlem potud, aby to připouštělo teoretické 
hodnocení. Nicméně se vyskytují i výjimky, v nichž sen opakuje prožitek úplně stejně, jak 
dovede naše vzpomínání za bdělosti. Delboeuf vypráví o jednom kolegovi z univerzity, že 
nebezpečnou jízdu vozem, při které jakoby zázrakem unikl nehodě, znovu prožil ve snu se 
všemi podrobnostmi. Miss Calkinsová se zmiňuje o dvou snech, které obsahovaly přesnou 
reprodukci jednoho prožitku z minulého dne, a já budu mít později příležitost, abych sdělil 
příklad, o němž jsem se dozvěděl a v němž se prožitek z dětství ve snu opakuje beze změny.6) 
,

C. Podněty k snění a zdroje snu '

Co máme rozumět podněty ke snu a co jeho zdroji, to se dá znázornit odkazem na lidové 
rčení, že "sny přicházejí od žaludku". Za těmito pojmy se skrývá teorie, která pojímá sen jako 
následek rušení spánku. Nesnili bychom, kdyby za spánku nevzniklo něco rušivého; a sen je 
reakcí na toto rušení.

Rozbor příčm, vyvolávajících sen, zaujímá v pojednání spisovatelů velmi mnoho místa. Že se 
tento problém vynořil teprve, když se sen stal předmětem biologického bádání, je 
samozřejmé. Staří, kteří považovali sen za seslaný bohy, nepotřebovali hledat zdroj podnětů, 
vyvolávajících sen; sen pramenil z vůle božské nebo démonické síly, obsah snu z jejího 
vědění nebo záměru. Ve vědě se brzy vynořila otázka, zda podnět k snění je vždycky týž, 
anebo může být mnohonásobný, a s otázkou úvaha, zda příčinné vysvětlování snu patří do 
psychologie nebo spíše fyziologie. Většina spisovatelů, zdá se, předpokládá, že příčiny rušení 
spánku, tedy zdroje snění, jsou rozmanité, a že sen vyvolávají jak podněty tělesné, tak 
vzruchy duševní. Názory o tom, kterým zdrojům snu náleží přednost a jak sestavit stupnici 
odpovídající jejich významu pro vznik snu, se dalekosáhle rozcházejí.

Kde je výčet zdrojů snu úplný, rozčleňují se posléze na čtyři druhy, kterých bylo použito k 
rozdělení snu:

1. Vnější (objektivní) podráždění smyslů.

2. Vnitřní (subjektivní) podráždění smysli., ,; , ...

3. Vnitřní (organické) tělesné podněty. , .

4. Ryze psychické zdroje podnětu. .¦¦:¦

Ad 1. Vnější smyslové podněty.

Mladší Striimpell, syn filosofa, jehož dílo nám již několikrát ukázalo cestu k problémům snu, 
sdělil, jak známo, pozorování nemocného stiženého všeobecnou anestezií povrchu těla a 



ochablostí několika vyšších smyslových orgánů. Když v tomto muži ty nečetné, ještě otevřené 
smyslové brány uzavřeli od vnějšího světa, usnul. Chceme-li usnout, všichni usilujeme o 
vytvoření situace, která se podobá situaci v Strůmpelově pokusu. Zavřeme nejdůležitější 
smyslové brány, oči, a snažíme se uchránit ostatní smysly od každého podnětu nebo každé 
změny podnětů, která na ně působí. Pak usneme, ačkoli se nám náš úmysl nikdy nezdaří 
úplně. Nemůžeme ani úplně přerušit působení podnětů na smyslové orgány, ani úplně 
odstranit jejich dráždivost. Že nás silnější podněty mohou kdykoli probudit, snad dokazuje, 
"že duše zůstala i ve spánku v pokračujícím spojení s mimotělesným světem". Smyslové 
podněty, které na nás působí za spánku, se mohou velmi snadno stát zdroji snu.

Nuže, takových podnětů je velké množství, od nevyhnutelných, jež souvisejí se stavem 
spánku nebo ho jen někdy připouštějí, až po nahodilý podnět k probuzení, který je způsobilý 
nebo určený k tomu, aby zakončil spánek. Do očí vnikne prudší světlo, ozve se nějaký hluk, 
nosní sliznici podráždí páchnoucí látka. Nechtěnými pohyby obnažujeme jednotlivé části těla 
a vystavujeme je pocitu chlazení, změnou polohy si sami způsobujeme pocit tlaku a doteku. 
Štípne nás moucha nebo na všechny smysly současně naléhá malá noční nehoda. Bedliví 
pozorovatelé sebrali velký počet snů, v nichž se podnět, zjištěný při procitnutí, shoduje s částí 
obsahu snu potud, že bylo možné poznat v něm zdroj snu.

Sbírku takových snů, vyvolaných objektivním - více nebo méně akci-denčním - podrážděním 
smyslů, zde uvedu podle Jessena, str. 527.: "Každý zřetelně vnímaný hluk vzbuzuje příslušné 
obrazy snu, hřmot bouře nás uvádí do středu bitvy, kokrhání kohouta se může proměnit v 
úzkostlivé volání lidí, vrzání dveří vyvolat sny o vloupání lupičů.

Ztratíme-li v noci přikrývku, sníme možná, že se procházíme nazí, nebo že jsme spadli do 
vody. Ležíme-li v posteli šikmo a vyčnívají-li nohy přes její kraj, zdá se nám třeba, že stojíme 
na okraji hrozné propasti nebo že padáme z příkrého vrchu. Dostane-li se naše hlava náhodou 
pod polštář, visí nad námi veliký balvan a hrozí, že nás pod svou tíží pochová. 
Nashromáždění semene vyvolává smyslné sny, místní bolesti vytvářejí představu vytrpěného 
trýznění, nepřátelských útoků nebo zraňování těla...
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Meierovi (Pokus o vysvětlení náměsíčnosti. Halle 1758, str. 33.) se kdysi zdálo, že ho 
přepadlo několik osob, které ho položily na záda na zem a vrazily mezi jeho palec a sousední 
prst u nohy kůl do země. Při této snové představě se probudil a cítil, že mezi prsty jeho nohy 
vězí stéblo. Týž prý podle Henningse (O snech a lidech náměsíčných. Výmar 1784, str. 258.) 
jindy, kdy si pevněji stáhl u krku košili, snil, že je věšen. Hqffbauerovi se v mládí zdálo, že 
padá z vysoké zdi, a po probuzení zpozoroval, že se rozpadla postel a že skutečně spadl... 
Gregory vypravuje, že si kdysi při uléhání položil k nohám láhev s teplou vodou a potom ve 
snách cestoval až na vrchol Etny, kde mu vedro půdy připadalo nesnesitelné. Jiný muž, který 
si dal hořčičnou náplast na hlavu, snil, zeje skalpován indiánskou tlupou; třetí, který spal v 
mokré košili, si myslel, že je unášen proudem. Záchvat dny, který nastal za spánku, přivedl 
nemocného na myšlenku, že upadl do rukou inkvizice a je mučen (Macnish)."

Argument, založený na podobnosti mezi podnětem a obsahem snu, se dá zesílit, podaří-li se 
záměrným navozením smyslových podnětů vyvolat ve spáči sny, přiměřené podnětům. 
Takové pokusy dělal podle Macnishe již Giron de Buzareingues. "Nechal si kolena nepokrytá 
a snil, že cestuje v noci poštovním vozem. K tomu podotýká, že cestující určitě vědí, jak je za 
noci v drožce zima na kolena. Jindy si nechal nepokrytou hlavu a snil, že se účastní 



náboženského obřadu v přírodě. Totiž v zemi, kde žil, bylo zvykem mít vždycky hlavu 
pokrytou a jedinou výjimkou byly příležitosti jako právě uvedená."

Maury sděluje nová pozorování snů, vyvolaných v něm samém. (Mnoho jiných pokusů 
nemělo úspěch.)

1. Lechtají ho na rtech a špičce nosu peřím. - Sní o hrozném mučení; kladou mu na obličej 
kuklu ze smoly, pak ji strhávají, takže současně spadá také pokožka!

2. Někdo škrábe nůžkami o pinzetu. - Slyší zvonění, potom zvonění na poplach a je zanesen 
do červnových dnů r. 1848.

3. Dají mu čichat ke kolínské vodě. - Je v Káhiře v krámě Jufumna Marie Farinv. Potom 
následují bláznivá dobrodružství, která nedovede reprodukovat.

4. Štípnou ho slabě do šíje. - Sní, že mu někdo dal hořčičnou náplast, a myslí na lékaře, který 
ho ošetřoval v dětství.

5. Přibližují horké těleso k jeho obličeji. - Zdá se mu o "topičích",7' kteří se vplížili do domu a 
nutí obyvatele, aby vydali peníze, strkajíce jim nohy do nádoby se žhavým uhlím. Potom 
vystupuje hraběnka z Abrantés, které je ve snu tajemníkem.

6. Nalejí mu kapky vody na čelo. - Je v Itálii, silně se potí a pije bílé orvi-etské víno.

7. Opětovně na něho pouštějí světlo svíčky filtrované červeným papírem. -Sní o počasí, vedru 
a znovu je zanesen do bouře na moři, kterou kdysi prožil v průlivu La Manche.
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Jiné pokusy vyvolat sny experimentálně provedli ďHervey, Weygandt aj.

Z několika stran "byla pozorována nápadná pohotovost snu zapříst náhlé dojmy ze 
smyslového světa do svých útvarů tak, že v nich ptisobí jako katastrofa, poznenáhlu již 
připravovaná a zahájená" (Hildebrandt). "V dřívějších letech," vypráví tento spisovatel, "jsem 
někdy používal, abych pravidelně vstával v určitou hodinu, budík, připevněný k hodinám. 
Přihodilo se jistě stokrát, že se tón tohoto stroje výborně hodil do snu, zdánlivě velmi 
dlouhého a souvislého, jako by se celý tento sen zakládal jen a jen na něm a nalézal v něm 
vlastní, logickou nezbytnou pointu, přirozený konečný cíl."

Tři z těchto snů, vyvolaných budíkem, uvedu ještě se zřetelem k něčemu jinému.

Volkelt (str. 68.) vypravuje: "Jednomu skladateli se kdysi zdálo, že učí a chce svým žákům 
právě něco vysvětlit. Již je s výkladem hotov a ptá se jednoho chlapce: "Rozuměl jsi?" Ten 
křičí jako posedlý: "Oh, ja !" (Ó, ano). Rozzloben, vytýká mu křik. Ale už křičí celá třída: 
"Orja!" Potom: "Eurjo!" A konečně: "Feuerjo!" (Oheň!) A nyní se probouzí pro skutečné 
volání "Fe-orjo!" na ulici."

Garnier (Traité des facultés de 1'ame, 1865) sděluje u Radestocka, že Napoleon I. byl 
probuzen ze sna výbuchem pekelného stroje. Ve snu znovu prožil přechod přes Tagliamento a 
dělostřelbu Rakušanů, až procitl se zděšeným výkřikem: "Jsme podminováni!"



Proslulým se stal sen, který prožil Maury (Le sommeil, p. 161). Byl nemocen a ležel ve svém 
pokoji v posteli; jeho matka seděla vedle něho. Snil o hrůzovlá-dě za revoluce, přihlížel 
příšerným scénám vraždění a konečně byl sám pohnán před soudní dvůr. Tam spatřil 
Roberspiera, Marata, Fouquier-Tinvillea a všechny ty smutné hrdiny oné hrozné doby, byl 
jimi vyslýchán a po různých příhodách, které mu neutkvěly v paměti, byl odsouzen, a potom, 
provázen nepřehledným davem, veden na místo popravy. Vystupuje na popraviště, kat ho 
přivazuje k prknu; to se převrátí; nuž guillotiny spadne; cítí, jak se jeho hlava odlučuje od 
trupu, probudí se s příšernou úzkostí - a zjistí, že spadl nástavek na postel a zasáhl jeho šíjový 
obratel, vskutku podobně noži guillotiny.

Na tento sen navazuje zajímavá rozprava, zahájená Le Lorrainem a Eggerem v "Revue 
philosophique", zda a jak může snící člověk v krátké době, která uplyne mezi vjemem 
podnětu, vyvolávajícím probuzení, a procitnutím, stěsnat tak hojné množství snového obsahu.

Pro příklady tohoto druhu se objektivní smyslové podněty, působící za spánku, zdají 
nejbezpečněji zjištěným zdrojem snu. Také jen a jen tento zdroj hraje úlohu ve vědomostech 
laiků. Když se zeptáte vzdělance, který literaturu o snu jinak nezná, jak vznikají sny, 
nepochybně odpoví poukazem na jeden jemu známý případ, v němž byl sen objasněn 
objektivním smyslovým podnětem, poznaným po procitnutí. Vědecká práce se nemůže tady 
zastavit; k dalším otáz-
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kam ji podněcuje pozorování, že podnět, působící na smysly za spánku, nevystupuje přece ve 
snu ve skutečné podobě, nýbrž je zastupován jinou představou, jež je k němu v nějakém 
vztahu. Ale vztah, který pojí podnět vyvolávající sen s jeho účinkem ve snu, je podle 
Mauryových slov "nějakým příbuzenstvím, které však není jediné ani výlučné" (Analogies, p. 
72). Poslechněme si např. tři Hildebrandtovy sny, vyvolané budíkem; potom si musíme 
položit otázku, proč stejný podnět vyvolal tak různé a proč právě tyto sny:

(Str. 37.): "Procházím se za jarního jitra a toulám se mezi zelenavými poli až k sousední 
vesnici, tam vidím, jak obyvatelé ve svátečních šatech, zpěvník pod paží, putují v hojném 
počtu do kostela. Správně! Vždyť je neděle a brzy začne ranní bohoslužba. Odhodlám se, že
se jí zúčastním, ale protože jsem trochu rozpálen, chci se předtím ochladit na hřbitově, který 
leží u kostela. Zatímco čtu různé náhrobní nápisy, slyším, jak zvoník vystupuje na věž, a v její 
výši spatřím malý vesnický zvon, který dá znamení k začátku mše. Ještě drahnou chvíli visí 
nehybně, potom se začne houpat - a náhle zazní jeho údery jasně a pronikavě - tak jasně a 
pronikavě, že zakončí můj spánek. Zvuky zvonu však vycházejí z budíku."

Druhá kombinace. "Je jasný zimní den; ulice jsou vysoko pokryty sněhem. Slíbil jsem, že se 
zúčastním sáňkování, musím však dlouho čekat, než dojde hlášení, že sáně jsou přede dveřmi. 
Nyní se konají přípravy k nasedání - oblékám si kožich, vytahuji pytel na nohy - a konečně 
sedím na svém místě. Ale ještě se odjezd zdržuje, než dají uzdy citelné znamení čekajícím 
koním. Ti teď zatáhnou; silně otřásané rolničky zahájí svou známou janičářskou hudbu, tak 
mocně, že se předivo snu ihned přetrhne. Zaseje to jen ostrý zvuk budíku."

"Ještě třetí příklad! Vidím, jak jedna služebná s několika tucty nakupených talířů kráčí 
chodbou k jídelně. Zdá se mi, že porcelánový sloup v jejích rukou je v nebezpečí, že ztrácí 
rovnováhu. "Dej pozor," varuji, "celý náklad spadne na zem." Nechybí ovšem obligátní 
námitka, že je na to zvyklá atd., zatímco já ji pořád ještě sleduji starostlivým pohledem. 



Vskutku, na prahu klopýtne -křehké nádobí spadne a na sta střepů řinká a rachotí na podlaze. 
Ale - neustávající zvuk přece není, jak brzy zpozoruji, vlastně řinkotem, nýbrž pravým 
zvoněním; - a tímto zvoněním, jak poznávám, vykonal svou povinnost jen budík."

Na otázku, proč duše ve snu špatně posuzuje povahu objektivního smyslového podnětu, 
odpovídá Striimpell - a skoro stejně Wundl - v tom smyslu, že duše v poměru k takovým za 
spánku působícím podnětům je ve stavu tvorby iluzí. Smyslový dojem poznáváme, správně 
vykládáme, tj. vřazujeme do skupiny vzpomínek, do níž patří podle všech předešlých 
zkušeností, je-li dojem dosti silný, zřetelný a trvalý, a máme-li čas, nezbytný k této úvaze. 
Nejsou-li tyto podmínky splněny, pleteme si objekt, z něhož pochází dojem; na základě tohoto 
dojmu tvoříme iluzi. "Když se někdo prochází po širokém poli a nezřetelně vnímá vzdálený 
předmět, může se stát, že ho považuje za koně. Přihlédne-li
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blíže, může se mu vnutit výklad, že je to odpočívající kráva, a posléze nabude představa 
pevných obrysů skupiny sedících lidí. Nuže, podobně neurčité povahy jsou dojmy, jichž duše 
ve spánku nabývá vnějšími podněty; na jejich základě vytváří iluze tím způsobem, že dojmem 
vzbudí větší nebo menší počet vzpomínkových obrazů, jimiž nabývá psychické hodnoty." Z 
kterého z četných náležitých okruhů vzpomínek jsou příslušné obrazy vzbuzeny a které z 
možných asociačních vztahů se přitom uplatňují, to se ani podle Striimpella nedá určit a je 
jaksi ponecháno libovůli duševního života.

Stojíme před volbou. Můžeme připustit, že se zákonitost v tvorbě snu skutečně nedá sledovat, 
a zříci se tudíž otázky, zda se iluze, vyvolaná smyslovým dojmem, nedá vykládat ještě jinými 
podmínkami. Anebo můžeme připadnout na domněnku, že objektivní podráždění smyslů, 
vyvolané za spánku, je zdrojem snu jen malou měrou a že výběr vzpomínkových obrazu, jež 
mají být vzbuzeny, určují jiné momenty. Skutečně, zkoumáme-li pokusně vyvolané 
Mauryovy sny, které jsem v tomto úmyslu sdělil tak zevrubně, jsme v pokušení tvrdit, že 
provedený pokus vlastně vysvětluje původ jen jediného ze snových prvků, kdežto ostatní 
obsah snu se jeví příliš samostatný, příliš určitý v podrobnostech, aby se dal objasnit jediným 
požadavkem, že se musí snášet s prvkem, zavedeným experimentálně. Začneme dokonce 
pochybovat o iluzi-onistické teorii a o moci objektivního dojmu utvářet sen, když se dovíme, 
že tento dojem je někdy ve snu vykládán velmi podivně a velmi vzdáleně. M. Simon např. 
vypravuje sen, v němž viděl obrovské osoby, sedící u stolu, a jasně slyšel hrozné klapání, 
které způsobovaly jejich čelisti, narážející na sebe při žvýkání. Když se probudil, slyšel dupot 
kopyt koně, který běžel tryskem pod jeho okny. Jestliže tu dupot kopyt vyvolal právě 
představy z okruhu vzpomínek na Gulliverovy cesty, na pobyt u u brobdingnagských obrů a u 
ctnostných koňských bytostí - jak si to bez nejmenší opory autora dovoluji vykládat - nebyl 
výběr tohoto vzpomínkového kruhu, tak neobvyklého pro onen podnět, usnadněn ještě jinými 
podněty?8*

Ad 2. Vnitřní (subjektivní) podráždění smyslu.

Přes veškeré námitky musíme uznat, že objektivní smyslová podráždění za spánku 
nepochybně působí jako vyvolavatelé snu. Pokud se snad tyto podněty zdají povahou a 
četností nedostačující k vysvětlení všech snových obrazů, poukazuje se na to, aby byly 
hledány jiné, ale obdobně působící zdroje snu. Nevím, kde se poprvé vynořila myšlenka, 
zabývat se vedle vnějších smyslových podnětů vnitřními (subjektivními) vzruchy ve 
smyslových orgánech; faktem však je, že se to s větším nebo menším důrazem dělá ve všech 



novějších popisech etiologie snu. "Při snových iluzích", tvrdí Wundt (str. 363.), "hrají podle 
mého názoru podstatnou úlohu ještě ony zrakové a sluchové subjektivní počitky, které máme 
z bdělého stavu v podobě světelného chaosu tmavého zorného
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pole, znění a hučení v uších atd., zejména subjektivní podráždění sítnice. Tak se vysvětluje 
podivuhodný sklon snu, vykouzlovat před naším okem podobné nebo úplně shodné objekty. 
Vidíme před sebou nesčíslné ptáky, motýly, ryby, pestré perly, květiny apod. Světelný prach 
tmavého zorného pole tu nabyl fantastické podoby a četné světelné body, ze kterých se 
skládá, jsou snem ztělesňovány ve stejném počtu jednotlivých obrazů, na něž pak pro 
pohyblivost světelného chaosu hledíme jako na předměty v pohybu. - Odtud také asi pramení 
silný sklon snu k nejrozmanitějším zvířecím postavám, jejichž tvarové bohatství se snadno 
přizpůsobuje zvláštnímu tvaru světelných subjektivních obrazů."

Subjektivní smyslová podráždění mají jakožto zdroje snových obrazů patrně tu přednost, že 
nezávisejí na vnější náhodě tak jako objektivní. Jsou, kdykoli je vysvětlení potřebuje, abych 
tak řekl, po ruce. Ale proti objektivním smyslovým podnětům jsou v nevýhodě potud, že 
potvrzování jejich významu pro vznik snu, které u objektivních vyplývá z pozorování a 
pokusu, je u nich obtížné nebo vůbec vyloučené. Hlavní důkaz jejich způsobilosti vyvolávat 
sny podávají takzvané hypnagogické halucinace, které popsal Joh. Miiller jako "fantastické 
vizuální jevy". Jsou to často velmi živé proměnlivé obrazy, jež se u mnoha lidí pravidelně 
dostavují v době usínání a případně chvíli trvají také po otevření očí. Maury, který jim 
vysokou měrou podléhal, je zevrubně zhodnotil a tvrdil (jako ostatně Joh. Miiller), že 
souvisejí, dokonce že jsou totožné s obrazy snu. Pro jejich vznik, říká Maury, je nutná jistá 
duševní pasivita, je třeba uvolnit napětí pozornosti. (Str. 59. a d.) Stačí však, když na vteřinu 
upadneme do takové letargie, abychom, jsme-li k tomu disponováni, spatřili hypnagogickou 
halucinaci, po níž třeba znovu procitneme, až konečně hra, několikrát opakovaná, skončí 
usnutím. Probudíme-li se pak za nepříliš dlouhou dobu, často se podle Mauryho podaří 
dokázat ve snu tytéž, obrazy, které nám v podobě hypnago-gických halucinací tanuly na mysli 
před usnutím. (Str. 134) To se např. kdysi stalo Maurymu s množstvím pitvorných postav se 
znetvořenými obličeji a podivnými účesy, jež ho dotěrně až k nevíře obtěžovaly v době 
usínání; po procitnutí si vzpomněl, že se mu o nich zdálo ve snu. Jindy, když právě trpěl 
pocitem hladu, protože si předsevzal málo jíst, spatřil hypnagogickou mísu a ruku, která byla 
vyzbrojena vidličkou a brala si trochu jídla z mísy. Ve snu seděl u tabule s množstvím jídla a 
slyšel chrastot, způsobený vidličkami lidí, kteří jedli. Jindy zase, když usínal s podrážděnýma 
a bolavýma očima, měl hypnagogickou halucinaci mikroskopicky malých znaku, jež musel s 
velkou námahou jednotlivě luštit; za hodinu po probuzení si vzpomněl na sen, v němž se 
vyskytla otevřená kniha s malinkými písmenky, kterou musel celou pracně číst.

Docela podobně jako tyto obrazy, mohou se i sluchové halucinace slov, jmen atd. vyskytovat 
hypnagogicky a potom opakovat ve snách, asi jako předehra ohlašující leitmotivy opery, která 
touto předehrou začíná.
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Týmiž cestami jako Joh. Miiller a Maury kráčí novější pozorovatel hypnago-gických 
halucinací, G. Trumpbull Ladd. Cvikem dosáhl toho, že se dovedl dvě až pět minut po 
pozvolném usnutí prudce vytrhnout ze spánku, aniž otevřel oči, a pak měl možnost srovnávat 
právě mizející počitky sítnice s obrazy snu, které zbyly ve vzpomínce. Ujišťuje, že se dal 



mezi nimi vždycky zjistit těsný vztah, a to tak, že svítící body a čáry vlastního světla sítnice 
byly jakýmsi obrysem, schématem psychicky vnímaných snových postav. Např. snu, v němž 
viděl zřetelně natištěné řádky, jež. četl a studoval, odpovídalo, že svítící body v sítnici byly 
seřazeny v souběžných řadách. Řekněme to jeho slovy: Jasně potištěná strana, kterou četl ve 
snu, se ukázala objektem, jenž se jeho vnímání jevil částí skutečného, potištěného listu, na 
kterou z velké vzdálenosti hledíme - abychom ji vnímali jasněji - dírkou v kuse papíru. Ladd, 
aniž. ostatně podceňuje ústřední část úkazu, se domnívá, že sotvakdy míváme vizuální sen, 
který by se neopíral o materiál vnitřního podráždění sítnice. Platí to zvláště pro sny brzy po 
usnutí v tmavém pokoji, zatímco pro sny zrána, krátce před procitnutím, je snovým zdrojem 
světlo, vnikající do oka v osvětleném pokoji. Proměnlivý ráz podráždění vyvolaný vlastním 
světlem, schopný nekonečných obměn přesně vypovídá neklidnému běhu obrazů, který nám 
předvádějí sny. Přikládáme-li význam Laddovým pozorováním, nemůžeme vydatnost tohoto 
subjektivního zdroje podnětů odhadovat nízko, neboť vizuální obrazy tvoří, jak známo, hlavní 
součást našich snů. Příspěvek z jiných smyslových oblastí je až na oblast sluchovou 
nepatrnější a nestálý.

Ad 3. Vnitřní, organický tělesný podnět.

Hledáme-li zdroje snu nikoli vně, nýbrž uvnitř organismu, musíme si připomenout, že téměř 
všechny naše vnitřní orgány, které nám, jsou-li zdrávy, podávají zprávu o svém bytí, stávají se 
pro nás ve stavu podráždění nebo nemoci zdrojem většinou trapných pocitů, zdrojem, který 
musí být postaven na úroveň bolestem a počitkům, jež přicházejí zvenčí. Jsou to velmi staré 
zkušenosti, které podnítily např. Striimpella k těmto slovům (str. 107.): "Duše si za spánku 
uvědomuje i pociťuje svou tělesnost mnohem hlouběji a šíře než za bdění, a je nucena 
přijímat a nechat působit dojmy z jistých podnětů, které pocházejí z částí a změn jejího těla, o 
nichž za bdění nevěděla." Již Aristoteles prohlašuje za velmi snadno možné, že nás sen 
upozorňuje na počínající onemocnění, kterého jsme si za bdění vůbec ještě nevšimli 
(následkem zvětšování dojmů ve snách, viz výše) a lékařští spisovatelé, kteří byli jistě 
vzdáleni víře ve věšteckou sílu snu, připouštěli tento jeho význam aspoň pro ohlašování 
chorob. (Srv. M. Simon, str. 31., a mnoho jiných starších autorů.)91

Ověřené příklady těchto diagnostických výkonů snu nechybějí, zdá se, ani z novější doby. 
Tak např. sděluje Tissié podle Artiguesa (Essai sur la valeur sé-méiologique des réves) případ 
třiačtyřicetileté ženy, která, zdánlivě úplně zdra-

25

T

vá, trpěla úzkostnými sny; lékařskou prohlídkou byla pak zjištěna srdeční choroba, jíž brzy 
podlehla.

U mnoha lidí působí patrně jako vyvolavatelé snu vyvinuté poruchy vnitřních orgánů. 
Všeobecně se poukazuje na častý výskyt úzkostných snů u lidí stížených srdeční nebo plicní 
chorobou; tento vztah snového života kladou dokonce četní autoři tak do popředí, že se tu 
mohu spokojit s pouhým odkazem na literaturu {Radestock, Špitla, Maury, M. Simon, Tissié). 
Tissié dokonce myslí, že onemocnělé orgány dodávají snovému obsahu charakteristický ráz. 
Sny lidí se srdeční chorobou bývají velmi krátké a končívají zděšeným procitnutím; téměř 
vždy se v jejich obsahu vyskytuje situace smrti za hrozných podmínek. Lidé s plicní chorobou 
sní o udušení, tlačení, útěku a v nápadném počtu podléhají známému snu tíživé múry, který 



ostatně Romer dovedl experimentálně vyvolávat položením rukou na obličej a uzavřením 
dýchacích otvorů. Při poruchách trávení obsahuje sen představy z okruhu požívání a hnusu. 
Konečně vliv pohlavního dráždění na obsah snu je pro zkušenost každého jednotlivce 
dostatečně hmatatelný a nejsilnější oporou celého učení o vyvolávání snů orgánovými 
podněty.

Projdeme-li literaturu o snu, je také docela zřejmé, že jednotliví spisovatelé (Maury, 
Weygandt) byli k uvažování o problémech snu vedeni vlivem, který měly na obsah jejich snů 
jejich vlastní chorobné podněty.

Zmnožení snových zdrojů těmito nepochybně zjištěnými fakty není ostatně tak významné, jak 
bychom si mysleli. Sen je přece úkazem, který se dostavuje u lidí zdravých - možná že u 
všech a každou noc - a mezi jehož nezbytné podmínky zřejmě nepatří orgánové onemocnění. 
Nám však nejde o to, z čeho pocházejí sny zvláštní, nýbrž o to, co je zdrojem podnětu u 
obyčejných snů normálních lidí.

Nicméně stačí jen jediný krok, abychom narazili na zdroj snů, který tryská mohutněji než 
všechny dřívější a budí očekávání, že se vlastně v žádném případě nevyčerpá. Je-li zjištěno, že 
se tělesné nitro v chorobném stavu stává zdrojem podnětů k snění, a uznáme-li, že duše ve 
stavu spánku, odvrácena od vnějšího světa, může věnovat větší pozornost tělesnému nitru, je 
nasnadě předpoklad, že orgány nemusejí onemocnět, aby mohly k spící duši vysílat vzruchy, 
které se nějak promění v obrazy snu. Co za bdění temně vnímáme jako pocit povšechný jen co 
do kvality a k čemu podle názorů lékařů přispívají všechny orgánové soustavy, to by bylo v 
noci, po nabytí silné účinnosti a působící svými jednotlivými složkami, nejmocnějším a 
zároveň nejobvyklejším zdrojem vzbuzování snových představ. Pak by ještě zbývalo šetření, 
podle jakých pravidel se orgánové podněty převádějí na představy snu.

Zde jsme se dotkli teorie vzniku snu, jíž dávají přednost lékaři. Temno, do kterého je pro naše 
poznání zahaleno jádro naší bytosti, "útrobní Já", jak označuje Tissié, a temno vzniku snu se 
shodují příliš dobře, abychom je neuváděli

do souvislostí. Myšlenkový chod, který činí z vegetativního orgánového počit-ku tvůrce snu, 
je pro lékaře nadto svůdný proto, že umožňuje také etiologické spojení snu a duševní poruchy, 
úkazů, jež ve svých projevech ukazují značnou shodu, neboť alteracím povšechného pocitu a 
podnětům, vycházejícím z vnitřních orgánů, se přikládá dalekosáhlý význam i pro vznik 
psychóz. Není proto divu, že teorie o tělesných podnětech má více než jednoho původce, 
který ji samostatně stanovil.

Pro řadu autorů se staly směrodatnými myšlenky, jež r. 1851 rozvedl filosof Schopenhauer. 
Obraz světa v nás vzniká tím, že náš intelekt dojmy, které na něj narážejí zvenčí, přelévá do 
útvaru času, prostoru a příčinnosti. Podněty z nitra organismů, ze sympatické nervové 
soustavy ovlivňují naši náladu ve dne nanejvýše tak, že si to neuvědomujeme. Ale v noci, 
když ustal přehlušující vliv denních dojmů, mohou si dojmy, protlačující se z nitra, zjednat 
pozornost - podobně jako v noci slyšíme bublání pramene, které přehlušoval lomoz dne. Jak 
jinak má na tyto podněty reagovat intelekt, než tak, že vykonává funkci jemu vlastní? Přetvoří 
tedy podněty na postavy, jež vyplňují čas a prostor a pohybují se podle vodítka příčinnosti: 
takto vzniká sen. Do těsnějšího vztahu mezi tělesnými podněty a snovými obrazy se pak 
snažili proniknout Scherner a Volkelt, jejichž zhodnocení odkládáme do dílu o teoriích snu.



V rozboru, provedeném se zvláštní důsledností, vyvodil psychiatr Krauss vznik snů i delirií a 
bludů z téhož prvku, z organicky podmíněného počitku. Sotva si prý může představit nějaké 
místo organismu, které by se nemohlo stát východiskem snu nebo bludu. Organicky 
podmíněný počitek "se dá však rozdělit do dvou řad: 1. do řady totalitních nálad 
(povšechných pocitů), 2. do specifických sensací, imanentních hlavním soustavám 
vegetativního organismu, v nichž jsme rozlišovali pět skupin: a) počitky svalové, b) 
pneumatické, c) gastrické, d) sexuální a e) periferní".

Krauss předpokládá, že vznik snových obrazů nastává na základě tělesných podnětů takto: 
Vzbuzený počitek vyvolává podle nějakého asociačního zákona spřízněnou představu a 
spojuje se s ní v organický útvar, k němuž se však vědomí chová jinak než normálně. Neboť 
vůbec nevěnuje pozornost počitku, ale obrací ji zcela k průvodním představám, což je 
současně příčinou, proč nemohlo být tak dlouho poznáno, že se věci mají takto. (Str. 11 a d.) 
Pro tento pochod Krauss také nalézá zvláštní výraz transsubstanciace počitku do snových 
obrazů. (Str. 24.)

Vliv organických tělesných podnětů na tvorbu snu předpokládají dnes skoro všichni, ale 
otázka, jaký zákon ovládá vztahy mezi oběma, se zodpovídá velmi různě, často temnými 
sděleními. Na základě teorie o tělesných podnětech vzniká pro výklad snů zvláštní úkol, 
vysvětlit obsah snu organickými podněty, které jej vyvolaly, a neuznáváme-li vykladačská 
pravidla, objevená Scherne-
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rem, často stojíme před nepříjemným faktem, že se zdroj organických podnětů neprozrazuje 
jinak než obsahem snu.

Dosti shodně se však vyvinul výklad různých tvaru snů, jež byly označeny za "typické", 
protože se u mnoha osob opakují s docela podobným obsahem. Jsou to známé sny o padání z 
výšky, o vypadávání zubů, o létání a o rozpacích, že jsme nazí nebo špatně oblečení. Tento 
sen prý prostě pramení z postřehu spícího, že odhodil pokrývku a odhalil se. Sen o 
vypadávání zubů se vysvětluje "podnětem zubním", čímž však není vždycky míněna 
chorobná podrážděnost zubů. Sen o létání je podle Strumpella adekvátním obrazem, 
používaným duší k výkladu množství podnětů, vycházejících ze stoupajících a klesajících 
plicních laloků, pokud se současně kožní pocit hrudníku stal nevědomým. Tato okolnost klestí 
cestu k počitku, vázanému na představu vznášení. Padání z výšky je prý vyvoláno tím, že 
spící, který pozbyl vědomí tlakového pocitu kůže, spustí paži nebo náhle napne skrčené 
koleno, čímž si opět uvědomí tlakový pocit kůže, a přechod k uvědomování se psychicky 
znázorňuje snem o padání (Striimpell, str. 118). Slabost těchto pokusů o vysvětlení, které zní 
tak pravděpodobně, tkví patrně v tom, že ta nebo ona skupina orgánových počitku má bez 
dalšího odůvodnění z psychického vnímání mizet nebo se mu vnucovat, až je dosaženo 
konstelace, příznivé pro vysvětlení. Později budu mít ostatně příležitost, abych se vrátil k 
typickým snům a k jejich vzniku.

M. Simon se pokusil vyvodit ze srovnání řady podobných snů několik pravidel o vlivu 
orgánových podnětů na určení jejich účinků ve snu. Tvrdí (str. 34.): Jestliže se za spánku 
orgán, který se normálně účastní projevu nějakého afektu, z kteréhokoli jiného podnětu octne 



ve stavu podrážděnosti, do níž bývá uváděn oním afektem, bude vznikající sen obsahovat 
představy přiměřené tomuto afektu.

Jiné pravidlo zní takto (str. 35.): Je-li nějaký orgán, činný za spánku, drážděn nebo porušen, 
předvádí sen představy, které se týkají výkonu organické funkce, jež náleží onomu orgánu.

Mourly World se experimenty v jedné oblasti pokusil prokázat vliv na vyvolávání snů, 
předpokládaný teorií o tělesných podnětech. Měnil polohu končetin u spících lidí a srovnával 
účinky ve snu s provedenými změnami. Jako výsledek sděluje tyto věty:

1. Poloha končetiny ve snu se přibližně shoduje s polohou ve skutečnosti, tj. sníme o 
statickém stavu končetin, který se shoduje se skutečným.

2. Sníme-li o pohybu končetiny, je tento pohyb vždy takový, že jedna z poloh, vyskytujících 
se při jeho provádění, se shoduje se skutečnou.

3. Polohu vlastní končetiny můžeme ve snách přičíst také cizí osobě.

4. Můžeme snít i o tom, že příslušný pohyb je zamezen.

5. Končetina v příslušné poloze se může ve snách jevit zvířetem nebo netvorem, přičemž se 
vytváří jistá obdoba mezi oběma.
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6. Poloha končetiny může ve snu podnítit myšlenky, které jsou v nějakém vztahu k ní - např., 
zabýváme-li se prsty, sníme o číslech.

Z takových výsledků bych usoudil, že ani teorie o tělesných podnětech zcela nezbavuje 
svobody v určování snových obrazů, které mají být vzbuzeny.10'

Ad. 4. Psychické zdroje podnělh.

Když jsme jednali o vztazích snu k bdělému životu a o původu snového materiálu, dověděli 
jsme se, že se nejstarší i nejnovější badatelé domnívají, že lidé sní o tom, co dělají ve dne a co 
je zajímá za bdění. Tento zájem, pokračující z bdělého života do spánku, není jen psychickým 
pojítkem, jež váže sen k životu, ale poskytuje nám i snový zdroj, který se nemá podceňovat a 
který by měl spolu s tím, co se ve spánku stalo zajímavým - spolu s podněty v něm pUsobí-
cími - stačit k vysvětlení původu všech snových obrazu. Ale slyšeli jsme také námitku proti
dotčenému tvrzení, že totiž sen spáče odvrací od zájmů dne a že o věcech, které nás ve dne 
zaujaly nejvíce, sníme většinou teprve tehdy, když pro bdělý život ztratily půvab aktuality. 
Rozborem snového života nabýváme tak na každém kroku dojmu, že je nepřípustné stanovit 
obecná pravidla a neomezit je slovy "často", "zpravidla", "většinou", nepřipravit se na platnost 
výjimek.

Kdyby bdělý zájem spolu s vnitřními a vnějšími podněty, působícími za spánku, plně 
vystihovaly etiologii snu, byli bychom s to uspokojivě vysvětlit původ všech prvků snů; 
záhada snových zdrojů by byla rozřešena, zbýval by jen úkol vymezit v jednotlivých snech 
podíl psychických a tělesných podnětu k snění. Ve skutečnosti se tento úplný rozbor snu ještě 
nikdy nezdařil, a každému, kdo se o něj pokusil, zbyly - většinou velmi četné - součásti snu, o 



jejichž původu nedovedl nic říci. Denní zájmy jakožto psychický zdroj snu nevedou patrně 
tak daleko, jak bychom očekávali podle důvěřivého tvrzení, že každý ve snu pokračuje ve 
svém zaměstnání.

Jiné psychické zdroje snu nejsou známy. Tedy všechna v literatuře zastávaná vysvětlení snu -
s výjimkou Schernerova, které uvedu později - zanechávají velikou mezeru tam, kde jde o to, 
aby byl odvozen materiál představových obrazů, který je pro sen nejpříznačnější. V těchto 
rozpacích vznikl u většiny autorů sklon, co možná zmenšovat psychický podíl na vyvolávání 
snů, neboť se dá tak těžko zdolat. Rozlišují sice především sen z nervového podráždění a sen 
asociační - zdrojem toho je výlučně reprodukce (Wundt, str. 365.) - ale nemohou se zbavit 
pochybností, "zda se dostavují bez popouzejícího tělesného podnětu" (Volkelt, str. 127.). 
Selhává také charakteristika čistého asociačního snu: "Ve vlastních asociačních snech nelze 
mluvit o takovém pevném jádru. Volné seskupení zde vniká i do středu snu. Život představ, 
beztak už nevázaný rozvažováním a rozumem tu není stmelován ani oněmi závažnými 
vzruchy tělesnými a duševními, a tak ponechán vlastnímu pustému reji a ruchu, volnému 
potá-
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cení všech svých součástí mezi sebou" (Volkelt, str. 118). Wundt se pokouší o snížení 
psychického podílu na vyvolávání snů tvrzením, že "fantasmata snu jsou asi neprávem 
považována za čisté halucinace. Snové představy, vycházející z tichých smyslových dojmů, 
které za spánku nikdy nezmizí, jsou asi většinou skutečnými iluzemi (str. 359. a d.). Tento 
názor si osvojil a zobecnil Wey-gandt. Tvrdí o všech snových představách, že "jejich nejbližší 
příčinou jsou smyslové podněty, na ně teprve navazují reprodukční asociace" (str. 17.). Ještě 
dále v zatlačování psychických podnětu jde Tissié (p. 183.): "Sny původu ryze psychického 
neexistují... myšlenky našich snu nám přicházejí zvenčí..."

Autoři, kteří jako vlivný filosof Wundt zaujímají střední stanovisko, neopomíjejí podotknout, 
že ve většině snů působí tělesné a psychické podněty, které nejsou známy nebo v nichž byly 
poznány denní zájmy, společně. Později se dozvíme, že záhadu tvorby snu lze rozřešit 
objevem neočekávaného psychického zdroje podnětů. Zatím se nechceme divit tomu, že 
podněty k tvorbě snu, které nepramení v duševním životě, jsou přeceňovány. Nejenže se 
pouze takové podněty dají snadno nalézt a potvrdit dokonce pokusem; tělesné pojímání 
vzniku snu se také naprosto shoduje s myšlenkovým směrem, který dnes vládne v psychiatrii. 
Vláda mozku nad organismem je sice zdůrazňována co nejsilněji, ale všechno, co by mohlo 
dokázat nezávislost duševního života na prokazatelných organických změnách nebo 
samovolnost jeho projevu, děsí dnes psychiatra tak, jako by uznání těchto vlastností nutně 
způsobilo návrat přírodní filosofie a metafyzické duševní bytosti. Psychiatrova nedůvěra dala 
duši jaksi pod kuratelu a žádá, aby žádné její hnutí neprozradilo, že má nějakou vlastní 
schopnost. Ale toto chování nesvědčí o ničem, než o nepatrné důvěře v udržitelnost 
příčinného zřetězení, jež spojuje tělesno s duševnem. I tam, kde badatel poznává, že duševno 
je primárním podnětem k nějakému úkazu, bude jednou při hlubším pronikání nalezena cesta, 
která vede až k organické příčině duševna. Kde by však duševno pro naše nynější poznání 
bylo stanicí konečnou, tam se proto nemusí popírat.

D. Proč zapomínáme sen po procitnutí?

Že sen se ráno "rozplývá", je příslovečné. Ovšem může být vybaven. Vždyť ho přece známe 
jen ze vzpomínky po procitnutí; ale velmi často myslíme, že si ho vybavujeme jen neúplně, 



kdežto v noci ho bylo více; pozorujeme, jak vzpomínka na sen, zrána ještě živá, během dne 
mizí až. na malé drobty; často víme, že jsme snili, ale nevíme, o čem; na zkušenost, že sen 
bývá zapomínán, jsme tak zvyklí, že nepovažujeme za nesmyslnou ani nevylučujeme 
možnost, že mohl mít v noci sen také ten, kdo ráno neví ani o obsahu snu, ani o faktu, že snil. 
Na druhé straně se stává, že se sny mimořádně dlouho udržují v paměti.
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U svých pacientů jsem analyzoval sny, které měli před dvaceti pěti lety a ještě dříve, a 
vzpomínám si na vlastní sen, který ode dneška dělí aspoň třicet sedm let a vzpomínka na něj 
nijak nepozbyla svěžesti. Toto všechno je velmi podivuhodné a zprvu nepochopitelné.

O zapomínání snu pojednává nejpodrobněji Striimpell. Toto zapomenutí je patrně složitý 
úkaz, neboť je nevysvětluje jedinou, nýbrž mnoha příčinami.

Do zapomínání snů se především zapojují všechny příčiny, které způsobují zapomínání v 
životě bdělém. Ve stavu bdění brzy zapomínáme nesčíslné počit-ky a vjemy, protože byly 
příliš slabé a duševní vzrušení, na ně navazující, dostoupilo příliš nízkého stupně. Totéž platí 
o mnoha snových obrazech; zapomínáme je, jelikož byly příliš slabé, zatímco si vybavujeme 
silnější obrazy z jejich blízkosti. Moment intenzity ostatně dozajista není pro zachování 
snových obrazů rozhodující sám; Striimpell připouští jako jiní spisovatelé (Calkinsavá), že 
mnohdy rychle zapomínáme snové obrazy, o nichž víme, že byly velmi živé, zatímco mezi 
těmi, které se zachovaly v paměti, je velmi mnoho obrazů, jež jsou slabé jako stín a jejichž 
smysl je nepatrný. Za druhé, při bdění snadno zapomínáme, co se přihodilo jen jednou, a lépe 
si pamatujeme, co jsme vnímali opětovně. Snové obrazy jsou však většinou událostmi 
prožitými jedenkrát; ' tato zvláštnost stejnoměrně přispívá k zapomínání všech snů. Mnohem 
významnější je pak třetí příčina zapomínání. Aby počitky, představy, myšlenky atd. nabyly 
jisté vzpomínkové velikosti, je třeba, aby nezůstaly osamoceny, nýbrž se vhodně spojily a 
seskupily. Rozložíme-li maiý verš na slova a ta promícháme, budeme si ho velmi těžko 
pamatovat. "Jsou-li slova vhodně a věcně seřazena, pomáhá jedno druhému a celek, který má 
smysl, se udržuje ve vzpomínce snadno a dlouho. Protismyslná pravidla uchováváme v 
paměti stejně těžko a zřídka jako to, co je zmatené a neuspořádané." Nuže, snům většinou 
chybí srozumitelnost a spořádanost. Snové kompozice samotné si nemůžeme pamatovat a 
zapomínáme je proto, že se ponejvíce rozpadávají již v nejbližších okamžicích. - S těmito 
vývody však zcela nesouhlasí, co prý zpozoroval Radestock (str. 168.), že si nejlépe 
pamatujeme právě sny nejpodivnější.

Ještě účinnější pro zapomínání snů se Strumpellovi zdají momenty, které vyplývají z poměru 
snu k životu za bdění. Zapomínání snu bdělým vědomím je patrně jen protějškem dříve 
dotčeného faktu, že sen z bdělého života (téměř) nikdy nepřejímá vzpomínky uspořádané, 
nýbrž pouze jednotlivosti, jež vytrhává z obvyklých psychických spojů, v nichž si je 
vybavujeme za bdění. Snová kompozice nemá tudíž místo ve společnosti psychických řad, 
kterými je naplněna duše. Chybí jí všechny pomůcky k vybavování. "Snový útvar se takto 
jaksi odráží od půdy duševního života a vznáší se v psychickém prostoru jako na nebi mrak, 
který rychle odvane oživený dech" (str. 87.). Stejným směrem působí okolnost, že ihned po 
procitnutí se vnucuje a zaujímá pozornost smyslo-
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vý svět, takže této moci může odolat jen nepatrná část snových obrazů. Ty ustupují před 
dojmy nadcházejícího dne jako třpyt hvězd před sluncem.

Na posledním místě je třeba zmínit se o faktu, který také přispívá k zapomínání snů, že se 
totiž většina lidí pramálo zajímá o své sny. Kdo se např. nějakou dobu obírá snem jako 
badatel, sní v této době více než jindy, což asi znamená, že si své sny vybavuje snáze a 
častěji.

Druhé dvě příčiny zapomínání snu, které k Striimpelovým připojuje Bonatelli (u Beniniho), 
jsou asi v těchto již obsaženy, totiž: 1. že změna povšechného pocitu mezi spaním a bděním 
není příznivá vzájemné reprodukci a 2. že odlišné uspořádání představového materiálu ve snu 
způsobuje, že je takřka nepřeložitelný pro bdělé vědomí.

Po všech těchto příčinách zapomínání je, jak vyzdvihuje sám Strumpell, tím podivnější, že si 
ve vzpomínce přece tolik ze snu uchováváme. Neustávající úsilí spisovatelů najít pravidla 
vybavování snu, se rovná přiznání, že také zde zůstalo něco záhadného a nerozřešeného. 
Právem byly zvláště nedávno zaznamenány některé zvláštnosti vzpomínky na sen, např. si 
můžeme na sen, který jsme ráno považovali za zapomenutý, průběhem dne vzpomenout při 
nějakém vjemu, který se náhodou dotýká zapomenutého obsahu snu (Radestock, Tissié). Proti 
celé vzpomínce se však uvádí námitka, která je s to, aby v kritických očích vydatně snížila 
hodnotu oné vzpomínky. Můžeme pochybovat, zda naše vzpomínka, která tolik ze sna 
vynechává, nefalšuje to, co uchovala.

Takové pochybnosti o přesnosti reprodukce snu vyslovuje také Strumpell: "Pak se právě 
snadno stává, že bdělé vědomí mimovolně ledacos vkládá do vzpomínky na sen: domníváme 
se, že jsme snili o lecčems, co skutečný sen neobsahoval."

Zvláště rozhodně se vyjadřuje Jessen (str. 547.):

"Při zkoumání a vykládání souvislých a důsledných snů je však třeba mimo to velice uvážit 
okolnost, které se dosud, zdá se, věnovalo málo pozornosti, že to tu skoro vždycky kulhá za 
pravdou, protože, když si v paměti přivoláme sen, který jsme měli, vyplňujeme a doplňujeme 
mezery v obrazech snu, aniž jsme to pozorovali nebo chtěli. Souvislý sen nebyl většinou nebo 
možná nikdy souvislý, jak se nám jeví ve vzpomínce. Dokonce i člověk, který nejvíc miluje 
pravdu, sotva může vyprávět pozoruhodný sen, který měl, bez přídavků a příkras: snaha 
lidského ducha, vidět všechno v souvislosti, je tak veliká, že při vybavování snu poněkud 
nesouvislého mimovolně doplňuje chybějící souvislost."

Skoro jako překlad Jessenových slov znějí poznámky von V. Eggera, které jsou nepochybně 
koncipovány samostatně: "...Pozorování snů má své zvláštní potíže a jediným prostředkem, 
abychom se u takového předmětu vyvarovali jakéhokoli omylu, je: bezodkladně svěřit papíru 
to, co jsme právě zakusili a zpozorovali; jinak nastane rychlé zapomnění, buď úplné, nebo 
částečné; úplné zapomenutí není nebezpečné, ale zapomenutí částečné je záludné, neboř
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začneme-li pak vyprávět, co jsme nezapomněli, jsme nuceni fantazií doplňovat nesouvislé a 
rozloučené úryvky, dodané pamětí...; nevědomky se stáváme umělci a vyprávění, často 
opakované, se vnucuje víře autora, který je s dobrým svědomím vydává za věrohodný fakt, 
řádně prokázaný platnými metodami.



Zcela podobně se vyjadřuje Spitta (str. 338.), který, zdá se, předpokládá, že teprve při pokusu 
reprodukovat sen, zavádíme do volně sdružených snových prvků řád - "proměňujeme to, co je 
vedle sebe, na něco, co je za sebou a je roztříděné, připojujeme tedy pochod logického 
spojování, který ve snu chybí".

Jelikož pro věrnost naší vzpomínky nemáme jinou než objektivní kontrolu, jež však u snu, 
který je naším vlastním prožitkem a který známe jen z jediného zdroje: vzpomínky, není 
možná, jaká hodnota pak ještě zbývá naší vzpomínce na sen?

E. Psychologické zvláštnosti snu

Ve vědeckých úvahách o snu vycházíme z předpokladu, že sen je výsledkem naší vlastní 
duševní činnosti; ale hotový sen se nám jeví něčím cizím, a k přiznání, že jsme jeho původci, 
jsme nutkáni tak slabě, že říkáme stejně rádi: "Mně se zdálo", jako: "Snil jsem". Odkud 
pramení fakt, že sen se jeví naší duši tak cizí? Po úvahách o zdrojích snu bychom si mysleli, 
že tento fakt není podmíněn materiálem, který se dostává do snového obsahu; ten je přece z 
největší části společný životu snovému i bdělému. Je možno se ptát, zda tento dojem 
nevyvolávají obměny psychických dějů ve snu, a pak se pokusit o psychologické vymezení 
snu.

Nikdo nezdůraznil rozdíl v podstatě života snového a bdělého silněji a nepoužil ho k 
dalekosáhlejším závěrům než G. Th. Fechner (v několika poznámkách v "Elemente der 
Psychophysik", str. 520., d. II.). Domnívá se, že "ani prosté stlačení vědomého duševního 
života pod hlavní práh", ani odvrácení pozornosti od vlivů vnějšího světa nestačí, aby 
objasnily zvláštnosti snového života proti bdělému. Naopak se domnívá, že i dějiště snú je 
jiné, než dějiště bdělého života představ. "Kdyby dějiště psychofyzické činnosti za spaní a 
bdění bylo totéž, mohl by sen podle mého názoru být jen pokračováním bdělého života 
představ, na nižším stupni intenzity, a musel by ostatně sdílet jeho látku a tvar. Věc se však 
má docela jinak."

Co Fechner takovým přesídlením duševní činnosti míní, není asi jasné; ani nikdo jiný, pokud 
vím, nesledoval dále cestu, na jejíž stopu Fechner ukázal. Anatomický výklad ve smyslu 
fyziologické mozkové lokalizace nebo dokonce se zřetelem k histologickému navrstvení 
mozkové kůry je nutno asi vyloučit. Snad se však jednou ukáže, že tato myšlenka má smysl a 
je podnětná, pokud ji
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vztahujeme na duševní aparát vybudovaný z několika instancí, které jsou zařazeny za sebou.

Jiní spisovatelé se spokojili s tím, že vyzdvihli tu nebo onu z hmatatelných psychologických 
zvláštností snového života a učinili z ní jakési východisko pokusů o dalekosáhlejší vysvětlení.

Právem bylo podotknuto, že se jedna ze základních zvláštností snového života vyskytuje již 
za stavu usínání a dá se označit za úkaz, který zasahuje spánek. Bdělý stav je podle 
Schleiermachera (str. 351.) charakterizován tím, že myšlenková činnost probíhá v pojmech, a 
nikoli v obrazech. Sen však myslí hlavně v obrazech a můžeme pozorovat, že se v případě 
nastávajícího spánku -stejnou měrou, jakou se chtěná činnost jeví ztíženou - vyskytují 
představy nechtěné, které vesměs patří do třídy obrazů. Neschopnost k takové představovací 
práci, kterou pociťujeme jako záměrně chtěnou, a vynořování obrazu, jež je zpravidla spjato s 



touto roztržitostí, jsou dvě příznačné vlastnosti, které snu zbývají a o nichž v psychologickém 
rozboru musíme uznat, že jsou podstatnými vlastnostmi snového života. O obrazech -
hypnagogických halucinacích -jsme se dozvěděli, že jsou dokonce obsahově totožné s obrazy 
snu.12)

Sen tedy myslí převážně ve vizuálních obrazech, ale přece ne výlučně. Pracuje také s obrazy 
sluchovými a menší měrou s dojmy ostatních smyslů. Mnohé je ve snách prostě myšleno nebo 
představováno (pravděpodobně tedy zastoupeno zbytky slovních představ), zcela tak jako 
jindy za bdění. Sen však charakterizují jen ony obsahové prvky, které se chovají jako obrazy, 
tj. které se vjemům podobají více než vzpomínkovým představám. Bez ohledu na všechny 
psychiatrovi dobře známé rozpravy o podstatě halucinací můžeme se všemi autory, znalými 
věci, říci, že sen halucinuje, že nahrazuje myšlenky halucinacemi. V tomto směru není rozdíl 
mezi představami vizuálními a sluchovými; bylo pozorováno, že se vzpomínka na sled tónů, s 
níž usínáme, při upadnutí ve spánek promění v halucinaci téže melodie, a při procitnutí, které 
se může několikrát vystřídat s usnutím, zase uvolní místo tišší a kvalitativně jiné 
vzpomínkové představě.

Proměna představy v halucinaci není jedinou odchylkou snu od bdělé myšlenky, která se s 
ním přibližně shoduje. Z těchto obrazu vytváří sen situaci, znázorňuje něco jako současné, 
podle Spiny (str. 145.) dramatizuje ideu. Vyznačení této stránky snového života dovršíme 
teprve, když dodáme: ve snu se -zpravidla, výjimky vyžadují zvláštní objasnění - domníváme, 
že nemyslíme, ale že prožíváme, tedy naprosto věříme halucinacím. Námitka, že jsme nic ne-
prožili, nýbrž že jsme si jen zvláštním způsobem něco mysleli - že jsme snili -tato námitka 
vzniká teprve při procitnutí. Dotčená vlastnost snu odlišuje pravý sen za spánku od denního 
snění, které nikdy nezaměňujeme se skutečností.

Burdach shrnul dosud uvedené vlastnosti snového života těmito větami (str. 476.): "K 
podstatným znakům snu náleží: a) že se subjektivní činnost naší duše
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zdá objektivní tím, že naše vnímavost chápe plody obraznosti tak, jako by byly smyslovými 
hnutími;... b) spánek je zrušení svémocnosti. Proto patří k usínání jistá pasivita... Obrazy 
dřímoty jsou podmíněny uvolněním svémocnosti."

Nyní jde o pokus vysvětlit důvěřivost duše snovým halucinacím, které se mohou vyskytovat 
teprve po zastavení jisté svémocné činnosti. Striimpell rozvádí, že se duše přitom chová 
korektně a ve shodě se svým mechanismem. Snové prvky naprosto nejsou pouhými 
představami, ale pravdivými a skutečnými prožitky duše, jaké nastávají za bdění 
prostřednictvím smyslů (str. 34.). Zatímco duše, když bdí, tvoří představy a myslí ve slovních 
obrazech a v jazyce, za spánku tvoří představy a myslí ve skutečných počitkových obrazech 
(str. 35.). Nadto k tomu ve snu přistupuje vědomí prostoru, že totiž počitky a obrazy jsou jako 
za bdění umisťovány ve vnějším prostoru (str. 36.). Musíme tedy připustit, že se duše v 
poměru k svým obrazům a vjemům nalézá za spánku ve stejném postavení jako za bdění (str. 
43.). Jestliže se přitom přece mýlí, pak proto, že jí za stavu spánku chybí kritérium, které 
jediné umožňuje rozeznávat smyslové vjemy vnější a vnitřní. Své obrazy nemůže podrobovat 
zkouškám, jež by jediné ukazovaly jejich objektivní skutečnost. Mimoto pomíjí rozdíl mezi 
obrazy, které se dají zaměňovat libovolné, a jinými, kde tato libovůle odpadá. Mýlí se, neboí 
nemůže na obsah svého snu použít zákon příčinnosti (str. 58.). Krátce, její odvrácení od 
vnějšího světa obsahuje také příčinu její víry v subjektivní snový svět.



K stejnému závěru dospívá po psychologických, zčásti odchylných vývodech, Delboeuf. 
Věříme ve skutečnost snových obrazů, protože jsme ve spánku odvráceni od vnějšího světa a 
nemáme jiné dojmy k srovnání. Ale není tomu tak, že na pravost svých halucinací věříme 
snad proto, že bychom byli za spánku zbaveni možnosti provádět zkoušky. Sen nám muže 
všechny tyto zkoušky předstírat, např. nám ukazovat, že se růže, kterou jsme viděli, 
dotýkáme, a přitom přece sníme. Podle Delboeufa není rozhodné kritérium pro to, zda je něco 
snem nebo bdělou skutečností, kromě - a to jen v praktické všeobecnosti -faktu procitnutí. 
Všechno, co jsem prožil před usnutím a probuzením, prohlašuji za klam, když po procitnutí 
pozoruji, že ležím svlečený v posteli (str. 84.). Za spánku jsem snové obrazy považoval za 
pravdivé z myšlenkového zvyku, který se nedá uspat, zvyku předpokládat vnější svět, k 
němuž uvádím do protikladu svéjá.13)

Je-li odvrácení od vnějšího světa povyšováno na určující moment pro nejnápadnější vlastnosti 
snového života, stojí za to uvést několik bystrých poznámek starého Burdacha, které vrhají 
světlo na vztah spící duše k vnějšímu světu a jsou s to tlumit přeceňování předcházejících 
vývodů. "Spíme," píše Burdach, "jen tehdy, když duše není podněcována smyslovými 
podněty,... ale podmínkou spánku není nedostatek smyslových podnětů, ale spíše nedostatek 
zájmu o ně; některý smyslový dojem je dokonce nutný, pokud uklidňuje duši: mlynář
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např. spí, jen když slyší klapání mlýna, a ten, kdo z opatrnosti má za nutné, aby svítilo noční 
světlo, nemůže usnout ve tmě" (str. 457.).

"Duše se za spánku odlučuje od vnějšího světa a vzdaluje obvodu... Avšak souvislost není 
přerušena úplně; kdybychom neslyšeli a necítili přímo ve spánku, ale teprve po procitnutí, 
nebylo by vůbec možné nás vzbouzet. Že vnímání pokračuje, je ještě lépe prokázáno tím, že 
nás vždycky nebudí jen smyslová síla dojmu, ale jeho psychický vztah; lhostejné slovo spáče 
nevzbudí, voláme-li ho však jménem, probudí se..., duše tudíž za spánku rozeznává vjemy... 
Proto nás může také vzbudit nedostatek smyslového podnětu, týká-li se něčeho, co je důležité 
pro naši představu; tak se probouzíme kvůli vyhasnutí nočního světla a mlynář po zastavení 
mlýna, tedy proto, že smyslová činnost ustala, což předpokládá, že byla vnímána, ale z 
důvodu lhostejnosti nebo spíše uspokoji-vostidušinevyrušila."14)(Str.460. ad.)

I kdybychom nedbali těchto nemálo významných námitek, musíme přece uznat, že vlastnosti 
snového života, dosud hodnocené a odvozené z odvrácení od vnějšího světa, nevysvětlují plně 
jeho cizost. Neboť jinak by muselo být možné proměňovat snové halucinace zase v představy, 
situace snu opět v myšlenky a vyřešit tak úkol vykládání snů. Nuže, nepostupujeme jinak, 
když po procitnutí reprodukujeme sen ze vzpomínky, a byť se nám tento zpětný překlad zdařil 
zcela nebo zčásti, záhadnost snu zůstává nezmenšena.

Spisovatelé také všichni bez rozpaků předpokládají, že ve snu nastaly ještě jiné a hlubší 
změny s představovým materiálem bdění. Jednu změnu vytýká Strumpell v této úvaze (str.
17.): "Když ustane smyslově činné nazírání a nor- . mální vědomí života, ztrácí duše také 
podklad, z něhož prýští city, tužby, zájmy a jednání. Také ony duševní stavy, city, hodnocení, 
zájmy, které lpí na vzpomínkových obrazech, podléhají... zatemňujícímu tlaku, jehož 
následkem se ruší spojení s obrazy: vjemové obrazy věcí, osob, místností, událostí a jednání 
bdělého života jsou jednotlivě reprodukovány v hojnosti, ale žádný z nich s sebou nepřináší 
svou psychickou hodnotu. Taje od nich odloučena, a proto se 'ti v duši potácejí podle 
vlastních prostředků..."



Toto odštěpení psychické hodnoty od obrazů, jež se vysvětluje odvrácením od vnějšího světa, 
má podle Strumpella hlavní podíl na dojmu cizosti, kterou se v naší vzpomínce liší sen od 
života.

Slyšeli jsme, že se již při usínání zříkáme jedné z duševních činností, totiž volného řízení 
sledu představ. Vnucuje se nám tak domněnka, která je beztak nasnadě, že se stav spánku 
vztahuje i na duševní činnost. Jedna nebo druhá z těchto činností je třeba zrušena úplně; zda 
zbývající mohou nerušené pracovat, zda za těchto okolností mohou vykonávat normální práci, 
je nyní otázkou. Vynořuje se hledisko, že se zvláštnosti snu dají vysvětlit sníženým 
psychickým výkonem za stavu spánku, a s tímto pojetím se shoduje dojem, kterým sen působí 
na naši bdělou soudnost. Sen je nesouvislý, klidně spojuje nejkrajnější
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protiklady, připouští možnosti, nedbá našeho, za dne vlivného vědění, ukazuje nás eticky a 
mravně tupé. Kdo by za bdění dělal to, co nám sen předvádí ve svých situacích, toho bychom 
považovali za choromyslného; kdo by za bdění mluvil tak nebo sděloval takové věci, jaké se 
vyskytují ve snovém obsahu, ten by v nás budil dojem popleteného nebo slabomyslného. 
Myslíme si tudíž, že vyjadřujeme pouze skutečný stav, když si psychické činnosti ve snu 
ceníme jen velmi nízko a prohlašujeme, že se zvláště vyšší intelektuální výkony ve snu 
nevyskytují, nebojsou přinejmenším velmi vadné.

S neobvyklou jednomyslností - o výjimkách se zmíním na jiném místě - vyřkli spisovatelé 
takové soudy o snu, které bezprostředně vedou k určité teorii nebo k určitému vysvětlení 
snového života. Je načase, abych své, právě vyslovené resumé nahradil sbírkou výroků o 
psychologickém charakteru snu, pronesených různými autory, filosofy a lékaři:

Podle Lemoina je jediným podstatným charakterem snu nesouvislost snových obrazů.

Maury tomu přisvědčuje; tvrdí (Le sommeil, p. 163): "Neexistují sny úplně rozumné a 
neobsahující nějakou nesouvislost, nějaký anachronismus, nějakou absurdnost."

Podle Hegela, u Spitty, chybí snu veškerá objektivní rozumová souvislost.

Dugas píše: "Sen je psychická, citová a mentální anarchie, hra funkcí, které jsou ponechány 
samy sobě a pohrávají si bez dozoru a bez cíle; ve snu je duch psychickým automatem."

"Uvolnění, rozklad a přeházení života představ, který je za bdění stmelován logickou mocí 
ústředního já," připouští i Volkelt (str. 14), podle jehož nauky se psychická činnost za spánku 
naprosto jeví bezúčelnou.

Absurdnost spojů představ, vyskytujících se ve snu, lze sotva odsoudit ostřeji, než jak provedl 
dcero (De divinatione II): "Nelze si myslet nic tak obráceného, nespořádaného a 
nepřirozeného, abychom o tom nemohli snít."

Fechner prohlašuje (str. 522): "Je tomu tak, jako by psychologická činnost z mozku 
uvážlivého člověka přesídlila do mozku blázna."



Radestock (str. 145): "Skutečně se zdá nemožné postihnout v tomto bláznivém ruchu pevné 
zákony. Vymykaje se pozornosti a přísnému dozoru rozumné vůle, která řídí sled představ za 
bdění, hází sen v blouznivé hře páté přes deváté."

Hildebrandt (str. 45): "Jaké podivuhodné kousky si dovoluje snící např. v rozumových 
závěrech! Naprosto bez rozpaků vidí nejznámější zkušenosti postavené přímo na hlavu! Jaké 
směšné rozpory snáší v řádech přírody a společnosti, než toho, jak říkáme, má dost, a než 
přepětí nesmyslu vyvolá procitnutí! Někdy násobíme docela nevinně: Třikrát tři je dvacet; 
vůbec nás nezaráží, že nám pes přednáší básničku, že mrtvý po vlastních nohou kráčí ke 
svému hrobu, že po vodě pluje balvan; docela vážně cestujeme z vyššího přflca-
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zu do bernburského hrabství nebo do lichtenštejnského knížectví, abychom pozorovali 
válečné loďstvo této země, nebo se dáme krátce před bitvou u Poltavy jako dobrovolníci 
naverbovat Karlem Dvanáctým."

Binz poukazuje na teorii snu, která vyplývá z těchto dojmů, a říká: "Mezi deseti sny je aspoň 
devět s nesmyslným obsahem. Spřahujeme v nich osoby a věci, které k sobě nemají 
sebemenší vztah. Již v nejbližším okamžiku se seskupení jako v kaleidoskopu úplně změní, je 
pokud možná ještě nesmyslnější a bláznivější než předtím; a tak pokračuje měnivá hra 
neúplně spícího mozku, až posléze procitáme, chytáme se za hlavu a sami sebe se ptáme, zda 
jsme skutečně ještě schopni rozumného představování a myšlení."

Pro poměr snových obrazů k bdělým myšlenkám nalézá Maury (Le sommeil, p. 50) 
podobenství, které je velmi působivé pro lékaře: "Vytváření těchto obrazů, které v bdělém 
člověku nejčastěji vyvolává vůle, odpovídá v myšlenkové oblasti tomu, čím jsou pro motilitu 
jisté pochyby, které nám ukazuje tanec svatého Víta a paralytické choroby." Jinak je mu sen 
"řadou poruch myšlenkové a rozumové způsobilosti".

Není asi nutné, abych uváděl autory, kteří opakují Mauryovu větu pro jednotlivé vyšší 
duševní výkony.

Podle Striimpella - také ovšem tam, kde nesmysl není nápadný - ustupují do pozadí veškeré 
logické úkony, které se zakládají na poměrech a vztazích (str. 26). Podle Spitty (str. 148) se 
zdá, že představy ve snu jsou úplně vyjmuty ze zákona příčinnosti. Radestock aj. zdůrazňují u 
snu slabost usuzování a vyvozování. Podle Jodla obsah souhrnného vědomí ve snu vůbec 
nekritizuje, vůbec neopravuje vjemové řady. Týž autor praví: "Ve snu se vyskytují všechny 
druhy činnosti vědomí, ale neúplné, jedna od druhé osamocena." Rozpory s bdělým věděním, 
do nichž se dostává sen, vysvětluje Stricker (a mnoho jiných autorů) tím, že byla ve snu 
zapomenuta fakta, nebo se ztratily logické vztahy mezi představami (str. 98) atd. atd.

Autoři, kteří psychické výkony ve snu všeobecně posuzují nepříznivě, přece uznávají, že snu 
zbývá jistý zbytek duševní činnosti. Wundt, jehož učení se stalo směrodatným pro tolik 
pracovníků zabývajících se problémy snu, to přiznává výslovně. Ptáme se na druh a povahu 
zbývající normální duševní činnosti, která se projevuje ve snu. Autoři skoro všeobecně 
připouštějí, že asi nejméně ve snu utrpěla schopnost reprodukční, paměti dokonce že vykazuje 
jistou převahu nad stejnou funkcí za bdění (viz výše), ačkoli chtějí část absurdností snu 
vysvětlovat zapomnětlivostí téhož snového života. Podle Spitty to, co není spánkem 



zachvacováno a co řídí sen, je "das Gemutsleben der Seele" (citový život duše). Slovem 
"Gemiit" (mysl) rozumí "stálý souhra citů jakožto nejniternější subjektivní podstaty člověka".

Scholz (str. 37) spatřuje jednu z duševních činností, projevujících se ve snu, v "alegoricky 
pozměňujícím výkladu", jemuž podléhá snový materiál. Také Sie-
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beck zjišťuje ve snu "schopnost doplňujícího výkladu" (str. 11), kterou duše používá na 
všechno vnímané a nazírané. Zvláštní obtíž je při snu s posuzováním domněle psychicky 
nejvyšší funkce, vědomí. Jelikož o snu víme jen prostřednictvím vědomí, nemohou být 
pochybnosti o tom, že je zachováno; Spitta však myslí, že je ve snu zachováno vědomí, ale ne 
sebevědomí. Delbouef přiznává, že tomuto rozlišení nerozumí.

Asociační zákony, podle nichž se sdružují představy, platí také pro snové obrazy; jejich vláda 
se ve snách projevuje dokonce čistěji a silněji. Striimpell (str. 70): Jak se zdá, sen probíhá buď 
výlučně podle zákonů čistých představ nebo organických podnětů s takovými představami, tj. 
aniž při tom něco zmo-hou úvaha a rozum, estetický vkus a mravní úsudek." Autoři, jejichž 
názory tu uvádím, si představují tvorbu snu asi takto: Součet pocitových podnětů, působících 
při spánku z různých, na jiném místě uvedených zdrojů, vyvolává v duši především četné 
představy, které se znázorňují v podobě halucinací (podle Wundta lépe: iluzí pro jejich původ 
z vnějších a vnitřních podnětu). Ty se sdružují podle známých asociačních zákonů a vzbuzují 
podle týchž pravidel novou řadu představ (obrazů). Celý materiál je pak, jak se právě dá, 
zpracován ještě činným zbytkem pořádajících a myslících duševních sil (srv. třeba Wundta a 
Weygandta). Dosud se pouze nepodařilo poznat pohnutky, které rozhodují o tom, že vzbuzení 
obrazů, nepocházejících zvenčí, probíhá podle toho nebo onoho asociačního zákona.

Často se však podotýkalo, že asociace, jež spojují mezi sebou snové představy, jsou docela 
zvláštního druhu a liší se od představ bdělého myšlení. Tak tvrdí Volkelt (str. 15): "Představy 
se ve snu honí a chytají podle nahodilých podobností a sotva postižitelných souvislostí. 
Všechny jsou protkány takovými nedbalými, libovolnými asociacemi." Maury klade největší 
váhu na tento ráz vazby představ, jež mu dovoluje uvádět snový život do těsnější podobnosti s 
jistými duševními poruchami. Uznává dvě základní vlastnosti "blouznění": 1. samovolný a 
jaksi automatický duševní úkon; 2. vadné a nepravidelné sdružování představ. Od Maury ho 
samého pocházejí dva výborné příklady snů, v nichž pouhý souzvuk slov zprostředkuje 
spojení snových představ. Kdysi se mu zdálo, že koná pouf (pélerinage) do Jeruzaléma nebo 
do Mekky, potom byl po mnoha dobrodružstvích u chemika Pelletiera, ten mu po rozhovoru 
dal zinkovou lopatu (pelle) a ta se v následující části snu stala velkým bitevním mečem (p. 
137). Jindy šel ve snu po silnici a četl na patnících kilometry, potom byl u kořenáře, který měl 
velikou váhu, a jakýsi muž na ni kladl kilové závaží, aby Mauryho zvážil; potom mu kořenář 
řekl: "Nejste v Paříži, ale na ostrově Gí7o/o." Následovalo několik obrazů, v nichž viděl 
květinu lobelii, pak generála Lopeze, o jehož smrti četl krátce předtím; konečně se probudil, 
když hrál partii lota.I5)
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Jsme však připraveni na to, že toto nízké hodnocení psychických výkonů snů nezůstalo bez 
námitek z jiné strany. Odpor se tu ale zdá obtížný. Ani mnoho neznamená, že jeden z těch, 
kdo snižují snový život, ujišťuje (Spilía, str. 118), že tytéž psychologické zákony, které panují 
za bdění, ovládají také sen; anebo každý druhý (Dugas) vyslovuje, že "sen není ani 



nerozumem, ani pouhým nesmyslem", pokud se oba snaží uvést toto hodnocení do souladu s 
psychickou anarchií a rozkladem všech funkcí ve snu, které popsali. Ale jiným snad svítala 
možnost, že šílenství snu přece není bez metody, je třeba jen přetvářkou jako u dánského 
prince, na jehož šílenství se vztahuje zde uvedený, rozumný úsudek. Tito autoři se museli 
vyhnout tomu, aby soudili podle zdání, anebo zdání, které jim skýtal sen, bylo jiné.

Tak Havelock Ellis hodnotí sen, aniž se chce zdržovat u jeho zdánlivé absurdnosti, jako 
"archaický svět mocných vzruchu a nedokončených myšlenek", jejichž studiem bychom 
mohli poznat primitivní stupně vývoje psychického života. J. Sully (p. 362) zastává totéž 
pojetí snu způsobem ještě obšírnějším a pronikavějším. Jeho výroky zasluhují tím větší 
pozornosti, když dodáme, že byl jako snad žádný jiný psycholog přesvědčen o zahaleném 
smyslu snu. "Naše sny pak jsou prostředkem k uchování těchto po sobě následujících 
osobitostí. Když spíme, vracíme se k starým způsobům nazírání na věci a pociťování věcí, k 
popudům, které nás v dávné době ovládaly. Myslitel jako Delbouef tvrdí - aniž však vedl 
důkaz proti rozpornému materiálu, a vlastně tedy neprávem: "Při spánku všechny duševní 
funkce mimo vnímání - rozum, obrazotvornost, paměť, vůle, mravnost - zůstávají v podstatě 
neporušeny; jenom se upínají k předmětům pomyslným a měnlivým. Snící je hercem, který 
hraje podle libosti blázny a učence, katy a oběti, trpaslíky a obry, čerty a anděly" (p. 22). Zdá 
se, že snížení psychického výkonu ve snách popíral markýz ďHervey, proti němuž živě 
polemizuje Maury (Le sommeil, p. 19): "Pan markýz ďHervey přičítá duši za spánku 
veškerou její volnost činnosti a pozornosti, a zdá se, že podle něho spánek nespočívá v ničem 
jiném, než v uzavření smyslů, v jejich uzamčení od vnějšího světa; takže se člověk, který spí, 
co do způsobu vidění sotva liší od člověka, který uzavřel smysly a nechal těkat své myšlenky; 
celý rozdíl mezi myšlením obyčejným a myšlením spáče tkví tedy v tom, že u spáče myšlenka 
nabývá tvaru viditelného, objektivního a k nerozeznání se podobá vjemu, vyvolanému 
vnějšími objekty; vzpomínka se zahaluje do zdání nynějšíhojednání."

Maury však podotýká: "že je ještě jeden a základní rozdíl: víme, že duševní schopnosti 
člověka spícího se nevyrovnají schopnostem člověka bdícího."

U Vaschida, který nás lépe seznamuje s ďHen-eyovou knihou, se dozvídáme, že se tento autor 
vyjadřuje o zdánlivé nesouvislosti snů takto: "Snový obraz je otiskem myšlenky. Základní je 
myšlenka; vidina je jen přídavná. Když ji zjistíme, musíme umět sledovat pochod myšlenek, 
rozebírat předivo snů; ne-

souvislost se pak stává pochopitelnou, nejfantastičtější duševní výtvory se stávají 
jednoduchými a naprosto logickými fakty" (p. 146). A (p. 147): "Nejpodivnější sny se dají 
úplně logicky vysvětlit, dovedemc-li je analyzovat."

J. Starcke upozorňuje, že podobné rozřešení nesouvislosti snu hájil r. 1799 starý autor, 
WolfDavidson, kterého jsem neznal (p. 136): "Podivuhodné skoky našich představ ve snu 
pramení ze zákona asociace, jenže toto spojení se v duši někdy uskutečňuje velmi temně, 
takže se často domníváme, že pozorujeme skok představy tam, kde žádný není." Stupnice 
hodnocení snu jakožto psychického produktu je v literatuře velmi rozsáhlá; sahá od 
nejhlubšího pohrdání, jehož projev jsme poznali, přes tušení dosud neodhalené ceny až k 
přeceňování, které klade sen vysoko nad výkony bdělého života. Hildebrandt, který, jak víme, 
psychologicky charakterizuje snový život třemi antinomiemi, v třetím z těchto protikladů 
shrnuje konečné body této řady takto (str. 19.): ,Je to protiklad mezi stupňováním, mezi 
umocněním, které se nezřídka povznáší až k virtuóznosti, a rozhodným snížením, oslabením 
duševního života, jež často klesá pod úroveň lidství."



"Pokud se týká prvého, kdo by nemohl z vlastní zkušenosti potvrdit, že v tvorbě a spřádání 
génia snu se mnohdy projevuje hloubka a vroucnost mysli, jemnost cítění, jasnost nazírání, 
bystrost pozorování, pohotovost vtipu, přičemž tyto vlastnosti, jak musíme skromně přiznat, 
nejsou naším stálým majetkem za bdělého života. Sen je kouzelně poetický, trefně alegorický, 
jeho humor je nedostižný, jeho ironie báječná. Hledí na svět v podivuhodně idealizujícím 
světle a zhusta umocňuje působivost jevů nejmoudřejším pochopením jejich podstaty. Co je 
pozemsky krásné, ukazuje v třpytu skutečně nebeském, co je vznešené, v nejvyšší 
majestátnosti, co ze zkušenosti známe jako hrozné, v nejděsivější podobě, co je směšné, s 
nepostižitelnou drastickou komikou; a mnohdy jsme ještě po procitnutí tak naplněni některým 
z těchto dojmu, že se nám zdá, že nám skutečný svět nikdy něco podobného neposkytl."

Smíme se ptát, zda jde skutečně o jeden a tentýž objekt, kterého se týkají ony pohrdavé 
poznámky a toto nadšené velebení? Mají jedni sny pitomé, a druzí hluboké a bystré? A 
vyskytují-li se obojí, není zbytečné pachtit se po psychologické charakteristice snu, nestačí 
říci, že ve snu je možné všechno, od nejhlubšího snížení duševního života k stupňování, které 
je za bdění neobvyklé? Jakkoli pohodlné by bylo toto řešení, proti němu stojí to, že se úsilí 
všech badatelů o snu zdá zakládat na předpokladu, že existuje taková, v základních rysech 
platná charakteristika snu, která překlenuje zmíněné rozpory.

Psychickým výkonům snu se nepochybně dostalo ochotnějšího a vroucnějšího uznání v oné 
již uplynulé intelektuální době, kdy duchy ovládala filosofie a nikoli přísné přírodní vědy. 
Výroky, jako Schubertův, že sen je vymaně-ním ducha z moci vnější přírody, vyproštěním 
duše z pout smyslnosti, a podobné soudy Fichteho16) aj., které vesměs sen líčí jako vzlet 
duševního ži-
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vota na vyšší stupeň, se nám dnes zdají sotva pochopitelné; nyní je opakují jen a jen mystici a 
pobožnůstkáři.17) Pronikání přírodovědeckého způsobu myšlení bylo provázeno reakcí v 
hodnocení snu. Právě lékařští autoři jsou nakloněni oceňovat psychickou činnost ve snu jako 
nepatrnou a bezcennou, kdežto filosofové a pozorovatelé mimo medicínu - amatérští 
psychologové - jejichž příspěvky právě v tomto oboru nelze pominout, většinou trvali v lepší 
shodě s předtuchami lidu na psychické hodnotě snu. Kdo má sklon k nízkému cenění 
psychického výkonu snu, dává v etiologii snu ovšem přednost tělesným zdrojům podnětů; pro 
toho, kdo snící duši ponechal větší část jejích schopností za bdění, odpadá ovšem jakákoli 
pohnutka nepřiznat jí také samostatné podněty k snění.

Můžeme být v pokušení, abychom i při střízlivém srovnání přičítali snovému životu některé 
nadvýkony; mezi nimi je nejnápadnější paměť; o zkušenostech, které ji prokazují a nejsou ani 
řídké, jsme zevrubně pojednali. V jiné, starými autory často velebené přednosti snového 
života, že je s to nedbat časových a prostorových vzdáleností, lze snadno poznat iluzi. Tato 
přednost je, jak podotýká Hildebrandt, předností iluzorní; snění nepřeklenuje čas a prostor 
jinak než bdělé myšlení, a to proto, že není než jedním tvarem myšlení. Sen by měl mít, 
pokud se týká časovosti, ještě druhou přednost, ještě jinak být nezávislý na plynutí času. Sny, 
jako výše sdělený sen Mauryův o jeho popravení guillotinou, se zdají dokazovat, že sen do 
velmi krátkého časového úseku vtěsnává mnohem více vjemového materiálu, než může naše 
psychická činnost za bdění zvládnout myšlenkového obsahu. Tomuto vývodu se však 
namítalo rozmanitými argumenty; od uveřejnění studií Le Lorraina a Eggera "o zdánlivé délce 
snů" o tom vznikla zajímavá rozprava, která v této choulostivé a závažné otázce patrně ještě 
nedospěla k poslednímu objasnění."*1



Ze je sen s to pojmout intelektuální práci dne a dobrat se konce, kterého nebylo za dne 
dosaženo, že dovede odstranit pochybnosti a řešit problémy, že může být u básníků, 
skladatelů zdrojem vnuknutí, se zdá po četných sděleních a sbírce, uspořádané Chabaneixem, 
nepopiratelné. Avšak ne-li o faktu, tedy o jeho chápání je mnoho pochybností, které hraničí se 
zásadními otázkami.19'

Konečně i divinační síla snu je předmětem sporu, v němž se střetají těžko překonatelné 
pochybnosti s tvrdošíjně opakovaným ujišťováním. Popírat u tohoto tématu všechno faktické, 
toho se autoři - asi právem - varují, neboť se možná pro řadu případů blíží doba přirozeného, 
psychologického vysvětlení.

F. Etické city ve snu

Z pohnutek, které může čtenář pochopit, teprve až pozná moje vlastní šetření o snu, vybral 
jsem z tématu psychologie snu dílčí problém, tůn a pokud morál-
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ní vlohy a pocity bdění zasahují do snového života. Také zde nás zaráží stejný rozpor v popise 
autorů, který jsme s údivem pozorovali u všech ostatních duševních výkonů. Jedni ujišťují, že 
sen vůbec neví o mravních požadavcích, a to se stejnou rozhodností, s jakou tvrdí druzí, že 
morální povaha člověka zůstává zachována i ve snovém životě.

Odvolání ke každonoční snové zkušeností se zdá odklizovat jakékoli pochybnosti o správnosti 
prvního tvrzení. Jessen praví (str. 553): "Za spánku se nestáváme lepšími a ctnostnějšími, 
spíše se zdá, že svědomí ve snu mlčí, neboť nepociťujeme soucit a můžeme páchat nejtěžší 
zločiny, krádež, vraždu a zabíjení s naprostou lhostejností a bez následné lítosti."

Radestock (str. 146.): "Je třeba uvážit, že ve snu probíhají situace a sdružují se představy, aniž 
přitom cokoli zmohou úvaha a rozum, estetický vkus a mravní soud; soudnost je velmi slabá a 
převládá estetická lhostejnost." VoUcelt (str. 23.): "Obzvláště bezuzdný je však sen, jak každý 
ví, ve smyslu pohlavním. Jako je snící sám krajně bezostyšný a zbaven jakéhokoli mravního 
citu a soudu, tak také všechny ostatní a dokonce nejuctívanější osoby vidí uprostřed činů, 
které by se ostýchal spojovat s nimi za bdění byť jen v myšlenkách."

S tímto hodnocením tvoří nejkrásnější protiklad projevy jako Schopenliaue-rhv, že každý ve 
snu jedná a mluví v úplné shodě se svou povahou. R. Ph. Fischer20) tvrdí, že subjektivní city 
a snahy, nebo afekty a vášně vycházejí najevo v libovůli snového života, že se mravní 
zvláštnosti osob zrcadlí v jejich snech.

Haffner (str. 25): "Kromě řídkých výjimek... bude ctnostný člověk ctnostný i ve snu; odolá 
pokušením, uzavře se před nenávistí, závistí, vztekem a všemi neřestmi; avšak muž hříchu 
zpravidla najde i ve snu obrazy, které měl před sebou za bdění."

Scholz (str. 36.): "Ve snu je pravda; přes veškeré maskování, povýšení i ponížení, poznáváme 
své vlastní já... Čestný muž se ani ve snu nemůže dopustit zneuctívajícího zločinu, anebo 
když se to nakrásně stane, děsí se nad tím jako nad něčím, co se příčí jeho přirozenosti. 
Římský císař, který dal popravit jednoho ze svých poddaných, protože se tomu poddanému ve 
snu zdálo, že dal císaři setnout hlavu, nebyl tak docela mimo pravdu, když se ospravedlňoval 
tím, že ten, kdo má takové sny, musí mít podobné myšlenky i za bdění. Proto je také 



příznačné, že o něčem, co nemá vůbec místo v našem nitru, říkáváme: Ani ve snu by mě to 
nenapadlo."

Proti tomu tvrdí Platón, že nejlepší jsou lidé, které to, co druzí dělají za bdění, napadá jen ve 
snu.

Pfaff2]) pozměňuje známé přísloví a přímo prohlašuje: "Vypravuj mi určitou dobu své sny, a 
já ti povím, jak to vypadá s tvým nitrem."
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Hildebrandtův spisek, z něhož jsem již přejal četné citáty a který je formálně nejdokonalejší a 
myšlenkami nejbohatší příspěvek k probádání snových problémů, se zabývá právě problémem 
mravnosti ve snu jakožto ústředním bodem svého zájmu. Také pro Hildebrandta je 
nepochybné toto pravidlo: Čím čistší život, tím čistší sen; čím nečistší život, tím nečistší sen. 
Mravní přirozenost člověka trvá i ve snu: "Ale zatímco žádná docela zřejmá početní chyba, 
žádné krajně romantické zvrácení vědy, žádný naprosto žertovný anachronismus nás 
nezraňuje nebo se nám nezdá ani podezřelý, nikdy přece neztrácíme rozdíl mezi dobrem a 
zlem, mezi právem a křivdou, mezi ctností a neřestí. Byť třeba mnohé, co nás provází za dne, 
mizelo v hodinách dřímoty, Kantův kategorický imperativ se jako nerozlučný průvodce sepjal 
s námi tak, že se ho nezbavujeme, ani když spíme... Ale (tento fakt) se vysvětluje jen tím, že 
základ lidské přirozenosti, mravní podstata, je zbudována příliš pevně, aby sdílela účinek ka-
leidoskopického prohazování, jemuž ve snách podléhají obraznost, rozum, paměť a jiné 
schopnosti stejného řádu." (Str. 45 a d.)

V další rozpravě o tomto předmětu se ukázaly podivné přesuny a nedůslednosti u obou skupin 
autorů. Přísně vzato by zájem o nemravné sny měl u všech spisovatelů, kteří myslí, že se 
mravní osobnost člověka ve snu rozpadává, končit tímto prohlášením. Mohli by pokus, činit 
člověka odpovědným za jeho sny a usuzovat ze špatnosti snů na špatná hnutí jeho 
přirozenosti, odmítat se stejným klidem jako pokus zdánlivě rovnocenný, dokázat z 
absurdnosti jeho snů bezcennost jeho intelektuálních výkonů za bdění. Druzí, pro něž 
"kategorický imperativ" sahá také do snu, by měli přijmout odpovědnost za nemravné sny bez 
omezení; jen bychom jim přáli, aby je vlastní sny takového pohoršlivé-ho rázu neuvedly do 
pochybností o jejich jinak neměnném hodnocení vlastní mravnosti.

Zdá se však, že nikdo o sobě neví, zda je dobrý nebo zlý, a že nikdo nemůže popřít 
vzpomínku na vlastní nemravné sny. Neboť přes onen rozpor v posuzování morálnosti snu 
jeví se u autorů obou skupin snahy objasnit původ nemravných snů a vzniká nový rozpor, že 
se jejich původ hledá buď ve funkcích psychického života, nebo v jeho omezeních, tělesně 
podmíněných. Donucující moc faktů pak způsobuje, že zástupci odpovědnosti i 
neodpovědnosti snového života se shodují v uznávání zvláštního psychického zdroje, který 
vyvolává ne-mravnost snů.

Všichni, kdo tvrdí, že mravnost trvá ve snu dále, se přece vyhýbají přijímat plnou 
odpovědnost za vlastní sny. Haffner říká (str. 24.): "Nejsme odpovědní za sny, neboť našemu 
myšlení i chtění je odňata základna, na níž jediné je náš život pravdivý a skutečný... Právě 
proto žádné snové chtění a jednání nemůže být ctností nebo hříchem." Člověk je však 
odpovědný za hříšný sen, pokud ho nepřímo způsobil. Má povinnost, aby jak za bdění, tak 
obzvláště před spaním mravně očistil svou duši.
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Mnohem hlubší rozbor této směsi odmítání a uznávání odpovědnosti za mravní obsah snů je u 
Hildebrandta. Když rozvedl, že od nemravného zdání snů je nutno odečíst dramatické 
znázorňování snem, vtěsnávání nejsložitějších úvah do nejkratšího časového úseku a také jím 
uznávané znehodnocování a směšování představových prvků ve snu, přiznává, že povšechné 
popírání veškeré odpovědnosti za snové hříchy a viny se přesto musí co nejvážněji 
zpochybňovat.

(Str. 49): "Chceme-li velmi rozhodně odmítnout nějaké obvinění, zejména takové, jež se týká 
našich úmyslů a našeho smýšlení, používáme sice rčení: Ani ve snu nás to nenapadlo. Tím 
ovšem z jedné strany vyslovujeme, že sen považujeme za nejvzdálenější a poslední oblast, v 
níž bychom odpovídali za své myšlenky, protože tam naše myšlenky s naší skutečnou 
podstatou souvisejí jen tak docela volně, že sotva smějí být ještě považovány za naše; ale 
když pociťujeme nutnost výslovně popírat existenci takových myšlenek právě v této oblasti, 
současně tím přece nepřímo přiznáváme, že by naše ospravedlnění nebylo úplné, kdyby 
nezasahovalo až do této oblasti. A já myslím, že zde, byť nevědomě, vyslovujeme pravdu."

(Str. 52.): "Nelze si totiž představit žádný snový čin, k němuž by první pohnutka nějak, jako 
přání, chtíč, hnutí, neprošla předtím duší bdícího. O tomto prvním hnutí je třeba říci: Sen si je 
nevymyslel - on je pouze napodobil, jen je vypjal, dramaticky zpracoval kventlík historické 
látky, kterou v nás našel; uskutečnil slovo apoštolovo: Kdo svého bratra nenávidí, je vrah. A 
zatímco se po procitnutí při vědomí své mravné síly můžeme usmívat nad celým rozsáhlým 
útvarem neřestného snu, v oné původní tvárné látce přece nemůžeme najít žádnou směšnou 
stránku. Cítíme se odpovědným za prohřešky snícího, ne za celý jejich součet, ale přece za 
jisté procento. Krátce, chápeme-li tímto těžko popiratelným způsobem Ježíšova slova: Zlé 
myšlenky vycházejí ze srdce - můžeme se sotva ubránit přesvědčení, že každý ve snu 
spáchaný hřích je provázen aspoň temným minimem viny."

V zárodcích a náznacích sparných hnutí, která v podobě pokušení táhnou za dne naší duší, 
nachází tedy Hildebrandt zdroj nemravnosti snů, a neváhá počítat s těmito nemravnými prvky 
při mravním hodnocení osobnosti. Jsou to tytéž myšlenky a jejich stejné hodnocení, které, jak 
víme, ve všech dobách způsobovaly stesky pobožných a svatých, že jsou špatní a hříšní.22)

Nepochybně se tyto kontrastní představy - u většiny lidí i v jiné oblasti než etické - vyskytují 
všeobecně. Jejich posuzování bylo někdy méně vážné. U Spitty nacházíme tento sem patřící 
projev A. Zellera (stať "Irre" v Erschově a Gruberově Allgemeine Enzyklopádie der 
Wissenschaften, str. 144.): "Tak šťastně je zřídka nějaký druh organizován, aby měl ve všech 
dobách veškerou moc a aby stálý, jasný chod jeho myšlenek nebyl znovu a znovu přerušován 
představami nejen nepodstatnými, ale i zcela pitvornými a protismyslnými, ba
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největší myslitelé si stěžovali na tuto snům podobnou, dráždivou a trapnou chátru představ, 
protože ruší jejich nejhlubší úvahy a nejsvětější i nejvážnější myšlenkovou práci."

Jasnější světlo na psychologické postavení těchto kontrastních myšlenek vrhá Hildebrandtova 
další poznámka, že nám sen mnohdy umožňuje nahlédnout do hlubin a záhybů naší bytosti, 
které nám jsou v bdělém stavu ponejvíce uzavřeny (str. 55). Týž poznatek prozrazuje Kant na 
jednom místě antropologie, když říká, že je asi úkolem snu, aby nám odkrýval a zjevoval 



skryté vlohy, nikoli čím jsme, nýbrž čím bychom se mohli stát, kdybychom byli jinak 
vychováni; Radestock (str. 84.) slovy, že nám sen jenom zjevuje, co si nechceme přiznat, a že 
mu proto neprávem spíláme lhářů a podvodníků. J. E. Erdmann píše: "Nikdy mi sen nezjevil, 
jak mám nějakého člověka posuzovat, avšak co já o něm soudím a jak já o něm smýšlím, to 
jsem se již několikrát k vlastnímu velkému překvapení ze sna naučil." A podobně hlásá J. H. 
Fichte: "Ráz našich snuje mnohem věrnějším zrcadlem naší celkové nálady než to, co se o ní 
dovídáme vlastním pozorováním za bdění." Že vynořování těchto popudů, cizích našemu 
mravnímu vědomí, je jen obdobné s nám již neznámou vládou snu nad jiným představovým 
materiálem, který našemu bdění chybí nebo v něm hraje nepatrnou úlohu, na to jsme 
upozorňováni poznámkami jako Beni-niovou:, Jisté naše sklony, které jsme již dlouhou dobu 
považovali za potlačené a vymýcené, ožívají; staré a pochované vášně se obrozují; věci a 
osoby, na které už nikdy nemyslíme, před nás znovu předstupují" (p. 149), a Volkeltovou:
"Také představy, které vešly do bdělého vědomí téměř nepozorovány a které by vědomí 
možná už nikdy nevyzdvihlo ze zapomnění, velmi často svou přítomnost v duši ohlašují ve 
snu" (str. 105.). Nakonec je vhodné, abychom si připomněli, že podle Schleiermachera bylo 
již usínání doprovázeno vystupováním nechtěných představ (obrazů).

Pojmem "nechtěných představ" smíme shrnout celý tento představový materiál, jehož výskyt 
v nemravných i absurdních snech budí náš údiv. Jeden důležitý rozdíl tkví jen v tom, že u 
nechtěných představ v oblasti mravní poznáváme jejich protiklad s jiným naším cítěním, 
kdežto ostatní se nám zdají jen cizí. Dosud nebyl učiněn žádný krok, který by nám umožňoval 
odstranit tuto rozdílnost hlubším poznáním.

Nuže, jaký význam má výskyt nechtěných představ ve snu, jaké závěry pro psychologii bdící 
a snící duše se dají z tohoto nočního vynořování kontrastních etických hnutí vyvodit? Zde lze 
zaznamenat nový nesouhlas a opět rozdílné seskupení autorů. Myšlenkový pochod 
Hildebrandta a jiných zastánců jeho základního názoru nemůžeme asi doplnit jinak, než že 
nemravná hnutí mají také za bdění jistou moc, která je však tlumena tak, že neproniká až k 
činu, a že ve snu odpadává něco, co působí rovněž jako zábrana v poznání existence tohoto 
hnutí. Sen by tak ukazoval skutečnou, i když ne celou podstatu člověka, a patřil
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by k prostředkům, jak zpřístupnit skryté duševní nitro našemu poznání. Jen za takových 
předpokladů mohl Hildebrandt přiřknout snu úlohu varovného faktoru, který nás upozorňuje 
na skryté mravní újmy naší duše, tak jako podle uznání lékařů ohlašuje našemu vědomí dosud 
nezpozorované tělesné choroby. A ani Spitta nemůže být veden jiným názorem, poukazuje-li 
na zdroje vzruchů, které se např. v době puberty hrnou k duši, a konejší-li snícflio, že učinil 
vše, co je v jeho silách, jestliže za bdění vedl život přísně ctnostný a jestliže se snaží, aby 
potlačil hříšné myšlenky, kdykoli se objeví, a aby nedopustil jejich zrání a uskutečnění. Podle 
tohoto pojetí bychom mohli "nechtěné" představy označovat za představy ve dne "potlačené", 
a spatřovat v jejich vynořování psychický úkaz.

Podle jiných autorů bychom k tomuto vývodu neměli právo. Podle Jessena mají nechtěné 
představy ve snu i za bdění v horečnatých i jiných deliriích "ráz spící duševní činnosti a. 
jakéhosi mechanického pochodu obrazů a představ, vyvolaného vnitřními pohyby" (str. 360.). 
Nemravný sen prý nedokazuje o duševním životě snícího nic jiného, než že dotyčný o 
příslušném obsahu představ nabyl jednou nějak vědomosti, určitě však prý nedokazuje jemu 
vlastní duševní hnutí. U jiného autora, Mauryho, bychom mohli být na pochybách, zda snad 
ani on nepřičítá stavu snění schopnost rozdělovat duševní činnost podle jejích složek, místo 



aby ji bez plánu ubíjel. O snech, v nichž nedbáme na meze mravnosti, říká: "Naše sklony 
mluví a nutkají k jednání, aniž nás vědomí zadržuje, i když nás někdy varuje. Mám své chyby 
a své neřestné sklony; za bdění se snažím proti nim bojovat a dosti často se stává, že 
nepodlehnu. Ale ve snu podléhám vždycky, nebo lépe řečeno, jednám z jejich podnětu beze 
strachu a bez výčitek svědomí... Vidiny, jež probíhají před mou myslí a jež tvoří sen, jsou mi 
zřejmě vnuknuty popudy, které cítím a které se má nepřítomná vůle nesnaží zatlačit." (Le 
sommeil, p. 113.).

Kdybychom věřili ve schopnost snu odhalovat skutečnou, ale potlačenou nebo skrytou 
dispozici snícího k nemravnosti, nemohli bychom tento názor vyjádřit břitčeji než těmito 
Mauryovými slovy (p. 115): "Ve snu se člověk sám sobě odhaluje ve své nahotě a vrozené 
ubohosti. Jakmile zastavil uplatňování vůle, stává se hříčkou všech vášní, proti nimž nás za 
bdění chrání vědomí, cit pro čest a strach." Na jiném místě nachází tato přiléhavá slova (p. 
462): "Ve snu se především projevuje člověk pudový... Člověk, když sní, se jaksi vrací do 
přírodního stavu; čím méně však získané ideje pronikly do jeho ducha, tím větší vliv si na 
něho ještě uchovají ve snu sklony, které se neshodují s těmito idejemi." Příkladem pak uvádí, 
že ho jeho sny nezřídka líčí jako oběť právě oné pověry, proti níž ve svých spisech 
nejprudčeji bojoval.

Cena všech těchto bystrých poznámek pro psychologické poznání snového života je však u 
Mauryho snižována tím, že v úkazech, které tak správně pozoroval, nechce spatřovat nic než 
důkazy psychologického automatismu, který
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podle něho ovládá snový život. Tento automatismus pojímá jako naprostý protiklad psychické 
činnosti.

V Strickeových "Studien uber das Bewusstsein" je toto místo: "Sen neobsahuje jen a jen 
klamy; bojíme-li se např. ve snu lupičů, jsou lupiči sice pomyslní, ale strach je skutečný." 
Takto jsme upozorňováni, že rozvoj afektů ve snu nesmí být posuzován tak jako ostatní obsah 
snu, a otevírá se před námi problém, co z psychických pochodu ve snu je skutečné, tj. co má 
nárok na vřazení do psychických pochodů za bdění?

G. Teorie a funkce snu

Výpověď o snu, která se snaží vysvětlit co možná největší počet pozorovaných vlastností snu 
z jediného hlediska a zároveň určuje postavení snu v poměru k obsáhlejší oblasti jevů, 
můžeme nazvat teorií snu. Jednotlivé teorie snu se asi liší tím, že tu nebo onu vlastnost snu 
povyšují na podstatnou a k ní připínají vysvětlení a vztahy. Není nutné, aby se z teorie dala 
vyvodit nějaká funkce, tj. užitek nebo jiný výkon snu, ale naše očekávaní, směřující ze zvyku 
k teleologii, přece jen vyjde vstříc těm teoriím, které jsou spjaty s poznáním nějaké snové 
funkce.

Již jsme poznali několik pojetí snu, která víceméně zasluhovala názvu teorií snu v tomto 
smyslu. Víra starých, že sen je seslán bohy, aby řídil jednání lidí, byla úplnou teorií snu, jež 
odpovídala na všechno, co bylo hodno vědění. Od té doby, co se sen stal předmětem 
biologického bádání, známe větší počet teorií snu, ale mezi nimi i některé velmi kusé.



Zřekneme-li se úplnosti, můžeme se pokusit o toto přiblížení, volné seskupení teorií snu, a to 
podle základního předpokladu o míře a druhu psychické činnosti ve snu:

1. Teorie, podle nichž celá psychická činnost bdění pokračuje ve snu, jako např. Delboeufova. 
Zde duše nespí, její aparát zůstává neporušen, ale uvedena do podmínek stavu spánku, 
odlišných od bdění, musí při normální funkci zplodit jiné výsledky než za bdění. U těchto 
teorií je otázkou, zda jsou s to odvodit z podmínek stavu spánku všechny odlišnosti snu od 
bdělého myšlení. Nadto jim chybí možnost přístupu k nějaké funkci snu: nechápeme, proč 
sníme, proč složitý mechanismus duševního aparátu, ač uveden do poměrů, pro které se nezdá 
určen, hraje dál. Spát beze snů nebo, naskytnou-li se rušivé podněty, procitnout, to by byly 
jediné účelné reakce místo třetí, snu.

2. Teorie, jež naopak u snu předpokládají snížení psychické činnosti, uvolnění souvislostí, 
ochuzení materiálu, který je schopen se uplatnit. Podle těchto teorií je nutná naprosto jiná 
psychologická charakteristika spánku než třeba podle teorie Delbouefovy. Spánek hluboko 
zachvacuje duši, nespočívá jen v jejím od-
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loučení od vnějšího světa, ale proniká do jejího mechanismu a činí ho dočasně 
neupotřebitelným. Smím-li k srovnání použít psychiatrický materiál, řekl bych, že první teorie 
konstruují sen jako paranoiu, druhé z něho dělají vzor slabo-myslnosti nebo amentie.

Teorii, že se ve snovém životě projevuje jen zlomek duševní činností, ochromené spánkem, se 
dává přednost u lékařů a ve vědeckém světě vůbec. Pokud lze předpokládat obecnější zájem o 
vysvětlování snu, můžeme tuto teorii označit za vládnoucí teorii snu. Je třeba vymezit, s jakou 
snadností se právě tato teorie vyhýbá nejhoršímu úskalí každého vysvětlení snu, totiž onomu 
ztroskotání na jednom z protikladů, ztělesňovaným snem. Protože je pro ni sen výsledkem 
částečného bdění ("pozvolné, částečné a současně anomální bdění," tvrdí o snu Herbatova 
psychologie), může řadou stavů od ustavičně postupujícího procitání až k úplné bdělostí krýt 
celou škálu od sníženého výkonu snu, prozrazujícího se absurdností, až k úplně 
soustředěnému myšlenkovému výkonu.

Pro koho je fyziologické podání nezbytné nebo komu se zdá vědečtější, ten tuto teorii snu 
najde v Binzově popise (str. 43.):

"Ale tento stav (strnulostí) se v časných ranních hodinách jen pozvolna blíží svému konci. 
Stále ubývá látek únavy, nahromaděných v mozkové bílkovině a stále větší jejich počet je 
rozkládán nebo odplavován ustavičně se ženoucím proudem krve. Namnoze již prosvítají 
procitlé buněčné shluky, zatímco vůkol všechno ještě odpočívá ve strnulosti. Před naše 
zamlžené vědomí nyní předstupuje izolovaná práce jednotlivých skupin a při ní chybí 
kontrola jinými částmi mozku, které řídí asociaci. Proto se vytvořené obrazy, jež většinou 
odpovídají materiálním dojmům z blízké minulosti, k sobě řadí divoce a nespořádaně. Stále se 
množí počet uvolněných mozkových buněk, stále se zmenšuje nero-zumnost snu."

Pojímání snu jako neúplného, částečného bdění, nebo stopy vlivu tohoto pojetí, najdeme jistě 
u všech moderních fyziologů a filosofů. Nejpodrobněji je podáno u Maury ho. Tam se často 
zdá, že si autor představuje bdění nebo usnutí jako přesunovatelné podle anatomických 
oblastí, přičemž se mu však vždy jedna anatomická provincie a jedna psychická funkce zdají 



spolu spjaty. Chtěl bych tu jen naznačit: kdyby se teorie částečného bdění potvrdila, muselo 
by se dalekosáhle jednat o jejím jemnějším vybudování.

Při tomto pojetí snového života nemůže ovšem vyjít najevo nějaká funkce snu. Naopak, 
posudek postavení a významu snu je důsledně podán těmito Binzovými slovy (str. 375.): 
"Všechna fakta, jak vidím, nutí k tomu, abychom sen označili za tělesný pochod, který je ve 
všech případech zbytečný, v mnoha případech přímo chorobný..."

Výraz "tělesný" ve vztahu ke snu, vyzdvižený přímo autorem, ukazuje asi víc než jedním 
směrem. Především se týká snové etiologie, která byla přece Binzovi obzvláště blízká, když 
studoval pokusné vyvolávání snů podáváním
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omamných látek. Ze souvislosti těchto teorií o snu totiž vyplývá, že podle nich podnět k snění 
pokud možná výlučně vycházel z tělesna. Popsáno nejkrajnější formou, znělo by to takto: 
Když jsme si odstraněním podnětů navodili spánek, nebyla by žádná potřeba ani žádný popud 
k snění až do rána - až v této době by se pozvolné procitání následkem nově se dostavujících 
podnětů zrcadlilo v úkazu snění. Vždycky se však nepodaří udržet spánek bez podnětů; 
podobně jako si stěžuje Mefisto na zárodky života, doléhají na spícího ze všech stran podněty, 
zvenčí, zevnitř, dokonce ze všech tělesných oblastí, o něž se bdící člověk nikdy nestaral. Tak 
je spánek rušen, duše je hned na tom, hned na onom konečku vyburcována ze spánku, funguje 
pak chvilku svou probuzenou částí a je ráda, když znovu usne. Sen je reakcí na rušení spánku, 
způsobené podnětem, ostatně reakcí zhola zbytečnou.

Označení snu, který je přece výkonem duševního orgánu, za tělesný pochod, má však ještě 
jiný smysl. Je to hodnost psychického pochodu, jež se tím snu odpírá. Již velmi dlouho o snu 
používané podobenství o "deseti prstech člověka, naprosto neznalého hudby, které pobíhají po 
klávesách hudebního nástroje" znázorňuje nejlépe, jak byl výkon snu většinou hodnocen 
zástupci přísné vědy. Sen je podle tohoto pojetí něčím, co se vůbec nedá vykládat; neboť jak 
by mohlo deset prstů nemuzikálnflio hráče vytvořit nějakou hudbu? Proti teorii částečného 
bdění byly již dávno sneseny námitky. Burdach napsal r. 1830: "Řekneme-li, že sen je 
částečným bděním, není tím předně vysvětleno ani bdění, ani spaní, za druhé tím není řečeno 
nic jiného, než že je ve snu činno několik duševních sil, zatímco ostatní odpočívají. Ale 
taková nerovnoměrnost se uskutečňuje po celý život..." (str. 483).

O vládnoucí teorii snu, která spatřuje ve snu "tělesný pochod", se opírá velmi zajímavé pojetí 
snu, jež teprve r. 1886 vyslovil Robert a jež láká, protože uvádí, že snění má funkci, užitečný 
účinek. Robert bere za základ dva pozoruhodné fakty, kterými jsme se již zabývali při 
zhodnocování snového materiálu, a to, že velmi často sníme o naprosto vedlejších dojmech ze 
dne a že velmi zřídka pojímáme do sna velké denní zájmy. Robert tvrdí, že jediné správné je 
toto: Nikdy nejsou podněcovateli snu věci, které jsme úplně domysleli, ale jen takové, jež 
máme nehotové na mysli, jež se zběžně dotýkají našeho ducha (str. 10). - Proto si většinou 
nemůžeme sen vysvětlit, nebof jeho příčinami jsou právě smyslové dojmy z uplynulého dne, 
které snícím člověkem nebyly dostatečně poznány." Podmínkou, aby se nějaký dojem dostal 
do snu, je tedy, aby tento dojem buď byl ve svém zpracování rušen, nebo aby vůbec neměl 
nárok na takové zpracování, protože byl příliš bezvýznamný.

Sen je podle Roberta "pochodem tělesného vyměšování, který poznáváme v podobě jeho 
duchovní reakce". Sny jsou výměšky myšlenek udušených v zárodku. Člověk, kterého 



bychom zbavili schopnosti snít, by nezbytně v určité době utrpěl duševní poruchu, neboť by 
se v jeho mozku nahromadila spousta

nehotových, nedomyšlených myšlenek a chabých dojmů, pod jejichž tíží by bylo udušeno to, 
co se má včlenit do paměti jako hotový celek." Sen slouží přetížené paměti jako bezpečnostní 
ventil. Sny mají léčivou, úlevnou sílu (str. 32.).

Bylo by nedorozuměním, ptát se Roberta, jakpak může představování ve snu působit nějakou 
úlevu duši. Autor patrně z obou uvedených zvláštností snového materiálu usuzuje, že ono 
vylučování bezcenných dojmů za spánku je jakýmsi tělesným pochodem a že snění není 
zvláštním psychickým dějem, ale jen zprávou, kterou dostáváme o onom vyměšování. Ostatně 
vyměšování není jediné, co se za noci v duši děje. Robert sám podotýká, že kromě toho jsou 
zpracovány popudy ze dne a "co se z myšlenkové látky, která leží v duchu nestrávena, nedá 
vyloučit, je spojováno v zaokrouhlený celek myšlenkovými spoji, přejatými z obraznosti, a 
tak včleňováno do paměti jakožto nevinný obraz fantazie" (str. 23.).

Nejvíce však Robertova teorie odporuje vládnoucí teorii v posuzování snových zdrojů. 
Zatímco by podle této teorie sen vůbec nevznikal, kdyby duši stále znovu nevzbouzely vnější 
a vnitřní pocitové podněty, vězí popud k snění podle Robertovy teorie v duši samé, v jejím 
přetížení, které si žádá úlevu, & Robert usuzuje naprosto důsledně, že příčiny podmiňující 
sen, jež spočívají v tělesném stavu, jsou podřadné a jistě by nemohly ke snění podnítit ducha, 
v němž by nebyla látka k tvorbě snu, přejatá z bdělého vědomí. Jenom připouští, že obrazy 
fantazie, které se ve snu vyvíjejí z hlubin duše, mohou být ovlivňovány nervovým 
podrážděním (str. 48.). Tak sen podle Roberta přece jen není zcela závislý na tělesnu, není 
sice dějem psychickým, nemá místo mezi psychickými procesy bdění, avšak je to kažďonoční 
tělesný proces v aparátu duševní činnosti a má za úkol chránit tento aparát před přepětím, 
anebo, smíme-li změnit podobenství: vykydat z duše hnůj.

Stejnými vlastnostmi snu, které se projevují výběrem snového materiálu, dokládá jiný autor, 
Yves Delage, svou teorii, a je poučné si všimnout, jak nepatrným obratem v pojímání týchž 
faktů dospívá ke konečnému výsledku, který má docela jiný dosah.

Delage, po smrti osoby, jež mu byla velmi drahá, sám na sobě zakusil, že nesníme o tom, co 
nás ve dne vydatně zaměstnávalo, nebo teprve tehdy, když to za dne začalo ustupovat jiným 
zájmům. Jeho výzkumy u jiných lidí potvrdily, zeje to úkaz všeobecný. Krásnou poznámku 
tohoto druhu, kdyby se ukázala obecně správnou, vyslovil Delage o snění novomanželů: 
"Když byli silně zamilováni, téměř nikdy o sobě nesnili před manželstvím nebo v líbánkách; a 
pokud snili o lásce, byli si ve snu nevěrní s nějakou lhostejnou nebo protivnou osobou." Nuže, 
o čem tedy sníme? Delage poznává, že materiál, vyskytující se v našich snech, obsahuje 
zlomky a zbytky dojmů z posledních dnů a dřívějších dob. Všechno, co vystupuje v našich 
snech a o čem se zprvu domníváme, že je to výtvor snového života, se při přesnějším 
zkoumání ukazu-
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je jako nepoznaná reprodukce, "nevědomá vzpomínka". Ale tento představový materiál má 
společný rys, pochází z dojmů, jež se pravděpodobně dotkly našich smyslů silněji než našeho 
ducha, anebo od nichž se velmi brzy po jejich vynoření naše pozornost odvrátila. Čím méně 



vědomý a zároveň čím silnější je nějaký dojem, tím větší je vyhlídka, že bude hrát úlohu v 
příštím snu.

Jsou to v podstatě stejné kategorie dojmů, vedlejší a nevyřízené, které vyzdvihuje Robert, ale 
Delage nachází jinou souvislost, když říká, že se dojmy nestávají způsobilými pro sen z 
důvodů lhostejnosti, ale proto, že nejsou vyřízeny. Ani s vedlejšími dojmy jsme se jaksi 
nevypořádali úplně, také ony jsou svou povahou nových dojmů "jako napjaté pružiny", jejichž 
napětí se za spánku uvolní. Ještě větší právo na úlohu ve snu než slabý téměř nepovšimnutý 
dojem bude mít dojem silný, který byl náhodou ve svém zpracování zadržen nebo zatlačen do 
pozadí. Psychická energie, nastřádaná za dne útlumem a potlačením, stává se v noci popudem 
ke snu. Ve snu vychází najevo to, co je psychicky potlačeno.23'

Delageův myšlenkový pochod se na tomto místě bohužel přerušuje; samostatné psychické 
činnosti ve snu přiznává jen zcela nepatrnou úlohu, a proto se svou teorií snu bezprostředně 
připojuje k vládnoucí nauce o částečném spaní mozku: "Celkem je sen výtvorem bloudící 
myšlenky bez cíle a beze směru, která se postupně připíná ke vzpomínkám, jež si uchovaly 
dost síly, aby se umístily na její cestě a zastavily její postup, a která mezi nimi vytváří někdy 
slabé a nejasné, jindy silnější a pevnější spojení, podle toho, zda současná mozková činnost je 
více nebo méně vyřazena spánkem."

3. Do třetí skupiny můžeme shrnout teorie snu, které snící duši přičítají schopnost a sklon k 
zvláštním psychickým výkonům, jež za bdění nemůže provádět buď vůbec, nebo jen 
nedostatečně. Hodnocení, jichž se snu dostalo u starších psychologických autorů, patří 
ponejvíce do této řady. Chci se však spokojit jen tím, že místo nich uvedu Burdachovo 
tvrzení, podle něhož je sen "přirozenou činností duše, která není omezována individualitou, 
není rušena sebevědomím, není řízena sebeurčováním, aleje živostí ústředních senzibilních 
bodů, která si volně pohrává" (str. 486.).

Toto opájení volným užíváním vlastních sil si Burdach aj. patrně představují jako stav, ve 
kterém se duše osvěžuje a sbírá nové síly k denní práci, tedy asi jako dovolenou. Burdach 
proto také uvádí a přijímá laskavá slova, jimiž básník Novalis velebí působení snu: "Sen je 
ochrannou hrází proti pravidelnosti a oby-čejnosti života, svobodným zotavením poutané 
obraznosti, přičemž prohazuje všechny obrazy života a přerušuje stálou vážnost dospělého 
člověka veselou dětskou hrou; beze snů bychom určitě dříve zestárli, a proto můžeme 
považovat sen, byf ne za seslaný bezprostředně shůry, přece jen za báječný úkol, za milého 
průvodce na pouti k hrobu."
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Osvěžující a léčivou činnost snu líčí ještě důrazněji Purkyně (str. 456.): "Tyto funkce by 
obstarávaly zvláště sny plodné. Jsou to lehké hry obrazotvornosti, které nijak nesouvisí s 
denními příhodami. Duše nechce pokračovat v napětích bdělého života, nýbrž, je rozvázat, 
zotavit se z nich. Vytváří především stavy opačné stavům bdění. Léčí smutek radostí, starosti 
nadějemi a veselými rozptylujícími obrazy, nenávist láskou a laskavostí, bázeň odvahou a 
důvěrou; pochybnosti odstraňuje přesvědčením a pevnou vírou, marné čekání upokojuje 
splněním. Četná bolavá místa v mysli, která by den pořád nechával otevřena, léčí spánek tím, 
že je přikrývá a chrání před novým vznícením. Na tom se zčásti zakládá fakt, že doba 
odstraňuje bolesti." Všichni cítíme, že sen je pro duševní život pravým dobrodiním a temná 
předtucha lidového povědomí se patrně nenechá zbavit předsudku, že sen je jednou z cest, 
kterými spánek rozdílí svá dobrodiní.



Nejsvéráznější a nejdalekosáhlejší pokus vysvětlit sen ze zvláštní činnosti duše, která se může 
volně rozvíjet teprve ve stavu spánku, provedl r. 1861 Scherner. Schernerova kniha, psaná 
tísnivým a nabubřelým slohem, nesená téměř opojným nadšením, jež nutně odpuzuje, 
nedovede-li strhnout, působí rozboru takové obtíže, že rádi saháme po jasnějším a kratším 
popise, kterým nám Schernerovo učení podává filosof Volkelt. "Z mystických souhrnů, z 
celého toho nádherného třpytného vlnění problýskává a prosvítává sice zdání a tušení smyslu, 
ale jasnými se tím filosofovy cesty nestávají." Takto posuzuje Schernerovo podání i jeho 
stoupenec.

Scherner nepatří k autorům, kteří dovolují duši, aby brala své schopnosti v neztenčené míře s 
sebou do snového života. Sám rozvádí, jak ve snu ochabuje centralita, samovolná energie 
našeho já, jak se následkem této decentralizace mění poznávání, cítění, chtění a 
představování, a jak zbytky těchto duševních sil nemají pravý duchovní ráz, nýbrž jen povahu 
mechanismu. Ale zato se duševní činnost, kterou je nutno nazývat fantazií, zbavena ve snu 
veškeré vlády a rozumu, a tím oproštěna od přísných měřítek, vyšvihává k neomezené vládě. 
Bere sice poslední stavební kameny z bdělé paměti, ale staví jimi budovy, které jsou ohromně 
rozdílné od útvarů bdění, neukazuje se ve snu jen jako repro-duktivní, ale jako produktivní. 
Její zvláštnosti vtiskují snovému životu jeho zvláštní charaktery. Projevuje zálibu v 
nesmírném, přehnaném, nehorázném. Zároveň však osvobozena od rušivých myšlenkových 
kategorií, nabývá větší poddajnosti, hybnosti, obratnosti; je krajně citlivá k jemným 
náladovým podnětům mysli, k hlodavým afektům, přetváří vnitřní život okamžitě ve vnější 
plastickou názornost. Snové fantazii chybí pojmová řeč; co chce říci, musí malovat názorně, a 
jelikož tu chybí oslabující působnost pojmu, maluje to v plnosti, síle a velikosti nazíraného 
tvaru. Její řeč, ačkoli je velmi jasná, se tím stává rozvláčnou, těžkopádnou, nemotornou. 
Jasnost její řeči je ztížena tím, že má odpor proti vyjadřování objektu jeho vlastním obrazem a 
raději volí obraz cizí,
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pokud ten je s to vyjadřovat aspoň moment objektu, na jehož znázornění jí záleží. To je 
symbolizující činnost fantazie... Dále je velmi důležité, že snová fantazie nenapodobuje 
předměty zevrubně, nýbrž jen jejich obrys a ten co nejvolněji... Její malby se proto jeví jako 
geniálně vydechnuté. Snová fantazie však neustává při pouhém postavení předmětu, ale je 
vnitřně nucena více nebo méně do toho zaplétávat snové já a vytvářet tak děj. Sen z 
vizuálního podnětu např. maluje peníze na ulici; snící je svírá, raduje se z nich, odnáší je.

Materiál, s nímž snová fantazie provádí svou uměleckou činnost, pochází podle Schernera 
převážně z organických, za dne velmi temných tělesných podnětů (srv. str. 31), takže se v 
předpokladu zdrojů a podněcovatelu snu Scherne-rova krajně fantastická teorie úplně shoduje 
s nadmíru střízlivou naukou Wundtovou a jiných fyziologů, které jsou jinak protikladem 
Schernerovy teorie. Ale zatímco podle fyziologické teorie se duševní reakce na vnitřní tělesné 
podněty vyčerpává vzbuzením vhodných představ, jež pak cestou asociace přivolá-vají na 
pomoc několik představ jiných, a tímto stadiem se sledování psychických pochodů snu zdá 
skončeno, poskytují podle Schernera tělesné podněty duši jen materiál, který podrobuje svým 
fantastickým záměrům. Pro Schernera začíná tvorba snu teprve tam, kde podle pohledu oněch 
autorů ustává.

Nemůžeme však považovat za účelné, co snová fantazie vyvádí s tělesnými podněty. Hraje a 
škádlí se s nimi, znázorňuje orgánový zdroj, z něhož pramení podněty v příslušném snu, 
nějakou plastickou symbolikou. Schemer dokonce myslí, a v tom ho Volkelt a jiní 



nenásledují, že snová fantazie používá jisté nejoblíbenější znázornění pro celý organismus, 
jímž je prý dum. Ale zdá se, že fantazie se naštěstí pro své znázorňování na tuto látku neváže; 
naopak užívá také celých řad domů, aby označila jednotlivý orgán, např. velmi dlouhé ulice s 
domy pro podnět útrob. Jindy jednotlivé části domu skutečně znázorňují jednotlivé části těla, 
tak např. ve snu vyvolaném bolestí hlavy strop pokoje (který vidí snící pokrytý hnusnými 
ropuchovitými pavouky), znázorňuje hlavu.

Kromě symboliky domu používá sen jiných libovolných předmětů k znázornění částí těla, jež 
vytvářejí podněty ke snu. "Tak jsou dýchající plíce znázorňovány hořícími kamny, která 
hvízdají, jako když se pohybuje vzduch, srdce dutými bednami a košíky, močový měchýř 
předměty kulatými, pytlíkovi-tými nebo vůbec jen vyhloubenými. V mužském snu z 
pohlavního podnětu nachází snící na ulici horní část klarinetu, vedle něho stejnou část dýmky, 
vedle ní pak kožich. Klarinet a dýmka přibližně znázorňují mužský úd, kožich chlupy na 
ohanbí. V ženském pohlavním snu se může úzký rozkrok svírajících stehen symbolizovat 
úzkým dvorem, sevřeným domy, ženská pochva velmi úzkým, kluzce měkkým chodníkem, 
který vede dvorem, po němž musí snící žena kráčet, aby třeba odevzdala dopis nějakému 
pánovi." (Volkelt, str. 39.) Zvláště je důležité, že se na konci takového snu z tělesného 
podnětu snová fantazie, aby-

enom tak řekli, demaskuje a ukazuje dráždící orgán nebo jeho funkci nezahaleně. Tak sen ze 
"zubního" podnětu obyčejně končívá tím, že si snící vytáhne zub z úst.

Snová fantazie neobrací však pozornost jen k tvaru podněcujícího orgánu, ale symbolizuje i 
látku v něm obsaženou. Tak např. sen z útrobního podnětu vede blátivými ulicemi, sen z 
močového podnětu k šumící vodě. Nebo jsou symbolicky znázorňovány podnět jako takový, 
druh jeho podráždění, objekt, který žádá, nebo se snové já konkrétně spojuje se 
symbolizacemi vlastního stavu, například když se při bolestivých podnětech zoufale rveme s 
kousajícími psy nebo zuřícími býky, nebo když se v pohlavním snu snící žena vidí, jak je 
pronásledována nahým mužem. Nehledě ke všem hojným možnostem provedení zůstává 
symbolizující činnost fantazie ústřední silou každého snu. Hlouběji vniknout do charakteru 
této fantazie, vykázat takto poznané psychické činnosti její místo v soustavě filosofických 
myšlenek, o to se potom Volkelt pokusil ve své krásně a vroucně psané knize, která je však 
těžko srozumitelná pro každého, kdo není včasným školením připraven na tušivé chápání 
filosofických pojmových schémat.

S působením Schernerovy symbolizující fantazie ve snu není spjata žádná užitečná funkce. 
Duše si, když sní, hraje s podněty, které sejí nabízejí. Mohli bychom se domnívat, že si hraje 
nezbedně. Ale také by se nás mohl někdo ptát, zda může vést k něčemu užitečnému naše 
zevrubné zabývání se Schernerovou teorií, jejíž libovolnost a odpoutanost od pravidel 
jakéhokoli bádání se přece zdá příliš nápadná. Tehdy by se však hodilo říci veto proti 
domýšlivému zavrhování Schernerovy nauky bez jakéhokoli předchozího zkoumání. Tato 
nauka je vybudována na dojmech, jichž nabyl z vlastních snů někdo, kdo jim věnoval velikou 
pozornost a měl, jak se zdá, výborné vlohy pátrat po temných duševních věcech. Dále jedná o 
předmětu, který se lidem po tisíciletí zdál sice záhadný, ale zároveň obsažný a mnohovztažný, 
a k jehož objasnění přísná věda, jak sama přiznává, nepřispěla skoro jinak než tím, že se v 
naprostém rozporu s lidovým cítěním snažila odepřít tomuto předmětu obsah a význam. 
Konečně si chceme poctivě říci, že při pokusech vysvětlit sen nemůžeme, jak se zdá, 
fantastice jen tak snadno uniknout. Existuje i fantastika gangliových buněk; na str. 70 uvedené 
místo z knihy střízlivého a přesného badatele, jakým je Binz, které popisuje, jak jitřenka 
procitání táhne po usnulých buněčných shlucích mozkové kůry, není o nic fantastičtější ani 



nepravděpodobnější, než Schernerovy pokusy o výklad. Doufám, že ukáži, že za těmito 
pokusy vězí něco skutečného, co však bylo poznáno jen mlhavě a nemá všeobecný ráz, na 
který by měla nárok teorie snu. Prozatím nám Schernerova teorie snu může ve svém 
protikladu s lékařskou teorií uvádět na mysl, mezi jakými extrémy ještě dnes nejistě kolísá 
vysvětlování snového života.
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H. Vztahy mezi snem a duševními chorobami

Kdo mluví o vztahu snu k duševním poruchám, může mít na mysli trojí: 1. etiologické a 
klinické vztahy, když např. sen zastupuje nebo zahaluje psychický stav, anebo po něm zbývá, 
2. změny, jimž podléhá snový život při duševní chorobě, 3. vnitřní vztahy mezi snem a 
psychózami, které ukazují na bytostné příbuzenství. Tyto četné vztahy mezi oběma řadami 
úkazů byly v dřívějších dobách lékařství - a v přítomnosti zase znovu - oblíbeným tématem 
lékařských autorů, jak ukazuje literatura o tomto předmětu, sebraná u Spit-ty, Radestocka, 
Mauryho a Tisiého. Nedávno obrátil k této souvislosti svou pozornost Sancte de Sanctis.~*} 
Z hlediska našeho popisu postačí, když se tohoto významného předmětu jen dotkneme.

Ke klinickým a etiologickým vztahům mezi snem a psychózami chci jako paradigmata sdělit 
tato pozorování. Hohnbaum sděluje (u Kraussé), že první propuknutí šílenství se mnohdy 
datovalo od úzkostného, děsivého snu a že převládající myšlenka byla ve spojitosti s tímto 
snem. Sancte de Sanctis přináší podobná pozorování o paranoicích a u některých z nich 
prohlašuje sen za "pravou rozhodující příčinu šílenství". Psychóza buď začíná jedním rázem s 
účinným snem, obsahujícím bludné objasnění, nebo se vyvíjí dalšími sny, které musí ještě 
bojovat proti pochybnostem. V jednom de Sanctisově případě následovaly po úchvatném snu 
lehké hysterické záchvaty a po nich úzkostně melancholický stav. Féré (u Tissiého) sděluje 
sen, který způsobil hysterické ochrnutí. Zde je sen vydáván za etiologii duševní poruchy, 
ačkoli skutkovému stavu odpovídá stejně, když řekneme, že se duševní porucha poprvé 
projevila ve snovém životě, že nejdříve propukla ve snu. V jiných příkladech obsahuje snový 
život chorobné příznaky nebo zůstává psychóza omezena na snový život. Tak upozorňuje 
Thomayer na úzkostné sny, které je nutno chápat jako ekvivalenty epileptických záchvatů. 
Allison popsal (podle Radestocka) noční duševní chorobu (nocturnal insanity), při níž jsou 
lidé za dne zdánlivě zdrávi, kdežto v noci se pravidelně vyskytují halucinace, záchvaty 
zuřivosti apod. Podobná pozorování naleznete u de Sanctise (paranoický ekvivalent snu u 
alkoholika, hlasy, které viní manželku z nevěry); také u Tissiého. Tissié přináší z novější doby 
velký počet pozorování, v nichž se jednání patologického rázu (z bludných předpokladů, 
nutkavé popudy) odvozují ze snů. Guislain popisuje případ, v němž byl spánek nahrazen 
střídavým šílenstvím.

Není asi nejmenších pochybností o tom, že vedle psychologie snu bude lékaře jednou 
zaměstnávat psychopatologie snu.

V případech uzdravení z duševní choroby se obzvláště často ukazuje, že při zdravé funkci za 
dne může snový život ještě náležet psychóze. Na to prý první upozornil Gregory (podle 
Krausse). Macarius (u Tissiélw) vypravuje o mani-



akovi, který týden po úplném vyléčení znovu prožil ve snu rozběh myšlenek a vášnivé popudy 
své choroby.

O změnách, jichž doznává duševní život u osob s trvalou duševní chorobou, bylo dosud 
provedeno jen velmi málo šetření. Proti tomu vnitřní příbuzenství mezi snem a duševní 
poruchou, jež se zračí ve velmi dalekosáhlé shodě projevů obou úkazů, došlo brzy 
povšimnutí. Podle Mauryho na ni poprvé ukázal Caba-nis ve svých "Rapports du physique et 
du moral", po něm Lélut, J. Moreau a obzvláště filosof Maine de Biran. Toto srovnání je jistě 
ještě starší. Radestock zahajuje kapitolu, v níž o něm pojednává, sbírkou výroku, které uvádějí 
sen a šílenství do podobnosti. Kant kdesi tvrdí: "Člověk šílený je snícím za bdění." Krauss: 
"Šílenství je snem za smyslového bdění." Schopenhauex nazývá sen krátkým šílenstvím a 
šílenství dlouhým snem. Hagen označuje blud za snový život, který není způsoben spánkem, 
nýbrž chorobou. Wundt ve "Physiolo-gische Psychologie" prohlašuje: "Skutečně můžeme ve 
snu sami prožít téměř všechny jevy, s nimiž se setkáváme v blázincích."

Jednotlivé styčné body, na jejichž základě se naší soudnosti doporučuje takové rovnítko, 
vypočítává Spina (ostatně velmi podobně jako Maury) v této řadě:

1. odstranění nebo aspoň retardace sebevědomí, následkem toho neznalost stavu jako 
takového, tedy nemožnost údivu, nedostatek mravního vědomí,

2. pozměněná percepce smyslových orgánů, a to ve snu snížená, při šílenství obyčejně velmi 
zvýšená, 3. spojování představ mezi sebou výlučně podle zákonů asociace a reprodukce, tedy 
automatické tvoření řad, tudíž neúměrnost poměrů mezi představami (přepínání, fantasmata), 
a z toho všeho vyplývá: 4. změna, případně zvrácení osobnosti a někdy zvláštností povahy 
(zvrácenosti).

Radestock ještě připojuje některé rysy podobnosti v materiálu: "Většina halucinací a iluzí se 
vyskytuje v oblasti zrakového a sluchového smyslu a povšechného pocitu. Nejmenší počet 
prvků skýtá jako při snu smysl čichový a chuťový. - Nemocnému, který má horečku, se v 
bludech stejně jako snícímu vynořují vzpomínky z dávné minulosti; co člověk bdící a zdravý 
zdánlivě zapomněl, to si vybavuje spící a nemocný." - Obdoba mezi snem a psychózou 
nabývá plné hodnoty teprve tím, že, tak jako rodinná podobnost, sahá až do jemné mimiky a 
jednotlivých nápadností obličeje.

"Člověku, trpícímu tělesně i duševně, skýtá sen, co mu odepřela skutečnost: blahobyt a štěstí; 
i u duševně chorého se vynořují obrazy štěstí, velikosti, vznešenosti a bohatství. Domnělé 
vlastnictví statků a pomyslné splnění přání, jejichž odepření nebo zničení bylo právě 
psychickou příčinou šílenství, bývají často hlavním obsahem bludu. Žena, která ztratila drahé 
dítě, má vize o mateřských radostech, kdo utrpěl ztrátu majetku, považuje se za kromobyčejně 
bohatého, zklamané děvče se vidí něžně milovanou."

(Toto místo z Radestocka je zkrácením obšírného a bystrého Griesingerova výkladu [str. 111], 
který naprosto jasně odhaluje, že splňování přání je cha-
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rakterem představování, jenž je společný snu a psychóze. Mé vlastní výzkumy mě poučily, že 
tady vězí klíč k psychologické teorii snu a psychóz.)

"Jsou to barokní myšlenkové spoje a slabost úsudku, co hlavně charakterizuje sen a šílenství." 
Tady i tam panuje přeceňování vlastních duchovních výkonů, které se střízlivému soudu jeví 
nesmyslnými; rychlému běhu představ ve snu odpovídá rozběh myšlenek v psychóze. Oběma 
chybí jakékoli měřítko času. Rozštěp osobnosti ve snu, který např. rozděluje vlastní vědění na 
dvě osoby, z nichž cizí opravuje vlastní já ve snu, je úplně rovnocený se známým rozštěpením 
osobnosti při halucinační paranoi; také snící slyší, jak jsou jeho vlastní myšlenky vyslovovány 
cizími hlasy. Dokonce pro stálé bludné představy nalézáme obdobu v stereotypně se 
opakujících patologických snech (obse-dantní sen). Po uzdravení z bludu nemocní nezřídka 
říkají, že se jim celá doba nemocí jeví jako sen, který mnohdy nebyl nepříjemný, dokonce 
sdělují, že příležitostně ještě za nemoci tušili, že jsou jen zabráni do sna, zcela tak, jak se to 
často stává ve snu při spánku.

Po všem uvedeném se nemůžeme divit, když Radestock názor svůj a mnoha jiných shrnuje 
slovy, že "šílenství, tento abnormální chorobný jev, je třeba považovat za stupňování 
periodicky se opakujícího normálního stavu snění" (str. 228.).

Možná ještě bližší příbuznost mezi snem a šílenstvím, než se dá vyvodit z této obdoby 
projevujících se úkazů, chtěl podložit Krauss etiologií (lépe řečeno: zdroji dráždění). Prvkem 
oběma společným je podle něho, jak jsme slyšeli, organicky podmíněný počitek, počitek 
tělesného podnětu, povšechný pocit, vzniklý příspěvky všech orgánů (srv. Peisse u Mauryho, 
p. 52).

Nepopiratelná, do charakteristických podrobností sahající shoda mezi snem a duševní 
poruchou patří k nejsilnějším oporám lékařské teorie snového života, podle níž je sen dějem 
nepotřebným a rušivým a projevem snížené duševní činnosti. Nemůžeme však očekávat, že 
bychom dosáhli konečného objasnění snu pomocí duševních poruch, když je přece všeobecně 
známo, v jak neuspokojivém stavu je naše chápání těchto chorob. Je však pravděpodobné, že 
změněné pojímání snu zároveň nutně ovlivní naše názory o vnitřním mechanismu duševních 
poruch, a proto smíme říci, že pracujeme na objasňování psychóz, když se snažíme odhalit 
tajemství snu.

Dodatek z roku 1909

Je třeba ospravedlnit, proč jsem neuvedl literaturu o problémech snu také z údobí mezi 
prvním a druhým vydáním této knihy. Citovaná literatura se čtenáři možná zdá neuspokojivá; 
nicméně určovala mé vývody. Pohnutky, které mne vůbec přiměly k přehledu literatury o snu, 
byly vyčerpány tímto úvodem; pokračování v této práci by mě stálo nezměrnou námahu a -
přineslo by velmi málo užitku nebo poučení. Neboť dotčené devítileté údobí nepřineslo nic 
nové-
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ho nebo cenného ani co do faktického materiálu, ani pokud se týče hledisek pojímání snu. Ve 
většině publikací, které od té doby vyšly, nebyla o mé práci ani zmínka, ani se k ní 
nepřihlíželo; nejméně si jí ovšem všimli takzvaní "badatelé o snu", kteří tím podali skvělý 
příklad odporu vědeckého člověka, naučit se něčemu novému. "Vědci nejsou zvědaví," říká 
posměvačný Anatole France. Platí-li ve vědě právo na odplatu, byl bych jistě oprávněn, abych 



ani já nedbal literatury, vyšlé po vydání této knihy. Nečetné referáty, které se objevily ve 
vědeckých časopisech, se hemží nepochopením a nedorozuměními takovou měrou, že bych 
nemusel kritikům odpovídat jinak než výzvou, aby si knihu přečetli znovu; snad také, aby šiji 
vůbec přečetli.

V pracích lékařů, kteří se odhodlali k používání psychoanalytického léčebného postupu, byly 
uveřejněny četné sny a vykládány podle mých návodů. Pokud tyto práce obsahují více než 
potvrzení mých vývodu, zařadil jsem jejich výsledky do souvislosti svého podání. Druhý 
seznam literatury na konci knihy shrnuje nejdůležitější publikace po jejím prvém vydání.3'1 
Velmi obsažné dílo Sancte de Sanctise o snech, které bylo brzy po publikování přeloženo do 
němčiny, se časově křížilo s mým "Výkladem snů", takže jsem si ani já nemohl všimnout 
tohoto díla, ani italský autor mého. Potom jsem pohříchu dospěl k názoru, že jeho pilná práce 
je nadmíru chudá na myšlenky, tak chudá, že by se z ní nedala ani tušit možnost problémů, o 
nichž pojednávám.

Musím se jen zmínit o dvou publikacích, které se těsněji dotýkají mého šetření o problémech 
snu. Jeden mladší filosof, H. Swuhoda, se pokusil rozšířit objev biologické periodičnosti (v 
řadách 23 až 28 dnů), pocházející od Wilh. Fliesse, na psychické dění a ve spise,26) plném 
fantazie, chtěl tímto klíčem rozřešit mimo jiné i záhadu snů. Význam snů by při tom byl 
zkrácen; jejich obsahový materiál by se vysvětloval shlukem všech vzpomínek, které oné noci 
poprvé nebo n-té dokonávají jednu z biologických period. Autorovo osobní sdělení mě zprvu 
vedlo k domněnce, že sám již nechce vážně zastávat tuto nauku. Zdá se, že jsem se v tomto 
závěru zmýlil; na jiném místě sdělím některá pozorování k Swobodově tvrzení, jež mne však 
nepřivedla k přesvědčivému výsledku. Mnohem více mne potěšila náhoda, že jsem na 
očekávaném místě našel pojetí snu, které se úplně kryje s mým. Časové poměry vylučují
možnost, že by onen projev byl ovlivněn četbou mé knihy; musím v něm tedy uvítat jedinou v 
literatuře prokázanou shodu nezávislého myslitele s podstatou mého učení o snech. Kniha, v 
níž je místo o snění, jež mám na mysli, vyšla r. 1900 v druhém vydání s názvem "Phantasien 
eines Realisten" od Lynkea.21'

Dodatek z roku 1914

Výše uvedené ospravedlnění bylo napsáno roku 1909. Od té doby se však poměry změnily; 
můj příspěvek k "výkladu snů" není již v literatuře přehlížen. Ale nová situace vůbec 
znemožňuje, abych pokračoval v předcházejícím pře-
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hledu. "Výklad snů" přinesl velký počet tvrzení a problémů, které autoři pak rozebírali 
nejrůznějším způsobem. Nemohu přece popsat tyto práce ještě předtím, než jsem rozvedl 
vlastní názory, na které autoři navazují. Co se mi na této nejnovější literatuře zdálo cenné, 
jsem proto zhodnotil v souvislosti s vývody, jež následují.

Poznámky

1) Předmluvy k druhému až osmému vydání jsou obsaženy v dodatku. ' (

2) Co nyní následuje, je přejato z Biichsenschutzova pečlivého popisu (Traum und 
Traumdeutung im Altertum. Berlín 1868).



3) O vztahu snu k nemocem pojednává řecký lékař Hippokrates v jedné kapitole svého 
proslulého díla.

4) O dalších osudech výkladu snů ve středověku viz u Diepgena a ve speciálních výzkumech 
M. Forstera. Gottharda aj. O výkladu snů u Židů pojednávají Almoli, Amram, Lowinger a v 
poslední době se zřetelem k psychoanalytickému stanovisku Lauer. Txísl-lost arabského 
výkladu snů prostředkují Drexl, F. Schwarz a misionář Tfinkdji, japonského Miura a Iwaya, 
čínského Secker, indického Negelein.

5) Podle Vaschida se často pozorovalo, že ve snu mluvíme cizími jazyky plynněji a čistěji než 
za bdění.

6) Z pozdější zkušenosti podotýkám, že sen ne právě zřídka opakuje nějakou nevinnou a 
bezvýznamnou činnost, jako např.: balení kufrů, upravování jídla v kuchyni apod. Ale při 
takových snech ten, kdo snil, přímo nezdůrazňuje ráz vzpomínky, nýbrž "skutečnosti". "To 
všechno jsem ve dne skutečně dělal."

7) "C. hauffers" (topiči) se nazývaly lupičské tlupy ve Vendée. které používaly tohoto 
prostředku mučení.

8) Z obrovských osob ve snu můžeme usuzovat, že jde o scénu z dětství snícího člověka.

Výše uvedený výklad vzpomínkou z Gulliverových cest je ostatně dobrým příkladem toho, 
jaký výklad být nemá. Vykladač snů nemá uplatňovat vlastní důvtip, ale navazovat na nápady 
toho, kdo měl sen.

9) Mimo toto diagnostické zhodnocování snů (např. u Hippokrata) je třeba si vzpomenout na 
jejich terapeutický význam ve starověku.

Řekové měli snová orakula, která obyčejně vyhledávali nemocní, hledající uzdravení. 
Nemocný šel do Apollonova nebo Aeskulapova chrámu, tam byl podroben různým obřadům, 
vykoupán, potírán a nakuřován. a takto roznícen byl položen na kůži obětovaného berana. 
Usnul a snil o lécích, jež mu byly ukazovány v přirozené podobě či symbolicky a obrazně, a 
kněží je pak vykládali. Další podrobnosti o léčivých snech Řeků viz u Lehmanna I, 74, 
Bouché-Leclerqa, Hermana, Gottes. Albert, d. Gr. § 41, Privataltert. 38, 16, Bóťmgera ve 
Sprengels Beitr. z. Gesch. d. Med. II, p. 163 a d., W. Lloyda, Magnetism and Mesmerism in 
antiquíty, London, Dollingera. Heidentum und Juden-tum, p. 130.

10) Bližší podrobnosti o záznamech snů, které tento badatel od té doby ve dvou svazcích 
uveřejnil, viz níže.

11)1 periodicky se opakující sny byly však pozorovány, srv. sbírku Chabaneixe. 12) H. 
Silberer ukázal na krásných příkladech, jak se dokonce abstraktní myšlenky za stavu ospalosti 
převádějí v názorně plastické obrazy, které chtějí vyjadřovat totéž.
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(Jahrbuch von Bleufer - Freud, sv. I., 1909.) K těmto nálezům se vrátím ještě v jiné 
souvislosti.



13) Pokus, podobný Delboeufovu. vysvětlit činnost snu obměnou, kterou abnormálně 
zavedená podmínka musí způsobit v jinak správné funkci neporušeného duševního aparátu, 
provedl Haffner, tuto podmínku však popsal poněkud jinými slovy. Podle něho je prvním 
znakem snu nedostatek místního a časového určení, tj. vymanění představy z postavení, které 
náleží jednotlivci v místním a časovém řádu. S tím je spojena druhá základní vlastnost snu, 
zaměňování halucinací, imaginací a kombinací fantazie s vnějšími vjemy. "Jelikož souhrn 
vyšších duševních sil, obzvláště tvoření pojmů, souzení a vyvozování z jedné strany a 
svobodné sebeurčování z druhé, navazují na smyslové obrazy fantazie, které vždy tvoří jejich 
podklad, účastní se také tyto činnosti neuspořádanosti snových představ. Účastní se, říkáme, 
neboť sama o sobě není naše soudnost, ani naše vůle nijak za spánku změněna. Pokud se týče 
naší činnosti, jsme stejně bystří, stejně svobodní jako ve stavu bdělém. Člověk nemůže ani ve 
snu porušit myšlenkové zákony o sobě, t.j. nemůže ztotožňovat to. co se mu znázorňuje jako 
protichůdné atd. I ve snu si může přát jen to, co si představuje jako dobro (sub ratione boni). 
Ale v tomto používání zákonů myšlení a chtění je lidský duch maten záměnou jedné 
představy druhou. Tak se stává, že ve snu tvoříme a dopouštíme se největších rozporů, 
zatímco současně usuzujeme co nejbystřeji a vyvozujeme co nejdůsledněji, pojímáme 
nejpočetnější a nejsvětější rozhodnutí. Nedostatek orientace je celým tajemstvím letu, kterým 
se ve snách pohybuje naše fantazie, a nedostatek kritického přemítání i dorozumění s jinými 
je hlavním zdrojem bezměrných výstředností našich úsudků, nadějí a přání ve snu." (str. 18.).

14) Srv. s tím "Désintérét", v němž Claparéde (1905) spatřuje mechanismus usínání.

15) Na pozdějším místě najdeme přístup k smyslu snů, které obsahují slova se stejnými 
začátečními písmeny a podobnou stavbou.

16) Srv. s Haffnerem a Spittou.

17) Duchaplný mystik Du Přel, jeden z nečetných autorů, které bych chtěl odprosit za jejich 
zanedbání v dřívějších vydáních této knihy, říká. že branou metafyzice, pokud se týká 
člověka, není bdění, nýbrž sen (Philosophie der Mystik, str. 59.).

18) Další literatura a kritický rozbor těchto problémů v pařížské dizertaci Tobowolské (1900).

19) Srv. s tím kritiku u H. Ellise, World of Dreams, p. 268.

20) Grundziige des Systems der Anthropologie. Erlangen 1850 (podle Spitty).

21) Das Traumleben und seine Deutung. 1868 (u Spitty, str. 192).

22) Není bez zajímavosti dovědět se. jaké stanovisko k našemu problému zaujímala svatá 
inkvizice. V "Tractatu de officio sanctissimae inquisitionis" Tomáše Careny, ly-onské vydání, 
je toto místo: "Vyslovuje-li někdo kacířské myšlenky ve snu, budiž to pro inkvizitory 
podnětem, aby zkoumali jeho způsob života, neboť za spánku se vrací to, čím se někdo 
zabýval ve dne." (Dr. Ehniger, S. Urban, Švýcarsko.)

23) Docela podobně se vyjadřuje básník Anatole France (Lys rouge): Co vidíme v noci, jsou 
nešťastné zbytky toho, co jsme zanedbávali za bdění. Sen je často odplatou věcí, kterými jsme 
pohrdali, nebo výčitkou opuštěných bytostí.



24) Pozdější autoři, kteří se zabývají těmito vztahy, jsou: Féré, Ideler, Laségue, Pi-chon, 
Régis, Vespa, Giessler, Kazodowsky, Pachantoni aj. ,

25) V tomto zpracování (1930) je vynechán. '

26) H. Swoboda, Die Perioden des menschlichen Organismtói 1904. "¦' •

27) Srv. "Josef Popper-Lynkeus und die Theorie des TrauiMW" (1923) V XI. íV. mých 
..GesammelteSchriften". , ¦,>,..'
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2. Metoda výkladu snů

Rozbor snového vzoru

Nadpis, kterým jsem označil své pojednání, dává poznat, na kterou tradici v pojímání snů 
bych chtěl navázat. Zamýšlím ukázat, že sny se dají vyložit, a příspěvky k objasnění právě 
projednávaných problémů snu mohou vyplynout jen eventuálně jako vedlejší výtěžek z řešení 
mého vlastního úkolu. Předpokladem, že se sny dají vyložit, se rázem ocitám v rozporu s 
vládnoucí teorií o snu, ba se všemi teoriemi o snu kromě Schernerovy, neboť "vykládat sen" 
znamená udávat jeho "smysl", nahrazovat jej něčím, co se jako rovnocenný, plně hodnotný 
článek vřazuje do zřetězení našich duševních úkonů. Ale vědecké teorie snu nemají, jak jsme 
se dověděli, místo pro problém výkladu snů, neboť sen pro ně vůbec není duševním úkonem, 
ale tělesným pochodem, který se ohlašuje znameními v duševním aparáte. Jiné bylo ve všech 
dobách mínění laiků. To používá svého dobrého práva postupovat nedůsledně, ale ačkoli 
přiznává, že sen je nepochopitelný a absurdní, nemůže se přece odhodlat, aby mu odpíralo 
jakýkoli význam. Vedeno temným tušením, přece, zdá se, předpokládá, že sen má smysl, 
třebaže skrytý, že je určen k nahrazování jiného myšlenkového pochodu a že záleží jen na 
správném odhalování této náhrady, abychom dospěli ke skrytému významu snu.

Laici se proto odjakživa snažili "vykládat" sny a přitom používali dvou metod. První z těchto 
postupů má na mysli snový obsah jako celek a pokouší se nahradit jej obsahem jiným, 
srozumitelným a v některých směrech obdobným. Toto je symbolický výklad snů; ztroskotává 
ovšem předem na snech, jež nejsou pouze nesrozumitelné, ale také zamotané. Příkladem
tohoto postupu je výklad, kterého užil biblický Josef na faraónův sen. Sedm tlustých krav, po 
nichž přichází sedm hubených, které pohltí prvé, to je pro symbolickou věštbu náhradou 
sedmi let hladu v Egyptě, jež pohltí veškerý nadbytek, který vytvořilo sedm let úrodných. 
Většina umělých snů, vytvořených básníky, je určena k takovému výkladu, neboť podává 
myšlenky pojaté básníkem v přestrojení, které je voleno tak, aby se hodilo k charakterům 
našeho snění, známým ze zkušenosti." Mínění, že se sen zabývá převážně budoucností, jejíž 
utváření předem tuší - zbytek prorockého významu, který byl kdysi snění přikládán - se pak 
stává pohnutkou, aby byl symbolickým výkladem nalezený smysl snu pomocí slůvka "stane 
se" promítnut do budoucnosti.

Jak najít cestu k takovému symbolickému výkladu, tomu ovšem vyučovat nelze. Zdar závisí 
na vtipném nápadu, bezprostřední intuici, a proto byl symbolický výklad snů povýšen na 
umění, které, jak se zdálo,



souviselo se zvláštním nadáním.2' K takovému nároku se druhá z populárních metod výkladu 
snů nehlásí. Dala by se označit za metodu "šifrovací", jelikož zachází se snem jako s jakýmsi 
tajným písmem, ve kterém se každý znak podle pevného klíče překládá na jiný znak známého 
významu. Snil jsem např. o dopise, ale také o pohřbu apod.; nuže, dívám se do "snáře" a 
nacházím tam, že "dopis" je nutno přeložit slovem "mrzutost" a "pohřeb" slovem 
"zasnoubení". Mně je pak ponecháno na vůli, abych z hesel, která jsem dešifroval, vytvořil 
nějakou souvislost, kterou zase chápu jako budoucí. Zajímavá obměna tohoto šifrovacího 
postupu, která opravuje jeho ráz ryze mechanického překládání, je obsažena ve spise 
Artemidora Daldiského o výkladu snů.3) Zde se nepřihlíží jen k snovému obsahu, ale i k 
osobě a životním poměrům snícího, takže týž snový prvek má pro boháče, ženatého, řečníka 
jiný význam než pro chudého, svobodného a třeba obchodníka. Podstatou tohoto postupu pak 
je, že se vykladačská práce neobrací k celku snu, ale ke každé části snového obsahu zvlášť, 
jako by sen byl konglomerátem, v němž každý úlomek horniny vyžaduje zvláštní určení. 
Popud k vytvoření šifrovací metody dozajista vyšel z nesouvislých a zapletených snů.4'

Pokud se týká vědeckého šetření o tomto tématu, nelze ani okamžik pochybovat o 
neupotřebitelnosti obou populárních způsobů výkladu. Symbolická metoda je co do používání 
omezena a nedá se vyložit všeobecně. U šifrovací metody by všechno záleželo na tom, aby 
"klíč", snář, byl spolehlivý, a pro to chybí jakékoli záruky. Byli bychom v pokušení přitakat 
filosofům a psychiatrům a spolu s nimi škrtnout problém výkladu snů jako úkol zdánlivý.5'

Já jsem se však přesvědčil o něčem jiném. Musel jsem poznat, že tu máme opět jeden z dosti 
častých případů, v nichž se prastará, tvrdošíjně zachovávaná víra lidu přiblížila pravdě více 
než soud dnes platné vědy. Musím tvrdit, že sen má skutečně význam a že je při výkladu snů 
možný vědecký postup. K jeho poznání jsem dospěl takto:

Po léta se v terapeutickém úmyslu zabývám rozřešováním jistých psy-chopatologických 
útvarů, hysterických fobií, nutkavých představ aj.; totiž od té doby, co vím z významného 
sdělení Josefa Breuera, že se u těchto útvarů, které jsou pociťovány jako chorobné příznaky, 
rozřešení kryje s odstraněním.6' Nalezneme-li v duševním životě nemocného prvky, ze 
kterých taková patologická představa vzešla, rozpadne se zároveň představa a nemocný je od 
ní osvobozen. Při bezmocnosti našich ostatních terapeutických snah a s přihlédnutím k 
záhadnosti těchto stavů mne lákalo, abych cestou, zahájenou Breuerem, pronikal přes veškeré 
svízele až k úplnému vysvětlení. Jak se posléze vytvářela technika tohoto postupu a jakých 
výsledků dosáhlo toto úsilí, o tom podám podrobnou zprávu jindy. Během těchto 
psychoanalytických studií jsem narazil na výklad
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snů. Pacienti, kteří se zavázali sdělovat mi všechny nápady a myšlenky, jež se jim vnutí k 
určitému tématu, mi vyprávěli své sny a tak mě poučili, že sen bývá někdy vsunut do 
psychického zřetězení, které můžeme nazpět od patologické představy sledovat ve 
vzpomínce. Bylo nasnadě vyšetřovat i sen jako příznak a použít metody výkladu, 
vypracované pro příznaky.

K tomu je třeba jistá psychická příprava nemocného. Usilujeme o dvojí: o stupňování jeho 
pozornosti kjeho psychickým vjemům a o vyloučení kritiky, kterou jindy prosévá vynořující 
se myšlenky. Za účelem sebe-pozorování se soustředěnou pozorností je výhodné, aby zaujal 



klidnou polohu a zavřel oči; výslovně mu musíme uložit, aby se zřekl kritiky vnímaných 
myšlenkových útvarů. Řekneme mu tedy, že úspěch psychoanalýzy závisí na tom, zda si bude 
všímat všeho a sdělovat všechno, co mu připadne na mysl, a zda se snad nedá svést, aby 
potlačil jeden nápad, protože jej má za nedůležitý nebo nepříslušný k tématu, a druhý, protože 
se mu zdá nesmyslný. K svým nápadům se musí chovat zcela nestranně; neboť právě kritika 
by byla vinna, kdyby se mu nepodařilo najít hledané rozřešení snu, nutkavé představy apod.

Při psychoanalytické práci jsem pozoroval, že stav muže, který přemýšlí, je docela jiný než 
stav toho, kdo pozoruje své psychické pochody. Psychická činnost hraje při přemýšlení větší 
úlohu než při nejbedlivějším sebepozorování, o čemž také svědčí napjatý vzhled a svraštělé 
čelo přemýšlejícího na rozdíl od mimického klidu sebepozorovatele. V obou případech musí 
být soustředěna pozornost, ale přemýšlející kromě toho vykonává kritiku, jíž zamítá některé 
vynořující se nápady, když je postihl, druhé prostě přerušuje, takže nesleduje myšlenkové 
cesty, které by otevíraly, k jiným se chová tak, že se vůbec nestanou vědomými, že jsou tedy 
potlačeny dříve, než je postihl. Proti tomu sebepozorovatel má jedinou práci, aby potlačoval 
kritiku; jestliže se mu to zdaří, přijdou mu na mysl nesčíslné nápady, které by jinak zůstaly 
nepostižitelné. S pomocí tohoto materiálu, nově získaného sebepozorováním, lze provést 
výklad patologických myšlenek i snových útvarů. Jak vidno, jde o vytvoření psychického 
stavu, který se stavem před usnutím (a dozajista také s hypnotickým) spojuje jistá obdoba v 
rozdělení psychické energie (pohyblivé pozornosti). Při usínání se objevují "představy 
nechtěné", protože ochabuje jistá volní (a nepochybně také kritická) činnost, kterou působíme 
na průběh svých představ; za příčinu tohoto ochabnutí zpravidla uvádíme "únavu"; vynořující 
se nechtěné představy se proměňují ve vizuální a akustické obrazy. (Srovnej poznámky 
Schleiermacherovy aj.)7). Při stavu, který používáme k analýze snů a patologických 
myšlenek, se úmyslně a svobodně zříkáme oné činnosti a používáme ušetřené psychické 
energie (anebo její části) k pozornému sledování nyní se vynořujících nechtěných myšlenek, 
které si zachovávají svůj ráz představ (toto je rozdíl proti stavu při usínání). Tak proměňujeme 
"nechtěné" představy ve "chtěné".
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Zde požadované zaměření k zdánlivě volně se vynořujícím nápadům a současné zřeknutí se 
kritiky, jindy na nich prováděné, nebývá, zdá se, pro některé osoby snadné. "Nechtěné 
představy" rozpoutávají nejprudší odpor, který jim chce bránit ve vynořování. Chceme-li věřit 
našemu velkému básníku-filosofu Fr. Schillerovi, musí zcela podobné zaměření být také 
podmínkou básnické tvorby. Na jednom místě své korespondence s Kornerem, které vypátral 
Otto Rank, odpovídá Schiller na přítelův stesk po nedostatečné tvořivosti: "Příčinou tvého 
stesku je, zdá se mi, pouto, kterým tvůj rozum svírá tvou obrazotvornost. Musím tu nadhodit 
jednu myšlenku a znázornit ji podobenstvím. Zdá se, že není dobré a že škodí tvůrčímu dílu 
duše, když rozum, abych tak řekl již v branách, příliš přísně zkoumá přicházející ideje. Jedna 
idea, pozorována osamoceně, může být velmi bezvýznamná a velmi dobrodružná, ale možná, 
že nabude důležitosti druhou idejí, která přijde po ní, možná, že ve spojení s jinými, které jsou 
třeba stejně pošetilé, bude článkem velmi účelným: -To všechno nemůže rozum posoudit, 
neuchová-li si ji potud, až si ji prohlédne ve spojení s těmito jinými idejemi. Avšak u tvůrčí 
hlavy, zdá se mi, odvolal rozum svou stráž od bran, ideje se přihrnují jedna přes druhou, a 
teprve potom si rozum prohlíží a zkoumá velikou hromadu. - Vy, páni kritikové a jakkoli se 
nazýváte, vy se stydíte nebo bojíte okamžité, přechodné pošetilosti, která se vyskytuje u všech 
pravých tvůrců a jejíž kratší nebo delší trvání odlišuje myslícího umělce od snílka. Odtud vaše 
stesky nad neplodností, poněvadž příliš záhy zavrhujete a příliš přísně vybíráte." (Dopis z 1. 
prosince 1788.)



A přece "takové odvolání stráže od bran rozumu" jak to nazývá Schiller, takové uvedení se do 
stavu nekritického sebepozorování, není vůbec těžké.

Většina mých pacientů toho dociluje po prvním poučení; já sám to dovedu velmi dokonale, 
pomáhám-li si přitom sepisováním svých nápadů. Množství psychické energie, o něž takto 
snižujeme kritickou činnost, a kterým můžeme zvyšovat intenzitu sebepozorování, značně 
kolísá podle tématu, jež má být zachyceno pozorností.

První krok při používání tohoto postupu učí, že nemůžeme dělat předmětem pozornosti sen 
jakožto celek, ale jen jednotlivé části jeho obsahu. Táži-li se dosud nepoučeného pacienta: Co 
vás k tomuto snu napadá? zpravidla ve svém duševním zorném poli nic nezachytí. Musím mu 
sen předložit rozkouskovaný, pak dodá ke každému kusu řadu nápadů, které lze označit za 
skryté ("postranní") myšlenky této části snu. V této prvé důležité podmínce se tedy mnou 
provozovaná metoda výkladu snů již liší od populární, historicky a mýticky proslulé metody 
symbolické a blíží druhé, "šifrovací metodě". Jako tato vykládá jednotlivosti, nikoli hned 
celek; jako tato od počátku chápe sen jako něco složeného, jako konglomerát psychických 
útvarů.
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Během svých psychoanalýz neurotiků jsem vyložil asi již více než tisíc snů, ale tohoto 
materiálu bych tu nechtěl použít k úvodu do techniky a nauky o výkladu snů. Nehledím-li k 
tomu, že bych se vystavil námitce, že jde přece o sny neuropatů, ze kterých nelze usuzovat na 
sny lidí zdravých, nutí mne k jejich zavržení ještě jiný důvod. Téma, k němuž tyto sny 
směřují, je ovšem vždy chorobopis té které neurózy. Proto by každý sen vyžadoval příliš 
dlouhý úvod a proniknutí do podstaty a etiologických podmínek psychoneuróz, tedy do 
předmětů, které jsou samy o sobě nové a krajně podivné a odvrátily by tudíž pozornost od 
problému snu. Já však naopak zamýšlím vykonat rozřešováním snů předběžnou práci pro 
rozluštění obtížnějších problémů psychologie neuróz. Zřeknu-li se však snů neurotiků, svého 
hlavního materiálu, nesmím se zbytkem zacházet příliš vybíravě. Zbývají jen ještě sny, které 
mi příležitostně vyprávěli zdraví známí, anebo které se uvádějí jako příklady v literatuře o 
snovém životě. Bohužel mi u všech těchto snů chybí analýza, bez níž nemohu najít smysl snu. 
Můj postup není přece tak pohodlný jako u populární metody šifrovací, která překládá daný 
snový obsah podle ustáleného klíče; naopak počítám s tím, že týž snový obsah může u 
různých osob a v různé souvislosti skrývat také jiný smysl. Jsem tedy odkázán na své vlastní 
sny jakožto hojný a pohodlný materiál, který pochází od osoby přibližně normální a vztahuje 
se na rozmanité příhody denního života. Dozajista se budou proti mně uvádět pochyby o 
spolehlivosti takových vlastních analýz: že přitom vůbec není vyloučena libovůle. Podle 
mého soudu jsou okolnosti při sebepozorování spíše příznivější než při pozorování druhých; 
jistě smíme zkusit, jak daleko nás ve výkladu snů dovede vlastní analýza. Jiné obtíže musím 
překonávat ve svém nitru. Pochopitelně se ostýcháme obětovat tolik intimností ze svého 
duševního života a ani se necítíme zajištěni proti chybnému výkladu cizími lidmi. Ale
musíme být s to, abychom se přes to přenesli. Delboeuf píše: "Každý psycholog je povinen 
přiznat se i k svým slabostem, myslí-li, že tak vrhne světlo na nějaký temný problém." A také 
čtenářův počáteční zájem o indiskrétnosti, kterých se musím dopustit, velmi brzy, doufám, 
ustoupí výlučnému zahloubání do takto osvětlovaných psychologických problémů.8'

Vyhledávám tedy jeden ze svých vlastních snů a osvětlím na něm svůj způsob výkladu. 
Každý takový sen vyžaduje úvod. Nyní však musím čtenáře žádat, aby se na drahnou chvíli 



ztotožnil s mými zájmy a se mnou se ponořil do nejmenších drobností denního života, neboť 
takový přenos nezbytně vyžaduje zájem o skrytý význam snů.

Úvodní zpráva

V létě roku 1895 jsem psychoanalyticky ošetřoval mladou dámu, která se velmi přátelsky 
stýkala se mnou a mou rodinou. Je pochopitelné, že

takové prolínání vztahů může být zdrojem četných rozčilení pro lékaře, zejména pro 
psychoterapeuta. Osobní lékařův zájem je větší, jeho autorita menší. Neúspěch by mohl 
poškodit staré přátelství s příbuznými nemocného. Léčba skončila částečným úspěchem, 
pacientka se zbavila hysterické úzkosti, ale ne všech tělesných příznaků. Tehdy jsem ještě 
nebyl docela jistý v kriteriích, která označují konečné vyřízení hysterického cho-robopisu, a 
očekával jsem od nemocné řešení, jež se jí nezdálo přijatelné. V takové nesjednocenosti jsme 
přerušili ošetřování, protože bylo léto. -Jednoho dne mne navštívil mladší kolega, jeden z 
mých nejbližších přátel, který předtím navštívil pacientku - Irmu - a její rodinu na letním bytě. 
Ptal jsem se ho, co soudí o jejím stavu, a on odpověděl: Daří se jí lépe, ale ne docela dobře. 
Pamatuji se, že mne slova mého přítele Otty nebo tón, kterým byla vyslovena, zlobily. Zdálo 
se mi, že z nich slyším výtku, jako bych byl snad pacientce příliš mnoho sliboval, a domnělé 
Ottovo zaujetí stanoviska proti mně jsem si vykládal - právem či neprávem - vlivem 
příbuzných nemocné, kteří podle mého domnění nikdy nepřáli mému ošetřování. Ostatně jsem 
si svůj trapný pocit vůbec neujasnil, ani jsem jej nijak neprojevil. Ještě týž večer jsem sepsal 
Irmin chorobopis, abych ho, jakoby k ospravedlnění, předal dr. M-ovi, jednomu z našich 
společných přátel, osobnosti, která byla tehdy směrodatná v našem kruhu. V noci (spíše asi 
ráno) po tomto večeru jsem měl sen, který byl sepsán bezprostředně po procitnutí.9)

Sen z 23. na 24. červenec 1895

Veliká hala - mnoho hostí, které vítáme. - Mezi nimi Irma, kterou ihned odvádím stranou, 
abych jaksi odpověděl na její dopis a vytkl jí, že ještě nepřijala "řešení". Říkám jí: Máš-li ještě 
bolesti, je to vskutku jen tvoje vina. - Odpovídá: Kdybys věděl, jaké mám nyní bolesti v krku, 
žaludku a břiše, svírá mě to. - Lekám se a prohlížím si ji. Vypadá bledě a napuchle; myslím si: 
přece tu snad přehlížím něco organického. Vedu ji k oknu a dívám se jí do krku. Přitom se 
poněkud zdráhá jako ženy, nosící umělý chrup. Myslím si, že to přece nemá zapotřebí. -
Vskutku, ústa se pak dají dobře otevřít, vpravo nalézám velikou bílou skvrnu a na jiném místě 
vidím na podivuhodně stočených útvarech, které jsou zřejmě utvořeny podle vzoru nosních 
lastur, rozsáhlé bělošedépříškvary. -Rychle přivolávám dr. M-a, jenž prohlídku opakuje a 
potvrzuje... Dr. M. vypadá docela jinak, než jindy; je velice bledý, kulhá, na bradě nemá 
vousy... Máj přítel Otto stojí ted také vedle ní a přítel Leopold jí poklepává přes živůtek a 
praví: Vlevo dole má ztemnění, rovněž ukazuje na infiltrovanou část kůže na levém rameni 
(což já, ač má šaty, cítím jako on)... M. praví: Nepochybně je to infekce, ale to nevadí; ještě k 
tomu přistoupí dysenterie a jed se vyloučí... Také bezprostředně víme, z čeho
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tato infekce vzešla. Přítel Otto jí nedávno, když jí nebylo dobře, dal injekci propylového 
preparátu, propylen ... kyselina propionová... trimethylamin (jehož, vzorec vidím tučně 



vytištěný před sebou)... Takové injekce nedáváme tak lehkovážně... Je také pravděpodobné, 
že stříkačka nebyla čistá.

Tento sen má před mnoha jinými sny jednu přednost. Ihned je jasné, na jaké události 
posledního dne navazuje a jakým tématem se obírá. Úvodní zpráva o tom informuje. Sdělení, 
které jsem o Irmině stavu obdržel od Otty, chorobopis, který jsem sepisoval hluboko do noci, 
zaměstnávaly mou duševní činnost také za spánku. Přesto asi nikdo, kdo vzal na vědomí 
úvodní zprávu a obsah snu, nemůže tušit, co sen znamená. Ani já to nevím. Podivuji se 
chorobným příznakům, na které si Irma ve snu stěžuje, protože to nejsou tytéž, pro které jsem 
ji ošetřoval. Usmívám se při pomyšlení na nesmyslnou myšlenku o injekci kyseliny 
propionové a na útěchu, kterou vyslovuje dr. M. Sen se mi ke konci zdá temnější a hutnější 
než na počátku. Abych poznal význam všeho uvedeného, musím se odhodlat k zevrubné 
analýze.

Rozbor

Hala - mnoho hostí, které vítáme. V tomto létě jsme bydleli v Bellevue, osamoceném domě na 
jednom z vršků, které se pojí ke Kahlenbergu. Dům byl kdysi určen za zábavní podnik, odtud 
má kromobyčejně vysoké síně na způsob hal. Sen také vznikl v Bellevue, a to několik dní 
před narozeninami mé ženy. Ve dne vyslovila má žena očekávání, že k jejím narozeninám k 
nám přijde na návštěvu několik přátel, mezi nimi také Irma. Sen tedy předjímá tuto situaci: 
Jsou narozeniny mé ženy a vítáme mnoho lidí, mezi nimi Irmu, jako hosty ve veliké hale 
Bellevue.

Vytýkám Irmě, že nepřijala řešení; říkám jí: Máš-li ještě bolesti, je to jen tvoje vina. To bych 
jí mohl říci, nebo jsem jí to řekl, také za bdění. Tehdy jsem byl ještě toho názoru (jehož 
nesprávnost jsem poznal později), že se můj úkol vyčerpává tím, že sdělím nemocným skrytý 
smysl jejich příznaků; zda toto řešení pak přijmou nebo nepřijmou, a na tom závisel úspěch, 
za to jsem se již nepovažoval odpovědným. Tento nyní šťastně překonaný omyl mi usnadnil 
živobytí v době, kdy jsem přes veškerou svou nevyhnutelnou neznalost měl vyrábět léčebné 
úspěchy. - Avšak na větě, kterou říkám ve snu Irmě, poznávám, že především nechci být 
vinen bolestmi, jež ještě má. Je-li to Irminou vlastní vinou, nemůže to být mou. Nese se snad 
úmysl snu tímto směrem?

Irminy stesky; bolesti v krku, břiše a žaludku, svírá ji to. Bolesti v žaludku patřily k 
příznakovému komplexu mé pacientky, nebyly však příliš pronikavé; spíše si stěžovala na 
pocity nevolnosti a ošklivosti. Bo-
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lešti v krku, v břiše, svírání v hrdle měly u ní sotva nějaký význam. Divím se, proč jsem se ve 
snu odhodlal k tomuto výběru příznaků, ale v tomto okamžiku na to nemohu přijít.

Vypadá bledě a napuchle. Má pacientka byla vždycky růžová. Tuším, že sejí tu podsunuje 
nějaká jiná osoba.

Lekám se při pomyšlení, že jsem přece jen přehlédl organickou chorobu. To je, jak mi čtenář 
rád uvěří, nikdy neutuchající úzkost odborného lékaře, který vídá téměř výlučně neurotiky a je 
zvyklý přičítat hysterii mnoho jevů, jež jiní lékaři ošetřují jako organické. Na druhé straně se 
mne - nevím proč - zmocňují temné pochybnosti, zda moje leknutí je docela upřímné. Mají-li 



Irminy bolesti příčiny organické, nejsem povinen je vyléčit. Má léčba přece odstraňuje jen 
bolesti hysterické. Vlastně se mi tedy zdá, že si snad omyl v diagnóze přeji; pak by byla 
odklizena také výtka neúspěchu.

Vedu ji k oknu, abych se jí podíval do krku. Poněkud se zdráhá, jako ženy, které mají falešné 
zuby. Myslím si, že to přece nemá zapotřebí. Nikdy jsem u Irmy neměl důvod prohlížet ústní 
dutinu. Děj ve snu mi připomíná před časem provedenou prohlídku vychovatelky, která zprvu 
působila dojmem mladistvé krásky, ale při otevírání úst se snažila zakrýt svůj chrup. K 
tomuto případu se přidružují jiné vzpomínky na lékařské prohlídky a na malá tajemství, jež 
jsou při nich, k nelibosti obou účastníků, odhalována. -To přece nemá zapotřebí, je asi 
především kompliment pro Irmu; tuším však ještě jiný význam. Při bedlivé analýze cítíme, 
zda jsme skryté myšlenky, které lze očekávat, vyčerpali nebo ne. Způsob, jakým stojí Irma u 
okna, mně náhle připomíná jiný zážitek. Irma má důvěrnou přítelkyni, které si velmi vysoko 
cením. Když jsem ji jednou večer navštívil, našel jsem ji v situaci u okna, reprodukované 
snem, a její lékař, týž dr. M., prohlásil, že má difteritický povlak. A osoba dr. M-a i povlak se 
v dalším průběhu snu vracejí. Nyní mne napadá, že jsem v posledních měsících nabyl dobrých 
důvodů k předpokladu, že tato druhá dáma je rovněž hysterická. Ba, Irma sama mně to 
prozradila. Co však vím o jejích stavech? Právě to jediné, že trpí hysterickým dávením jako 
Irma ve snu. Svou pacientku jsem tedy ve snu nahradil její přítelkyní. Nyní si vzpomínám, že 
jsem si mnohdy pohrával s domněnkou, že by mě tato dáma mohla rovněž požádat, abych ji 
zbavil jejích příznaků. Ale pak jsem to sám považoval za nepravděpodobné, neboť je velmi 
zdrženlivá. Zdráhá se, jak ukazuje sen. Jiné vysvětlení by bylo, že to přece nemá zapotřebí; 
skutečně se dosud ukázala dosti silná, aby své stavy zvládla bez cizí pomoci. Nyní ještě zbývá 
jen několik rysů, které nemohu umístit ani u Irmy, ani ujejí přítelkyně: bledá, napuchlá, 
falešné zuby. Falešné zuby mne přivedly k oné vychovatelce; teď jsem nakloněn spokojit se s 
falešnými zuby. Pak mě napadá jiná osoba, na kterou by ony rysy mohly narážet.
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Ani ta není mou pacientkou a já bych si nepřál ji ošetřovat, protože jsem zpozoroval, že se 
přede mnou stydí, a protože ji nepovažuji za povolnou pacientku. Obyčejně je bledá, a když 
kdysi měla obzvláště dobré časy, byla napuchlá.10' Srovnával jsem tedy svou pacientku Irmu 
s dvěma jinými osobami, které by se rovněž zdráhaly, kdybych je měl ošetřovat. Jaký smysl 
může mít, že jsem ji ve snu zaměnil za její přítelkyni? Třeba ten, že bych si záměnu přál; buď 
ve mně přítelkyně budí silnější sympatie, nebo mám vyšší mínění o její inteligenci. Považuji 
totiž Irmu za nerozumnou, neboť nepřijímá mé řešení. Přítelkyně by byla chytřejší, spíše by 
tedy povolila. Vskutku, ústa se pak dají dobře otevřít; vyprávěla by více než Irma.10

To, co vidím v krku: bílou skvrnu a příškvary na nosních lasturách. Bílá skvrna mi připomíná 
difteritis a tudíž Irminu přítelkyni, také však těžké onemocnění mé nejstarší dcery před 
necelými dvěma roky a veškerou hrůzu oněch zlých časů. Příškvary na nosních lasturách mě 
upozorňují na starost o vlastní zdraví. Často jsem tehdy používal kokain, abych potlačil 
nepříjemná zduření nosu, a před několika dny jsem se dověděl, že si jedna pacientka, která 
mne v tom napodobovala, způsobila rozsáhlou nekrózu nosní sliznice. Doporučování kokainu, 
které roku 1885 vyšlo ode mně, mi vyneslo těžké výtky. Jeden můj drahý, v roce 1895 již 
mrtvý, přítel zneužíváním tohoto léku urychlil svou zkázu.

Rychle přivolávám dr. M-a, jenž prohlídku opakuje. To by prostě odpovídalo postavení, které 
M. mezi námi zaujímal. Ale slovo "rychle" je dosti nápadné, aby si žádalo zvláštní vysvětlení. 
Připomíná mně to smutný lékařský prožitek. Kdysi jsem několikrát opakovaným předpisem 



léku, který byl tehdy ještě považován za neškodný (sulfonalu), vyvolal těžkou otravu u jedné 
nemocné a pak jsem rychle požádal o pomoc tohoto staršího, zkušenějšího kolegu. Že mám na 
mysli skutečně tento případ, potvrzuje jedna vedlejší okolnost. Nemocná, která podlehla 
otravě, měla stejné jméno jako moje nejstarší dcera. Dosud jsem na to nikdy nemyslel; nyní 
mi to připadá téměř jako odplata osudu. Jako by nahrazování osob mělo pokračovat v jiném 
smyslu: tato Matylda za onu Matyldu; oko za oko, zub za zub. Je to, jako bych vyhledával 
všechny příležitosti, ze kterých bych mohl vyvozovat a vyčítat si nedostatek lékařské 
svědomitosti.

Dr. M. je bledý, nemá na bradě vousy a kulhá. To je správné potud, že jeho špatné vzezření 
často působí starosti jeho přátelům. Druhé dvě vlastnosti patří určitě k jiné osobě. Napadá mě 
můj starší bratr, žijící v zahraničí, který má oholenou bradu a kterému se, pamatuji-li se dobře, 
M. ze snu celkem podobal. Před několika dny došla o něm zpráva, že pro kloubové 
onemocnění v kyčli kulhá. Jistě je nějaký důvod, proč obě osoby ve snu slučuji v jedinou. 
Skutečně se rozpomínám, že jsem byl na oba
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rozmrzelý z podobných důvodů. Oba odmítli jistý návrh, který jsem jim v poslední době 
učinil.

Přítel Otto stojí teď vedle nemocné a přítel Leopold ji prohlíží a zjišťuje ztemnění vlevo dole. 
Přítel Leopold je rovněž lékař a Ottův příbuzný. Osud proměnil oba, protože pracují v témž 
oboru, v konkurenty, kteří jsou spolu neustále srovnáváni. Oba mi po léta asistovali, když 
jsem ještě vedl ordinaci pro nervově choré děti. Scény, jako tato reprodukovaná snem, se tam 
při-házely často. Zatímco jsem já s Ottou rokoval o diagnóze nějakého případu, Leopold 
prohlédl dítě znovu a dodal neočekávaný příspěvek k rozhodnutí. Mezi nimi byl prostě takový 
povahový rozdíl jako mezi inspektorem Brási-gem a jeho přítelem Karlem. Prvý se 
vyznačoval hbitostí, druhý byl pomalý, obezřelý, ale důkladný. Kladu-li ve snu Ottu a 
opatrného Leopolda proti sobě, pak patrně proto, abych tím vychvaloval Leopolda. Je to 
podobné srovnávání jako shora uvedené srovnání neposlušné pacientky Irmy s její přítelkyní, 
kterou považuji za chytřejší. Nyní si také všímám jedné z kolejí, po kterých se sune spojování 
myšlenek ve snu: od nemocného dítěte k ústavu pro choré děti. - Ztemnění vlevo dole se 
shoduje, takový mám dojem, se všemi podrobnostmi určitého případu, v němž mě Leopold 
překvapil svou důkladností. Kromě toho mi tane na mysli jakési metastatické onemocnění, ale 
mohl by to být také vztah k oné pacientce, kterou bych chtěl ošetřovat místo Irmy. Tato dáma 
totiž, pokud mám o tom přehled, simuluje tuberkulózu.

Infiltrovaná část kůže na levém rameni. Okamžitě vím, že je to můj vlastní revmatismus v 
rameni, který pravidelně cítím, když jsem bděl hluboko do noci. Slovní znění ve snuje také 
dvojznačné: co já ... cítím jako on. Cítím na vlastním těle, toto je míněno. Ostatně je mi 
nápadné, jak neobvykle zní označení "infiltrovaná část kůže". Na "infiltraci vlevo vzadu 
nahoře" jsme zvyklí; týkala by se plic, a tudíž zase tuberkulózy.

Ač má šaty. To je jen vsuvka. Děti v ústavu jsme ovšem prohlíželi odstrojené; jde tu o nějaký 
rozdíl proti způsobu, jakým je třeba vyšetřovat dospělé pacientky. O vynikajícím klinikovi se 
vypravovalo, že své pacientky fyzikálně vyšetřoval vždycky jen v šatech. Ostatní je mi 
nejasné, a upřímně řečeno, nemám chuť se tím obírat zevrubněji.



Dr. M. říká: Je to infekce, ale to nevadí. Ještě k tomu přistoupí dysenterie a jed se vyloučí. 
Zprvu se mi to zdá směšné, ale musím to, jako všechno ostatní, pečlivě rozebrat. Při bližším 
zkoumání se přece ukazuje jakýsi smysl. To, co jsem u pacientky zjistil, byla místní difteritis. 
Z doby onemocnění své dcery se pamatuji na rozpravu o difteritis a difterii. Ta je celkovou 
infekcí, která vychází z místní difteritis. Takovou celkovou infekci prokazuje Leopold 
ztemněním, z něhož lze tedy usuzovat na metastatická ložiska. Já si však myslím, že se právě 
při difterii takové metastase nevyskytují. Spíše mi připomínají pyemii.
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To nevadí je útěchou. Myslím, že se do souvislosti včleňuje takto: Poslední část snu měla za 
obsah, že pacientčiny bolesti pocházejí z těžké organické choroby. Tuším, že také tím chci jen 
ze sebe svalit vinu. Za trvání difteritické choroby nelze činit odpovědnou psychickou léčbu. 
Ale přece se stydím za to, že Irmě podkládám tak těžkou nemoc jen a jen proto, abych se 
zbavil viny. Vypadá to tak ukrutně. Potřebuji tedy ujištění, že to dobře dopadne, a nebyla to, 
zdá se mi, volba špatná, když jsem vložil útěchu do úst právě osobě dr. M-a. Povznáším se tu 
však nad sen, a to vyžaduje vysvětlení.

Ale proč je tato útěcha tak nesmyslná?

Dysenterie: Jakási vzdálená teoretická představa, že chorobné látky lze odstranit střevem. 
Chci se tím posmívat dalekosáhlému vysvětlování a podivnému slučování patologických 
příznaků, jímž vynikal dr. M.? K dysenterii mne ještě napadá něco jiného. Před několika 
měsíci jsem přijal do ošetřování mladého muže, který trpěl podivnými obtížemi se stolicí a 
kterého jiní kolegové ošetřovali jako případ "chudokrevnosti s podvýživou". Poznal jsem, že 
jde o hysterii, ale nechtěl jsem na něm zkoušet svou psychoterapii a doporučil jsem mu cestu 
po moři. Před několika dny jsem od něho obdržel zoufalý dopis z Egypta, že tu přestál nový 
záchvat, který lékař prohlásil za dysenterii. Domnívám se sice, že diagnóza je jen omylem 
neznalého kolegy, který se nechal ošálit hysterií; ale nemohl jsem se přece zbavit výčitky, že 
jsem nemocného uvedl do situace, v níž si mohl k střevní hysterické chorobě přivodit ještě 
třeba organickou. Dysenterie pak zní podobně jako difterie, jejíž název se ve snu nevyskytuje.

Jistě, musí tomu tak být, že se útěšnou prognózou: Ještě k tomu přistoupí dysenterie atd. 
vysmívám dr. M-ovi, neboť se rozpomínám, že kdysi před několika lety se smíchem něco 
podobného vyprávěl o jednom kolegovi. Byl přivolán ke konzultaci s tímto kolegou k 
těžkému pacientovi a zdálo se mu nutné upozornit druhého, který byl pln naděje, že nachází v 
pacientově moči bílkovinu. Ale kolega se nenechal zmást a klidně odpověděl: Pane kolego, to 
nevadí, tahle bílkovina se již vyloučí! - Nepochybuji tedy už o tom, že tato část snu obsahuje 
výsměch kolegům, neznalým hysterie. Jako na potvrzení mi problesklo myslí: Cožpak dr. M. 
ví, že se také chorobné jevy jeho pacientky, Irminy přítelkyně, pro které se obává 
tuberkulózy, zakládají na hysterii? Poznal tuto hysterii, nebo jí "nalítl"?

Ale z jaké pohnutky se chovám tak špatně k tomuto příteli? To je velmi prosté: dr. M. 
souhlasí s mým "řešením" u Irmy stejně málo jako Irma sama. V tomto snu jsem se tedy 
pomstil dvěma osobám, a to Irmě - slovy: Máš-li ještě bolesti, je to jen tvoje vina - a dr. M-
ovi slovním zněním nesmyslné útěchy, kterou jsem mu vložil do úst.
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Bezprostředně víme, z čeho infekce vzešla. Toto bezprostřední vědění ve snu je pozoruhodné. 
O chvíli dříve jsme to ještě nevěděli, protože infekci prokázal teprve Leopold.

Přítel Ottojí dal, když jí nebylo dobře, injekci. Otto skutečně vyprávěl, že byl za svého 
krátkého pobytu u Irminy rodiny povolán do sousedního hotelu, aby tam někomu, komu náhle 
nebylo dobře, dal injekci. Injekce mi opět připomínají nešťastného přítele, který se otrávil 
kokainem. Poradil jsem mu tento prostředek jen k vnitřnímu užívání pro dobu morfiové 
abstinenční léčby, on si však neprodleně dal kokainové injekce.

Propylový preparát... propylen... kyselina propionová. Jak jsem se k tomu jen dostal? Téhož 
večera, po němž jsem psal chorobopis a potom měl tento sen, otevřela má žena likérovou 
láhev, na které bylo napsáno "Ananas"12' a kterou nám daroval přítel Otto. Měl totiž zvyk 
přinášet při každé příležitosti dary; doufám, že ho z toho jednou vyléčí nějaká žena. Tento 
likér páchl přiboudlinou, takže jsem se zdráhal napít. Má žena mínila: tuto láhev darujeme 
služebným, ajá, ještě opatrnější, jsem jí to zakázal, lidumilně podotýkaje, že se ani ony nemají 
otrávit. Pach přiboudliny (amyl...) vzbudil patrně ve mně vzpomínku na celou řadu: propyl, 
metyl atd., která dodala snu propylenové preparáty. Přitom jsem provedl jedno nahrazení, snil 
jsem o propylu, když jsem předtím čichal amyl, ale taková nahrazení jsou snad právě v 
organické chemii přípustná.

Trimethylamin. Ve snu vidím jasně chemický vzorec této látky, což nepochybně svědčí o 
veliké námaze mé paměti, a vzorec je vytištěn tučně, jako by mělo být z kontextu vyzdviženo 
něco obzvláště důležitého. Nuže, k čemu mne vede trimethylamin, na nějž jsem takto 
upozorňován? Kjednomu rozhovoru sjiným přítelem, který po léta ví ovsech mých rodících se 
pracích, tak jako já o jeho. Tehdy mi sdělil jisté myšlenky o sexuální chemii a mezi jiným 
podotkl, že jeden z hlavních produktů sexuální výměny látek spatřuje v trimethylaminu. Tato
látka mne tedy přivádí na sexualitu, na onen moment, jemuž přičítám největší význam pro 
vznik nervových chorob, které léčím. Má pacientka Irma je mladá vdova; záleží-li mně na 
omluvení neúspěchu její léčby, bude nejúčelnější, abych se dovolával tohoto faktu, který by 
její přátelé rádi změnili. Jak podivuhodně je ostatně ustrojen takový sen! Druhá žena, která je 
ve snu mou pacientkou místo Irmy, je také mladou vdovou.

Tuším, proč vzorec trimethylaminu zaujímá ve snu tak veliké místo. V tomto jediném slově se 
křižuje tolik důležitého: trimethylamin nenaráží jen na přemocný moment sexuální, ale také 
na osobu, na jejíž souhlas si s uspokojením vzpomínám, cítím-li se opuštěn ve svých 
názorech. Že by se tento přítel, který má tak veliký význam pro můj život, již nevyskytoval v 
myšlenkové souvislosti snu? Ba přece; je zvláštním znalcem účinků, vyvolaných chorobami 
nosu a jeho vedlejších dutin a objevil pro vědu
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několik velmi pozoruhodných vztahů mezi nosními lasturami a ženským pohlavním ústrojím. 
(Tři podivuhodně stočené útvary v Irmině krku.) Dal jsem mu prohlédnout Irmu, zda její 
žaludeční bolesti nejsou snad nosního původu. Sám však trpí hnisáním nosu, které mi působí 
starosti, a na to asi naráží pyemie, kterou mám na mysli při metastasích ze snu.

Takové injekce nedáváme tak lehkovážně. Zde se výtka lehkovážnosti obrací přímo proti 
příteli Ottovi. Mám za to, že jsem si něco podobného myslel odpoledne, když se mi zdálo, že 
slovem i pohledem zaujímá proti mně stanovisko. Asi toto: Jak snadno se nechá ovlivnit; jak 
rychle je hotov se svým úsudkem -Mimo to mi výše uvedená věta opět připomíná zemřelého 



přítele, který se tak rychle odhodlal ke kokainovým injekcím. Já jsem, jak řečeno, s tímto 
prostředkem vůbec nezamýšlel injekce. U výtky, kterou činím Ottovi, že lehkovážně zachází s 
chemickými látkami, pozoruji, že opět narážím na příběh nešťastné Matyldy, z něhož pramení 
táž výtka mně. Patrně tu sbírám příklady své svědomitosti, ale také jejího opaku.

Také je pravděpodobné, že stříkačka nebyla čistá. Ještě jedna výtka Ottovi, která má však jiný 
původ. Včera jsem náhodou potkal syna dvaaosm-desátileté dámy, které dávám denně dvě 
morfiové injekce. Nyní je na venkově a bylo mně řečeno, že trpí zánětem žil. Ihned jsem si 
myslel, že jde o infiltrát znečištěním stříkačky. Jsem hrdý, že jsem jí za dva roky nezpůsobil 
ani jediný infiltrát; je stále mou starostí, zda stříkačka je čistá. Jsem právě svědomitý. Od 
žilního zánětu se zase dostávám ke své ženě, která za těhotenství trpěla žilním městnáním, a 
nyní se v mé vzpomínce vynořují tři podobné situace: s mou ženou, s Irmou a zemřelou 
Matyldou, jejichž totožnost mi patrně dala právo, abych tyto osoby vzájemně nahrazoval ve 
snu.

Výklad snu je skončen.13' Při této práci jsem se musel usilovně bránit proti všem nápadům, 
které byly nutně podněcovány srovnáváním snového obsahu se snovými myšlenkami, jež jsou 
za ním skryty. Mezitím mně vysvitl "smysl" snu. Zpozoroval jsem úmysl, který byl 
uskutečněn snem a musel být pohnutkou snění. Sen splňuje několik přání, která ve mně 
vznikla následkem událostí posledního večera. (Ottova zpráva, sepsání chorobopisu.) 
Výsledkem snu totiž je, že Irminou chorobou, pokud ještě trvá, nejsem vinen já, ale Otto. Otto 
mne poznámkou o neúplném Irmině vyléčení pozlobil, sen mne na něm mstí, obraceje výtku 
proti němu samému. Sen mě zbavuje odpovědnosti za Irmin stav tím, že ho odvozuje z jiných 
momentů (ihned z několika příčin). Sen líčí jistý stav věcí tak, jak bych si přál; jeho obsahem 
je tedy splnění přání, jeho pohnutkou je přání.

Toto je zřejmé. Ale také leckterá podrobnost snu se mi stává pochopitelnou z hlediska splnění 
přání. Nemstím se Ottovi jen za ukvapené
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zaujetí stanoviska proti mně tím, že Irmě aplikoval propylenový preparát. Ještě nejsem 
uspokojen, mstím se mu také za špatný likér, páchnoucí přiboudlinou, a ve snu nalézám 
výraz, který obě výtky slučuje: injekci propylenového preparátu. Ještě nejsem uspokojen a 
pokračuji v pomstě tím, že proti němu kladu jeho spolehlivějšího konkurenta. Zdá se, že tím 
říkám: Ten je mi milejší než ty. Ale Otto není jediný, na koho dopadá tíha mé zlosti. Mstím se 
také neposlušné pacientce tím, že ji zaměňuji za chytřejší, povolnější. Ani dr. M-ovi 
neodpouštím jeho odpor, ale jasnou narážkou mu říkám své mínění, že se k věci staví jako 
nevědomec ("Ještě ktomu přistoupí dysenterie atd."). Ba, zdá se mi, že se od něho odvolávám 
kjiné osobě, která je lepším znalcem (k svému příteli, který mi vyprávěl o trimethylaminu), 
tak jako jsem se od Irmy obrátil k její přítelkyni, od Otty k Leopoldovi. Odstraňte mi tyto 
osoby, nahradte je třemi jinými podle mé volby, pak jsem zbaven výtek, kterých jsem ne-
zasluhoval! Neopodstatněnost těchto výtek je ve snu prokazována co nejobšírněji. Nejsem 
odpovědný za Irminy bolesti, neboť ona sama je vinna, jelikož se zdráhá přijmout mé řešení. 
Po Irminých bolestech mi nic není, protože jsou povahy organické, nedají se vůbec odstranit 
psychickou léčbou. Irminy bolesti jsou dostatečně vysvětleny jejím vdovstvím (tri-
methylamin!), což já přece nemohu změnit. Irmina choroba byla vyvolána neopatrnou 
Ottovou injekcí s nevhodnou látkou, jakou bych já nikdy nedal. Irmina choroba byla 
způsobena nečistou stříkačkou při injekci tak, jako zánět žil u mé staré dámy, zatímco já při 
svých injekcích nikdy nic nevyvedu. Pozoruji sice, že tato vysvětlení Irminy choroby, která se 



shodují v tom, že mne zbavují viny, se mezi sebou nesnášejí, ba vylučují. Celý plaidoyer -
tento sen není ničím jiným - živě připomíná obranu muže, který byl sousedem žalován, 
protože mu vrátil jakýsi kotel ve vadném stavu. Za prvé jej vrátil neporušen, za druhé byl 
kotel již děravý, když si jej vypůjčil, za třetí si kotel nikdy od souseda nevypůjčil. Ale tím 
lépe; musí být osvobozen.

Ještě jiná témata pronikají do snu, jejichž vztah k mému zbavení viny na Irmině chorobě není 
tak jasný: Choroba mé dcery a stejnojmenné pacientky, škodlivost kokainu, onemocnění 
mého pacienta v Egyptě, starost o zdraví mé ženy, mého bratra, dr. M-a, mé vlastní tělesné 
obtíže, starost o nepřítomného přítele, který trpí hnisáním nosu. Ale přihlédnu-li blíže ke 
všem těmto tématům, tvoří jediný myšlenkový kruh, přibližně s tímto nápisem: starost o 
zdraví, své a cizí, lékařská svědomitost. Vzpomínám si na nejasný nepříjemný pocit, když mi 
Otto podával zprávu o Irmině stavu. Z myšlenkového kruhu, který se také uplatňuje ve snu, 
bych chtěl dodatečně připojit vyznačení tohoto zběžného pocitu. Je to, jako by mi řekl: 
Nebereš své lékařské povinnosti dosti vážně, nejsi dosti svědomitý, nedodržuješ, co jsi slíbil. 
A potom se mi onen myšlenkový kruh jaksi dal

75

k dispozici, abych mohl dokázat, jak vysokou měrou jsem svědomitý, jak velice mi záleží na 
zdraví mé rodiny, přátel a pacientů. Je pozoruhodné, že tento myšlenkový materiál obsahuje 
také trapné vzpomínky, které spíše zdůvodňují obvinění mého přítele Otty než mou omluvu. 
Materiál je jaksi nestranný, ale souvislost této širší látky, o kterou se sen opírá, s užším 
tématem snu, z něhož vzešlo přání, abych nebyl vinen Irminou chorobou, je přece jasná.

Netvrdím, že jsem úplně odhalil smysl tohoto snu, že jeho výklad nemá mezery.

Mohl bych se u tohoto snu zdržet déle, čerpat z něho další objasnění a zabývat se novými 
záhadami, které nadhazuje. Sám znám místa, z nichž by se daly sledovat další myšlenkové 
souvislosti; ale zřetele, které se vyskytují u každého vlastního snu, mne zdržují od dalšího 
vykládání. Kdo hned pohotově haní takovou zdrženlivost, ať se sám pokusí být upřímnější 
než já. Zatím se spokojuji s jediným novým poznatkem: Řídíme-li se podle demonstrované 
metody výkladu, zjistíme, že sen má skutečně smysl a naprosto není projevem rozložené 
mozkové činnosti, jak si přejí autoři. Po skončené práci vykladačsképoznáváme, že sen je 
splněním přání.

Poznámky

1) V novele "Gradiva" od básníka W. Jensena jsem náhodou objevil několik umělých snů, 
které byly docela korektně utvořeny a daly se vyložit, jako by nebyly vynalezené, ale jako by 
je měly skutečné osoby. Básník na můj dotaz potvrdil, že mu mé učení o snech nebylo známo. 
Této shody mezi svým bádáním a básníkovou tvorbou jsem použil k důkazu o správnosti mé 
analýzy snů. (Der Wahn und die Tráume in W. Jensens ,Gradiva', první sešit mnou 
vydávaných "Schriften zur angewandten See-lenkunde", 1906, třetí vydání 1924. Ges. 
Schriften, sv. IX).

2) Aristoteles se vyjádřil v tom smyslu, že nejlepším vykladačem snuje ten, kdo nejlépe 
zachycuje podobnosti: neboť snové obrazy jsou, jako obrazy ve vodě, znetvořeny pohybem, a 
nejlépe je vystihne ten, kdo v znetvořeném obraze dovede rozpoznat pravdu (Biichsenschiitz, 
p. 65).



3) Artemidoros Daldiský, narozený pravděpodobně na počátku druhého století našeho 
letopočtu, nám zanechal nejúplnější a nejpečlivější zpracování výkladu snů v řecko-římském 
světě. Th. Gomperz vyzdvihuje, že kladl důraz na to, aby se výklad snů zakládal na 
pozorování a zkušenosti, a přísně odlišoval své umění od jiných klamných. Zásada jeho 
vykladačského umění je podle Gomperze totožná s magií, je to asociace. Snový prvek 
znamená to, co připomíná. Rozumějte dobře, co připomíná vykladači! Nezvladatelný zdroj 
libovůle a nejistoty vyvěrá pak z okolnosti, že snový prvek připomíná vykladači různé věci a 
každému něco jiného. Technika, kterou v dalším rozvádím, se liší od starověké v tom 
podstatném bodě, že vykladačskou práci ukládá snícímu samému. Nechce přihlížet k tomu, co 
k příslušnému snovému prvku napadne vykladače snů, ale snícího. - Podle novějších zpráv 
misionáře Tfinkdjita (Anthropos 1913) vydatně používají součinnosti snícího také moderní 
orientální vykladači snů. Tfinkdjit vypravuje o vykladačích u mezopotámských Arabů: "Aby 
přesně vyložili sen, táží se nejobratnější vykladači snů těch, kdo si přejí jejich rady, na 
všechny okolnosti, které považují za nutné pro správné vysvětlení... Jedním slovem, naši 
vykladači si nene-
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chají ujít žádnou okolnost a neposkytnou žádaný výklad, pokud nepoužili všech potřebných 
otázek a pokud na ně nedostali odpověd." Mezi těmito otázkami jsou pravidelně dotazy na 
přesné údaje o nejbližších členech rodiny (rodičích, ženě, dětech) a typická formulka: "Měl jsi 
této noci manželský styk před snem nebo po něm?" -"Myšlenka, která převládá v tomto 
výkladu snů, záleží ve vysvětlování snu jeho opakem."

4) Dr. Alfred Robitsek mne upozorňuje, že orientální snáře, jejichž ubohými stíny jsou snáře 
naše, vykládají snové prvky ponejvíce podle stejného zvuku a podobnosti slov. Jelikož se toto 
příbuzenství nutně ztrácí při překladu do našeho jazyka, pochází prý odtud nesrozumitelnost 
náhrad v našich lidových snářích. - O tomto mimořádném významu slovních hříček a hraní se 
slovy ve starých východních kulturách je možno se poučit ze spisů Huga Wincklera. 
Nejkrásnější příklad výkladu snu, který je dochován ze starověku, se zakládá na hře se slovy. 
Artemidoros vypravuje (p. 255): "Zdá se mi, že také Aristandros poskytl velmi šťastný výklad 
Alexandru Makedonskému, když měl -rozzloben a zarmoucen velkou ztrátou času při 
obléhání Tyru - pocit, že vidí na svém štítě tančit satyra; náhodou byl Aristandros v blízkosti 
Tyru a v průvodu krále, který bojoval proti Syřanům. Rozděliv slovo Satyros v oa a TupoL 
způsobil, že král začal město obléhat usilovněji a zmocnil se ho." (Lcc - TupoL= tvůj je 
Tyrus.). - Ostatně je sen tak těsně spjat s jazykovým výrazem, že Ferenczi právem podotýká, 
že každý jazyk má svou vlastní snovou mluvu. Sen se zpravidla nedá přeložit do cizích 
jazyků, a proto jsem myslel, že se rovněž nedá přeložit kniha jako tato. Nicméně se nejprve 
Dr. A. A. Brillovi v New Yorku a později jiným podařilo vytvořit překlady mého "Výkladu 
snů".

5) Po ukončení svého rukopisu jsem obdržel Stumpfův spis, který se shoduje s mou prací v 
úmyslu prokázat, že sen má smysl a dá se vyložit. Výklad se však provádí ale-gorizující 
symbolikou bez záruky za obecnou platnost tohoto postupu.

6) Breuer und Freud, Studien uber Hysterie, Wien 1895. 4. vyd., 1922. (Ges. Schriften, sv. I.)

7) H. Silberer získal přímým pozorováním tohoto převodu představ na vizuální obrazy 
důležité příspěvky k výkladu snů. (Jahrbuch fiir psychoanalyt. Forschungen I a II, 1909 ad.)



8) Nicméně nechci, omezuje to, co jsem řekl výše, neuvést, že jsem téměř nikdy nesdělil 
úplný, mně přístupný výklad snu. Pravděpodobně jsem měl právo neočekávat příliš mnoho od 
diskrétnosti čtenářů.

9) Je to první sen, který jsem zevrubně vyložil.

10) Od této třetí osoby lze také odvodit dosud neobjasněný stesk na bolest v břiše. Jde ovšem 
o mou ženu; břišní bolesti mně připomínají jednu z příležitostí, při kterých jsem si ujasnil její 
ostych přede mnou. Musím si přiznat, že se v tomto snu nechovám příliš laskavě k Irmě ani k 
mé ženě, ale na svou omluvu podotýkám, že obě měřím ideálem hodné, povolné pacientky.

11) Tuším, že výklad této části není proveden dosti daleko, aby vypátral veškerý utajený 
smysl. Kdybych pokračoval ve srovnávání tří jmenovaných žen, daleko bych se odchýlil. -
Každý sen má aspoň jedno místo, kde je nezbadatelný, jakýsi pupek, jímž souvisí s 
nepoznaným.

12) "Ananas" má ostatně podivuhodný názvuk na příjmení mé pacientky Irmy.

13) Třebaže jsem, pochopitelně, nesdělil všechno, co mne k výkladu napadlo.
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3. Sen splňuje přání

Když jsme vyšli z úzkého úvozu a náhle se octli na výšině, kde se dělí cesty a otevře se 
bohatá vyhlídka různými směry, smíme se na okamžik zastavit a přemýšlet, kam se máme 
obrátit nejdříve. Prožíváme něco podobného, když jsme překonali tento první výklad snu. 
Ujasnilo se nám náhlým poznáním. Sen nelze srovnávat s nepravidelnými zvuky hudebního 
nástroje, který je zasažen místo rukou hráče úderem vnější síly, není beze smyslu, není 
absurdní, není jeho předpokladem, aby jedna část naší zásoby představ spala, zatímco se 
druhá probouzí. Je plnoprávným psychickým úkazem, a to splněním přání; lze ho včlenit do 
souvislosti duševních úkonů bdění, kterým rozumíme; vytvořila jej velmi složitá duševní 
činnost. Ale v témž okamžiku, kdy se chceme radovat z tohoto poznatku, hrne se na nás 
spousta otázek. Znázorňuje-li sen, jak ukázal výklad, splněné přání, odkud pramení nápadný a 
zarážející tvar, kterým je toto splnění vyjádřeno? Jaká se udala změna s myšlenkami snu, než 
se z nich utvořil zjevný sen v podobě, kterou si za bdění vybavujeme? Jakou cestou nastala 
tato změna? Odkud pochází materiál, který byl zpracován, aby z něho vznikl sen? Odkud 
pramení některé zvláštnosti, jež jsme zpozorovali na myšlenkách snu, např. že si mohou 
odporovat? (Obdoba s kotlem, viz výše.) Může nás sen naučit něčemu novému o vnitřních 
psychických dějích, může jeho obsah opravit názory, jimž jsme věřili za dne? Navrhuji, 
abychom zatím pominuli tyto otázky a brali se jen jedinou cestou. Dověděli jsme se, že sen 
znázorňuje přání jako splněné. Nejprve vypátráme, zda je to všeobecná vlastnost snu, nebo 
jen jeho nahodilý obsah ("o Irmině injekci"), jímž jsme zahájili svůj rozbor, neboť i 
kdybychom počítali s tím, že každý sen má smysl a psychickou cenu, musíme připustit 
možnost, že tento smysl není v každém snu tentýž. Náš první sen byl splněním přání; u 
druhého se třeba ukáže, že je splněnou obavou; obsahem třetího bude možná úvaha, čtvrtý 
bude prostě reprodukovat vzpomínku. Jsou tedy ještě jiné sny, které splňují přání, nebo snad 
vůbec neexistují jiné sny, kromě těch, které splňují přání?



Snadno lze demonstrovat, že sny tento ráz splnění mnohdy ukazují nepokrytě, takže udivuje, 
proč mluva snů nebyla již dávno pochopena. Po-hledte např. na sen, který mohu podle libosti, 
jaksi experimentálně, vyvolávat sám. Jím-li večer sardelky, olivy nebo jiné silně solené 
pokrmy, dostanu v noci žízeň, která mne probudí. Před procitnutím však předchází sen, jehož 
obsah je vždycky týž, že piji. Hltám vodu v plných doušcích, chutná mně tak výborně, jak jen 
může chutnat studený nápoj, když prahneme žízní, a potom procitám a musím pít skutečně. 
Podnětem k tomuto
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prostému snu je žízeň, kterou také pociťuji při procitnutí. Z tohoto pocitu pramení přání pít a 
toto přání mně sen ukazuje splněné. Přitom slouží funkci, kterou brzy uhodnu. Jsem dobrým 
spáčem, nejsem zvyklý, aby mne probouzela nějaká potřeba. Podaří-li se mi ukonejšit svou 
žízeň snem o pití, nemusím se probouzet, abych ji ukojil. Je to tedy sen z pohodlnosti. Snění 
nahrazuje jednání jako často v ostatním životě. Bohužel se potřeba vody k uhašení žízně nedá 
ukojit snem tak, jako moje pomstychtivost vůči příteli Ottovi adr. M-ovi, ale dobrá vůle je táž. 
Týž sen se nedávno poněkud změnil. Dostal jsem žízeň již před usnutím a vypil jsem sklenici 
vody, která stála na stolku vedle postele mé ženy. O několik hodin později mne v noci znovu 
zachvátila žízeň, která způsobila nepohodlí. K opatření vody bych musel vstát a dojít si pro 
sklenici, která stála na nočním stolku mé ženy. Snil jsem tedy účelně, že mně žena podává 
nádobu, ze které piji; touto nádobou byla etruská popelnice, kterou jsem si přivezl z jedné 
cesty po Itálii a později někomu daroval. Ale voda v ní měla tak slanou chuť (patrně od toho 
popele), že jsem se probudil. Pozorujeme, jak pohodlně si to sen zařizuje; poněvadž je splnění 
přání jeho jediným úmyslem, může být úplně egoistický. Láska k pohodlí je vskutku 
neslučitelná se šetrností k jiným lidem. Včlenění popelnice do snu je patrně také splněním 
přání; mrzí mě, že již nevlastním tuto nádobu a ostatně je mi sklenice u mé ženy rovněž 
nepřístupná. Popelnice se také přizpůsobuje zesílenému pocitu slané chuti, o kterém vím, že 
mne donutí k procitnutí."

Takové sny z pohodlnosti jsem v mladších letech míval často. Protože jsem odedávna zvyklý 
pracovat hluboko do noci, bylo pro mne časné procitnutí vždycky obtížné. Tehdy se mi 
zdávalo, že jsem mimo postel a stojím u umyvadla. Za chvíli jsem nemohl nepoznat, že jsem 
dosud nevstal, ale mezitím jsem přece jen chvíli spal. Týž sen z lenosti znám v obzvláště 
vtipné podobě od mladého kolegy, který, zdá se, sdílí můj sklon k spánku. Bytná, u které 
bydlel v blízkosti nemocnice, měla přísný příkaz, aby ho každé ráno včas vzbouzela, ale 
mívala notné svízele, když chtěla příkaz vykonat. Jednoho rána byl spánek obzvláště sladký. 
Bytná volala do pokoje: Pane Pepku, vstaňte, musíte do nemocnice. Nato spáč snil o pokoji v 
nemocnici, o posteli, v níž ležel a o tabulce nad hlavou, na které stálo: Pepek H ... cand. med., 
dvaadvacet let. Řekl si ve snu: Jsem-li už v nemocnici, nepotřebuji tam chodit, obrátil se a 
spal dále. Pohnutku svého snění si přitom nepokrytě přiznal.

Jiný sen, k němuž podnět působil rovněž přímo za spánku: Jedna moje pacientka, která 
podstoupila operaci čelisti, jejíž průběh byl nepříznivý, měla podle přání lékařů mít ve dne v 
noci chladicí přístroj na nemocné tváři. Ale obyčejně, jakmile usnula, jej odhodila. Jednoho 
dne jsem byl požádán, abych jí to vytkl, protože zase jednou hodila přístroj na zem. Nemocná 
se hájila: "Tentokrát za to skutečně nemohu; byl to následek snu,
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který jsem v noci měla. Ve snu jsem byla v divadle v lóži a živě jsem se zajímala o 
představení. V sanatoriu však ležel pan Karel Meyer a hrozně bědoval na bolesti v čelisti. 
Řekla jsem si, já bolesti nemám, nepotřebuji ani přístroj; proto jsem ho odhodila." Tento sen 
ubohé trpitelky zní jako rčení, které se nám v nepříjemných situacích dere na rty: Věděl bych 
o lepší zábavě. Sen tuto zábavu ukazuje. Pan Karel Meyer, jemuž snící pacientka přiřkla své 
bolesti, byl pro ni nejlhostejnějším mladým mužem, na kterého si mezi svými známými mohla 
vzpomenout.

Obtížnější není ani odhalit splnění přání v některých jiných snech, jež jsem sebral mezi 
zdravými lidmi. Jeden přítel, který zná mou teorii o snu a sdělil ji své ženě, mi kdysi řekl: 
"Mám ti od své ženy vyřídit, že se jí včera zdálo, že dostala měsíčky. Budeš prý vědět, co to 
znamená." - Ovšemže to vím; když se mladé ženě zdálo, že měla měsíčky, pak se ve 
skutečnosti nedostavily. Dovedu si představit, že by ráda ještě nějakou dobu užívala svobody, 
než začnou svízele mateřství. Byla to obratná zpráva o jejím prvním těhotenství. Jiný přítel 
píše, že se jeho paní nedávno zdálo, že pozoruje na hořejším předku své košile mléčné skvrny. 
To je také oznámení těhotenství, ale ne prvního; mladá matka si přeje, aby pro druhé dítě 
měla více potravy než kdysi pro prvé.

Mladá žena, která byla ošetřováním infekčně onemocnělého dítěte několik týdnů odříznuta od 
společenského styku, sní o šťastném skončení nemoci, o společnosti, jíž se účastní A. Daudet, 
Bourget, M. Prévost aj., kteří jsou k ní všichni velice laskaví a výborně ji baví. Dotčení 
spisovatelé mají také ve snu rysy, které ukazují jejich obrazy; M. Prévost, jehož obraz nezná, 
vypadá jako dezinfektor, který předešlého dne čistil pokoje nemocného a vstoupil do nich 
jako první návštěvník po dlouhé době. Zdá se nám, že můžeme sen vyložit bez mezer, asi 
takto: Nyní je zase čas na něco zábavnějšího než toto věčné ošetřování.

Snad tento výběr postačí k důkazu, že se velmi často a za nejrozmanitějších podmínek 
vyskytují sny, které lze pochopit jen jako splnění přání, a jejich obsah je nezahalený. Jsou to 
ponejvíce krátké a jednoduché sny, které se příjemně liší od zamotaných a příliš bohatých 
snových kompozic, jež hlavně upoutaly pozornost autorů. Stojí však za to, abychom se u 
těchto jednoduchých snů ještě zdrželi. Nejjednodušší tvary snů můžeme asi očekávat u dětí, 
jejichž psychické výkony jsou dozajista méně složité než výkony dospělých. Dětská 
psychologie je podle mého mínění povolána vykonat pro psychologii dospělých podobné 
služby jako zkoumání tělesné stavby nebo vývoje nižších zvířat pro vyšetření struktury 
nejvyšších zvířecích tříd. Dosud bylo vykonáno velmi málo cílevědomých kroků, aby byla 
psychologie dětí užita k takovému účelu.

Sny malých dětí jsou mnohdy pouhým splněním přání a na rozdíl od snů dospělých nejsou 
pak vůbec zajímavé. Nepřinášejí záhady k řešení,
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ale jsou ovšem nedocenitelné pro kázání, že sen ve své nejniternější podstatě znamená splnění 
přání. Ve svém materiálu o vlastních dětech jsem mohl sebrat několik příkladů takových snů.

Jeden výlet z Aussee do krásného Hallstattu v létě roku 1896 mně vynesl dva sny, jeden mé 
tehdy osm a půlleté dcery, druhý pět a čtvrtletého hošíka. Musím předeslat, že jsme v tomto 
létě bydleli na jednom vršku u Aussee, odkud jsme za krásného počasí měli báječnou 
vyhlídku na Dachstein. Dalekohledem bylo dobře vidět Simonyho chatu. Hoši se často snažili 
spatřit ji dalekohledem; nevím, s jakým úspěchem. Před výletem jsem dětem vyprávěl, že 



Hallstatt leží na úpatí Dachsteinu. Velice se těšily na tento den. Z Hallstattu jsme šli do 
ossolského údolí, které svými měnivými vyhlídkami budilo nadšení dětí. Jen jedno z nich, 
pětiletý hošík, se poznenáhlu rozmrzel. Jakmile jsme spatřili novou horu, ptal se: Je to 
Dachstein? načež jsem byl nucen odpovídat: Ne, pouze předhoň. Po několikerém opakování 
této otázky úplně zmlkl; schodovité cesty k vodopádu se vůbec nechtěl účastnit. Považoval 
jsem ho za unaveného. Nazítří ráno přišel ke mně úplně blažený a vyprávěl: Dnes v noci se mi 
zdálo, že jsme byli na Simonyho chatě. Nyní jsem mu porozuměl; když jsem mluvil o 
Dachsteinu, očekával, že na výletě do Hallstattu vystoupí na tuto horu a uvidí chatu, o které se 
tolik mluvilo u dalekohledu. Když pak zpozoroval, že se opovažuji od něho očekávat, že se 
spokojí s předhořím a vodopádem, cítil se oklamán a rozmrzel se. Sen ho za to odškodnil. 
Pokoušel jsem se dovědět podrobnosti snu; byly ubohé. "Stoupá se šest hodin po schodech," 
tak jak to předtím slyšel.

Také v osm a půlletém děvčátku se na tomto výletě probudila přání, která musel ukojit sen. 
Vzali jsme s sebou do Hallstattu dvanáctiletého chlapce našeho souseda, dokonalého rytíře, 
který se, jak se mi zdálo, již těšil všem sympatiím malé ženušky. Nazítří ráno vyprávěla tento 
sen: Představ si, zdálo se mi, že Emil je jedním z nás, říká vám tatí a mami a spí s námi ve 
velikém pokoji jako naši hoši. Pak přijde do pokoje maminka a rozhodí pod naše postele hrst 
čokoládových tyčinek v modrém a zeleném papíře. Bratři, kteří nezdědili schopnost vykládat 
sny, prohlásili jako naši autoři: Tento sen je nesmysl. Děvče se zastávalo aspoň části snu, a 
pro teorii neuróz je cenné zvědět, které: Že Emil je natrvalo u nás, je nesmysl, ale to s těmi 
čokoládovými tyčinkami ne. Mně bylo právě to nejasné. Ale maminka to vysvětlila. Na cestě 
z nádraží domů se děti zastavily před automatem a přály si právě takové čokoládové tyčinky v 
papíře, s kovovým leskem, které podle jejich zkušenosti automat prodává. Maminka právem 
mínila, že onen den splml dostatek přání a toto přání že ponechal snu. Mně tato malá scéna 
ušla. Části snu, mou dcerou zatracené, jsem porozuměl hned. Sám jsem slyšel, jak způsobný 
host na cestě vyzýval děti, aby čekaly, až tatínek nebo maminka dojdou. Z této dočasné
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příslušnosti vytvořil dceřin sen trvalou adopci. Jiné způsoby pospolnosti než ve snu uvedené, 
které jsou přejaty od bratrů, její něžnost ještě neznala. Proč byly čokoládové tyčinky házeny 
pod postele, se ovšem nedalo vysvětlit bez dotázání dítěte.

Docela podobný sen jako hošíkův jsem se dověděl od přátel. Týkal se osmiletého děvčátka. 
Otec šel s několika dětmi na procházku do Dorn-bachu s úmyslem, že půjde k Rohrerově 
chatě, vrátil se však, protože bylo pozdě, a dětem slíbil, že jim to jindy vynahradí. Na zpáteční 
cestě šli kolem tabule, která ukazuje cestu na Hameau. Děti si přály, aby s nimi šel na 
Hameau, ale musely se zase z téhož důvodu spokojit slibem pro jiný den. Nazítří ráno 
přiběhla osmiletá holčička uspokojeně k tatínkovi: Táti, dnes se mi zdálo, žes byl s námi u 
Rohrerovy chaty a na Hameau. Její netrpělivost tedy předjala splnění otcova slibu.

Stejně upřímný je druhý sen, který u mé tehdy tři a čtvrtleté dcerušky vyvolal krajinný půvab 
Aussee. Děvčátko se poprvé projíždělo po jezeře a cesta jí uplynula příliš rychle. V přístavišti 
nechtěla opustit lodku a hořce plakala. Nazítří ráno vyprávěla: Dnes v noci jsem jezdila po 
jezeře. Doufejme, že jí trvání této snové cesty uspokojilo lépe.

Můj nejstarší, v této době osmiletý hoch, sní již o uskutečňování svých fantazií. Jel s 
Achillem v jednom voze a Diomedes ho řídil. Ovšemže se předešlý den zajímal o řecké 
pověsti, které dostala starší sestra darem.



Připustíme-li, že mluvení dětí za spánku rovněž patří ke snění, mohu sdělit jeden z posledních 
snů své sbírky. Má nejmladší dceruška, tehdy de-vatenáctiměsíční, kdysi ráno zvracela a 
nesměla proto celý den jíst. V noci po tomto hladovění jsme slyšeli, jak vzrušeně volá ze 
spaní: Anna Freu-dová, jahody, červené jahody, vajíčka, papání. Svého jména tehdy užívala, 
chtěla-li vyjádřit, že si něco přivlastňuje; jídelní lístek obsahoval snad všechno, co mohla 
považovat za žádoucí jídlo; že se jahody v něm vyskytují ve dvou odrůdách, bylo demonstrací 
proti domácí zdravotní policii a způsobeno vedlejší okolností, které si asi všimla, že chůva 
vysvětlovala její indispozici příliš hojným požitím jahod; za toto nepohodlné dobrozdání se 
tudíž ve snu revanšovala.2*

Pokládáme-li dětství za šťastné proto, že ještě nezná pohlavní tužby, nechceme pomíjet, v jak 
silný zdroj zklamání, odříkání a tím podnět k snění se může pro ně proměnit druhý z velikých 
pudů života.3' Uvedu pro to druhý příklad. Můj dvaadvacet měsíců starý synovec mi má 
blahopřát k narozeninám a předat jako dar košíček třešní, které v tomto ročním čase patří ještě 
mezi první ovoce. Zdá se, že je mu to velice zatěžko, neboť ustavičně opakuje: "Třešně jsou 
tam", a nelze ho přimět k tomu, aby dal košíček z rukou. Ale dovede se odškodnit. Dotud 
každé ráno matce vyprávěl, že snil o "bílém vojáku", gardovém důstojníku v plášti, kterého 
kdysi obdivoval na ulici. Druhý den po "oběti" k svátku se radostně probouzí se sdělením, jež 
může pocházet jen ze sna:
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He(ř)man snědl všechny třešně!^

O čem sní zvířata, nevím. Přísloví, na něž mě upozornil jeden můj posluchač, tvrdí, že to ví, 
neboť se táže: O čem se zdá huse? a odpovídá: O kukuřici? Teorie, že sen je splněním přání, 
je celá obsažena v těchto dvou větách.6'

Nyní pozorujeme, že bychom ke své nauce o skrytém smyslu snu dospěli nejkratší cestou, 
kdybychom se jen dotázali jazykového zvyku. Jazyková moudrost sice někdy mluví dosti 
pohrdavě o snu - mysleli bychom, že přisvědčuje vědě, soudí-li, že "co se zdá, je sen,"7) - ale 
pro jazykový zvyk je sen většinou přece jen dobrotivým splnitelem přání. "Ve svých 
nejsmělejších snech se mi o tom ani nezdálo," volá nadšeně ten, kdo zjistil, že skutečnost 
překonala jeho očekávání.

Poznámky

1) Fakta o snech vyvolaných žízní znal i Weygandt, který o tom na str. 41 píše: "Právě pocit 
žízně všichni lidé zachycují nejpřesněji; vždy vyvolává představu jejího ukojování. -Způsob, 
jakým si sen představuje ukojování žízně, je rozmanitý a specializovaný podle nějaké 
vzpomínky, která je nasnadě. Také zde je všeobecným zjevem, že se ihned po představě 
ukojení žízně dostavuje zklamání z nepatrného účinu domnělého osvěžení." Weygandt však 
přehlíží to, co je v reakci snu na podnět obecně platné. - Že jiné osoby, které byly v noci 
uchváceny žízní, procitají, aniž předtím snily, není námitkou proti mému pokusu, ale 
charakterizuje tyto lidi jako špatné spáče. - Srv. Izaiáš, 29, 8: "Neboť stejně jako se zdá 
hladovému, že jí, procitne-li však, je jeho duše prázdná; a jako se žíznivému zdá, že pije, 
procitne-li však, je umdlen a žízniv"...

2) Téhož výkonu jako u nejmladší vnučky dosahuje pak sen u babičky, jejíž věk doplňuje stáří 
dítěte na sedmdesátku. Neklidem své bloudivé ledviny byla nucena celý den se postit a potom 



sejí zdálo, zeje patrně zanesena do šťastného kvetoucího dívčího věku - pozvána na oběd i na 
večeři a že jí předkládají nejdokonalejší lahůdky.

3) Zevrubnější zabývání duševním životem dětí nás velmi poučuje, že sexuální hybné síly v 
infantilním tvaru hrají v psychické činnosti dítěte dostatečně velikou, velmi dlouho 
přehlíženou úlohu a nutí nás poněkud pochybovat o onom štěstí dětské doby, později 
konstruovaném dospělými. (Srv. autorovy "Tři úvahy o sexuální teorii", 1905 a 6 vyd. r. 
1926. Ges. Schriften, sv. V.)

4) Nechci se nezmínit o tom, že se u malých dětí brzy dostavují složitější a méně průhledné 
sny a že se na druhé straně také u dospělých za jistých okolností často vyskytují sny tak 
jednoduchého dětského rázu. Jak bohaté netušeným materiálem mohou být sny dětí již ve 
věku čtyř až pěti let, ukazují příklady v mé "Analýze fobie pětiletého hošíka" (Česky v 
"Psychoanalytických chorobopisech", 1937) a v Jungově knize "Uber Konflikte der 
kindlichen Seele" (Jahrbuch von Bleuler - Freud II., 1910). Analyticky vyložené sny dětí viz 
ještě u von Hugové-Hellmuthové, Putnama, Raalteho, Spiel-reinové, Tauska; jiné u 
Banchieriho, Busemanna, Doglie a zvláště u Wigama, který zdůrazňuje tendenci snů splňovat 
přání. Na druhé straně se zdá, že u dospělých lidí se sny infantilního rázu dostavují obzvláště 
často tehdy, když se octli v neobvyklých životních poměrech. Tak sděluje Otto Nordenskjóld 
v knize "Antarctic", 1904, o mužstvu, které s ním přezimovalo toto (sv. I, p. 336): "Velmi 
příznačné pro směr našich nejvnitrnějších myšlenek byly naše sny, které nikdy nebývaly 
živější a početnější. Dokonce i ti naši druzi, kteří jindy snili jen výjimečně, vyprávěli nyní 
každé ráno, kdy jsme si sdělovali své poslední zkušenosti z tohoto světa fantazie, dlouhé
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příběhy. Všechny pojednávaly o onom vnějším světě, tak daleko od nás ted vzdáleném, ale 
často byly přizpůsobeny našim nynějším poměrům. Jeden zvláště charakteristický sen 
spočíval v tom, že kterýsi kamarád snil, že je ve škole, kde dostal úkol, aby docela malinkým 
mládatům tuleňů, jež byla určena výslovně k vyučovacím účelům, stahoval kůži. Jídlo a pití 
byly ostatně středem, kolem něhož se naše sny pohybovaly nejčastěji. Jeden z nás, který za 
noci vynikal tím, že chodíval do velkých společností na obědy, byl přešťasten, mohl-li zrána 
vyprávět, že ,měl diner o třech chodech'; druhý snil o tabáku, o horách tabáku; jiným se zase 
zdálo o lodi, která plnými plachtami připlouvá po uvolněné vodě. Ještě jiný sen stojí za
zmínku: Listonoš přináší poštu a zeširoka vysvětluje, proč jsme na ni museli tak dlouho čekat, 
že ji nesprávně doručil a teprve po dlouhém úsilí se mu podařilo dostat ji nazpět. Ovšem 
zabývali jsme se ve spánku ještě nemožnějšími věcmi, ale nedostatek fantazie téměř ve všech 
snech, které jsem tehdy měl nebo slyšel, byl krajně nápadný. Psychologicky by bylo jistě 
velmi zajímavé, kdyby se tyto sny všechny zaznamenaly. Ale je snadno pochopitelné, jak 
vítaný byl spánek, který nám poskytoval všechno, co si každý z nás nejtoužebněji přál." Podle 
Du Přela (p. 231) ještě uvádím: "Když Mungo Park na cestě Afrikou téměř zmíral žízní, 
ustavičně snil o vodnatých údolích a luzích své vlasti. Podobně také Trenek, který hrozně 
trpěl hladem v magdeburské Sternschanze, vídal se uprostřed přehojného jídla, a když George 
Back, účastník první Franklinovy výpravy, byl následkem příšerného strádání blízko smrti 
hladem, zdálo se mu stále a stejně o bohatých hostinách."

5) Madarské Ferenczim uvedené přísloví tvrdí úplněji, že "vepř sní o žaludech, husa o 
kukuřici." Židovské přísloví praví: "O čem sní kuře? - O prosu." (Sammlung jiid. 
Sprichwórter und Redensarten, vyd. Bernsteinem, 2. vyd., str. 116.)



6) Jsem dalek tvrzení, že ještě žádný autor přede mnou nepomyslel na odvození snu z přání. 
(Srv. první věty následující kapitoly.) Komu záleží na takových náznacích, mohl by uvést již 
starověkého lékaře Herophila, který žil v době prvního Ptolemaia a podle Buchsenschiitze (p. 
33) rozlišoval tři druhy snů: seslané bohy, přirozené, které vznikají tak, že si duše vytváří 
obraz toho, co jí svědčí a co nastane, a smíšené, jež vznikají samovolně přibližováním obrazů, 
vidíme-li to, co si přejeme. Ze Schernerovy sbírky příkladů vyzdvihuje J. Stdrcke jeden sen, 
který autor sám označil za splnění přání (p. 289). Schemer praví: "Obrazotvornost okamžitě 
splnila bdělé přání snící ženy prostě proto, že v její mysli bylo velice živé." Tento sen uvádí 
mezi "sny náladovými"; v jeho blízkosti stojí sny pro "milostné touhy mužů a žen" a pro 
"rozmrzelost". Jak vidno, není ani řeči o tom, že by Scherner přikládal přáním jiný význam 
pro sen než kterémukoli jinému duševnímu stavu za bdění, natož že by uvedl přání do 
souvislosti s podstatou snu.

7) V orig.: Tráume sind Schaume doslovně: Sny jsou pěny.

¦ I

4. Snové zkreslování

Vyslovím-li tvrzení, že splnění přání je smyslem každého snu, že tedy nemohou existovat jiné 
sny než sny splňující přání, jsem přesvědčen, že mi bude velmi rozhodně odporováno. 
Namítnou mně: "Že existují sny, které je třeba chápat jako splnění přání, není novinkou, ale 
bylo již dávno zaznamenáno. (Srv. Radestock, str. 137, 138, Volkelt, str. 110, 111, Pur-kyně, 
str. 456, Tissié, str. 70, M. Simon, str. 42 o snech uvězněného barona Trencka, vyvolaných 
hladem a ono místo u Griesingera, str. 111 .'>

Že by však existovaly jen a jen sny, které splňují přání, je opět neoprávněným 
zevšeobecněním, které se dá naštěstí odmítnout. Vždyť se hojně vyskytují sny, jež jeví velmi 
trapný obsah, ale ani špetku jakéhokoli splnění přání. Teorii o splnění přání je asi nejvíce 
vzdálen pesimistický filosof Eduard von Hartmann. Ve své "Philosophie des Unbewussten", 
díl II. (stereotypní vyd., str. 344) praví: "Pokud se týká snu, vstupují spolu s ním do stavu 
spánku také všechny trampoty bdělého života, jenom ne to jediné, co vzdělance poněkud 
smiřuje se životem: vědecký a umělecký požitek! ... Ale také pozorovatelé méně nespokojení 
vytkli, že bolest a nelibost jsou ve snu častější než libost, např. Scholz (str. 33), Volkelt (str. 
80) aj. Ba dámy Sarah Weedová a Florence Hallamová číselně vyjádřily míru, jakou převládá 
nelibost v jejich vlastních snech, které zpracovaly. Označují 58 procent snů za trapné a jen 28, 
6 procent za kladně příjemné. Kromě těchto snů, které do spánku přenášejí různé trapné 
pocity života, jsou také sny úzkostné, v nichž tento nejpříšernější ze všech pocitů nelibosti 
námi otřásá tak dlouho, až procitneme, a takové úzkostné sny snadno postihují právě děti (srv. 
Debacker o pavoru nocturnu), jejichž sny-přání považujete za tak nezastřené."

Skutečně se zdá, že právě úzkostné sny znemožňují zevšeobecnění, ba pranýřují absurdnost 
věty, kterou jsme vyvodili z příkladů předešlé kapitoly a která praví, že sen je splněním přání.

Přesto není příliš těžké vyvrátit tyto zdánlivě tak drtivé námitky. Je třeba jen uvážit, že se naše 
nauka nezakládá na hodnocení zjevného obsahu snu, ale že se týká myšlenkového obsahu, 
který vykladačskou prací poznáváme v pozadí snu. Postavme zjevný obsah snu proti 
latentnímu. Je pravda, že existují sny, jejichž zjevný obsah je velmi trapný. Ale pokusil se 
někdo vyložit tyto sny, odhalit jejich skrytý smysl? Ne-li, pak se nás obě námitky netýkají; je 



přece možné, že se také u trapných a úzkostných snů po výkladu ukáže, že splňují nějaké 
přání.2)

Působí-li při vědecké práci řešení jednoho problému obtíže, je mnohdy výhodné přibrat 
druhý, asi tak, jako se dají dva ořechy najednou roz-
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lousknout snáze než každý zvlášť. Stojíme tedy nejen před otázkou: Jak mohou trapné a 
úzkostné sny splňovat přání?, ale nadhazujeme ze svých dosavadních úvah o snu druhou 
otázku: Proč sny s lhostejným obsahem, u nichž se dá prokázat, že splňují nějaké přání, 
neukazují tento svůj smysl nezahaleně? Vezměte obšírně pojednaný sen o Irmině injekci, 
naprosto není trapný a výkladem poznáváme, že je zřejmě splněním přání. Proč je vůbec 
zapotřebí výklad? Proč neříká sen přímo, co znamená? Ve skutečnosti ani sen o Irmině injekci 
nepůsobí zprvu dojmem, že by nějaké přání snícího znázorňoval jako splněné. Tohoto dojmu 
nenabyl čtenář, ale ani já jsem to nevěděl, pokud jsem neprovedl rozbor. Nazveme-li toto 
chování snu, které vyžaduje výklad, faktem snového zkreslení, vynoří se druhá otázka: Odkud 
pramení toto snové zkreslení?

Tážeme-li se na to svých prvých nápadů, mohli bychom dospět k různým řešením, např., že za
spánku vládne nezpůsobilost vyjádřit snové myšlenky náležitým způsobem. Ale rozbor 
některých snů nás nutí, abychom připustili jiný výklad snového zkreslení. Chci to ukázat na 
druhém vlastním snu, který opět vyžaduje četné indiskrétnosti, ale za tuto osobní oběť nás 
odškodňuje dokonalým objasněním problému.

Úvodní zpráva: Na jaře roku 1897 jsem se dověděl, že dva profesoři naší univerzity navrhli, 
abych byl jmenován mimořádným profesorem. Tato zpráva mě překvapila a velice potěšila, 
protože se tu projevilo uznání dvěma vynikajícími muži, které se nedalo vysvětlit osobními 
styky. Ihned jsem si však řekl, že od této události nemohu nic očekávat. Ministerstvo v 
posledních letech nedbalo podobných návrhů a několik kolegů, kteří mě předčili věkem a 
aspoň se mi rovnali, pokud se týká zásluh, čekali od té doby marně na své jmenování. Nemohl 
jsem předpokládat, že můj osud bude lepší. Řekl jsem si tedy, že si dodám útěchy. Pokud vím, 
nejsem ctižádostivý a vykonávám svou lékařskou praxi s uspokojivým výsledkem, i když mne 
nedoporučuje žádný titul. Ostatně vůbec nešlo o to, zda prohlásím hrozny za sladké nebo 
kyselé, protože pro mě určitě visely příliš vysoko.

Kdysi večer mě navštívil přítel kolega, jeden z těch, jejichž osudu jsem pro sebe použil jako 
varování. Byl delší dobu kandidátem pro jmenování profesorem, které v naší společnosti 
povyšuje lékaře na poloboha pro jeho nemocné. Byl méně rezignovaný než já a občas ve své 
záležitosti intervenoval v kancelářích ministerstva. Po jedné takové návštěvě přišel ke mně. 
Vyprávěl, že tentokrát přivedl vysokého pána do tísně a přímo se ho tázal, zda odklad jeho 
jmenování je skutečně zaviněn zřetely náboženskými. Dostal odpověd, že -za nynějších 
poměrů -Jeho Excelence prozatím ovšem nemá možnosti atd. atd. "Ted aspoň vím, jak to se 
mnou stojí", končil přítel vyprávění, které mi nepřineslo nic nového, ale nutně posílilo mou 
rezignovanost. Těchže náboženských zřetelů lze totiž použít také na můj případ.
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Ráno po uvedené návštěvě jsem měl tento sen, který je pozoruhodný také svým tvarem. 
Skládal se z dvou myšlenek a dvou obrazů, a to tak, že se myšlenka a obraz střídaly. Uvádím 
tu však jen první polovici snu, neboť druhá nijak nesouvisí s úmyslem, jemuž má sloužit 
sdělení snu.

/. Přítel R. je mým strýcem. - Pociťuji k němu velikou něžnost.

II. Vidím před sebou jeho tvář, poněkud pozměněnou. Je jaksi protažena do délky, zvlášť 
jasně vyniká žlutý vous, který ji vroubí.

Pak následují obě další části, zase myšlenka a obraz, které pomíjím.

Výklad snu probíhal takto:

Když mne sen za dopoledne napadl, usmál jsem se a řekl si: Tento sen je nesmysl. Nedal se 
však odbýt, celý den mne pronásledoval, až jsem si večer konečně vyčítal: "Kdyby některý z 
tvých pacientů k výkladu snu nedovedl říci nic jiného než: To je nesmysl, vytkl bys mu to a 
tušil bys, že se za snem skrývá nějaký nepříjemný příběh a že chce být ušetřen toho, vzít ho 
na vědomí. Chovej se k sobě stejným způsobem; tvůj názor, že sen je nesmysl, projevuje jen 
vnitřní odpor proti vykládání snu. Nenech se od výkladu zdržovat." Začal jsem ho tedy 
vykládat.

"R. je mým strýcem." Co to znamená? Měl jsem přece jen jednoho strýce, strýce Josefa.3' To 
byla ovšem smutná historka. Kdysi, je tomu více než třicet let, se dal v zištném úmyslu svést 
k činu, který zákon těžce trestá, a potom ho trest také stihl. Můj otec, který tehdy ze zármutku 
v několika dnech zešedivěl, vždycky říkával, že strýc Josef nikdy nebýval zlý, ale byl 
omezenec; tak se o něm vyjadřoval. Je-li tedy přítel R. mým strýcem, chci tím říci: R. je 
omezenec. Sotva k uvěření a velmi nepříjemné! Ale vždyť je tu tvář, kterou vidím ve snu, s 
podlouhlými rysy a žlutým vousem. Strýc měl skutečně takovou podlouhlou tvář, vroubenou 
krásným plavovlasým vousem. Přítel R. byl velice černý, ale začnou-li černovlasí šedivět, 
pykají za krásu svého mládí. Barva jejich černého vousu se vlas za vlasem nepříjemně mění; 
nejdříve je zrzavě hnědý, potom žlutě hnědý, potom teprve natrvalo šedivý. V tomto stadiu je 
nyní vous mého přítele R-a; ostatně můj vous již také, jak si s nelibostí všímám. Tvář, kterou 
vidím ve snu, je současně tváří přítele R-a i strýce. Vypadá jako složená fotografie podle 
Galtona, který dal fotografovat několik tváří na tutéž desku, aby vypátral rodinnou podobu. 
Jakékoli pochybnosti jsou tedy vyloučeny, skutečně myslím, že přítel R. je omezenec jako 
strýc Josef.

Vůbec ještě netuším, k jakému účelu jsem vytvořil tuto souvislost, proti které se ustavičně 
vzpírám. Není přece příliš hluboká, neboť strýc byl zločinec a přítel R. je bezúhonný. Až snad 
na ono potrestání za to, že kolem porazil nějakého učně. Že bych měl na mysli tento "zločin"? 
To by znamenalo, že toto podobenství zesměšňuji. Tu mne napadá rozhovor, který jsem měl 
před několika dny se svým druhým kolegou N-em,
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o tomže tématu. N-a jsem potkal na ulici; je také navržen za profesora, věděl o poctě, která mi 
byla prokázána, a blahopřál mi. To jsem rozhodně odmítl. "Právě vy byste si mě neměl 
dobírat, vždyť jste sám na sobě zakusil, jakou cenu má takový návrh." On na to, patrně 
nevážně: "To nemůžete vědět. Proti mně mají přece zvláštní důvod. Což nevíte, že na mne 



kdysi někdo podal trestní oznámení? Byl to drzý pokus o vydírání; dalo mi ještě velikou práci, 
abych tu osobu uchránil od potrestání. Ale možná, že tuto záležitost proti mně uvádějí v 
ministerstvu, abych nemohl být jmenován. Ale vy jste bezúhonný." Hle, tady je ten zločinec, 
a zároveň také výklad a tendence snu. Strýc Josef mi znázorňuje oba kolegy, kteří nebyli 
jmenováni profesory, jednoho jako omezence, druhého jako zločince. Nyní také vím, proč 
potřebuji toto znázornění. Jsou-li pro odklad jmenování mých přátel R-a a N-a rozhodující 
náboženské zřetele, je také moje jmenování nepravděpodobné; mohu-li však jejich odmítnutí 
vysvětlit důvody, které se mne netýkají, zůstává má naděje nepodlomena. Tak postupuje můj 
sen; z jednoho, R-a, dělá omezence, z druhého, N-a, zločince; ale já nejsem ani omezenec, ani 
zločinec; co mne s nimi spojovalo, je odstraněno, mohu se těšit na své jmenování profesorem, 
a unikl jsem tomu, aby zásada, kníž se vysoký úředník podle R-ova sdělení přiznal, byla užita 
proti mně.

Stále ještě se musím zabývat výkladem tohoto snu. Pro můj cit není dosud uspokojivě 
vyřízen, pořád jsem se ještě neuklidnil nad lehkovážností, s jakou hodnotím dva vážené 
kolegy, abych měl volnou cestu k profesuře. Má nespokojenost s mým postupem se zmírnila 
od té doby, co znám hodnotu výpovědí ve snu. Vůči každému bych popíral, že R-a vskutku 
považuji za omezence a že nevěřím N-ovu vylíčení oné vyděračské aféry. Ani přece 
nemyslím, že Irma nebezpečně onemocněla následkem Ottovy injekce propylenového 
preparátu; to, co tam i zde vyjadřuje sen, je jen moje přání, aby tomu tak bylo. Tvrzení, jímž 
se uskutečňuje moje přání, zní v druhém snu méně absurdně než v prvém; tady bylo utvářeno 
za obratného použití faktických opěrných bodů, asi jako dobře sestrojená pomluva, na níž 
"něco je", neboť proti příteli R-ovi hlasoval kdysi jeden odborný profesor a přítel N. mi 
materiál pro očernění důvěřivě dodal sám. Nicméně se mi zdá, že sen potřebuje další 
objasnění.

Nyní si vzpomínám, že sen ještě obsahoval část, ke které výklad dosud nepřihlédl. Po nápadu, 
že R. je mým strýcem, pociťuji k němu ve snu velikou něžnost. Kam patří tento pocit? K 
strýci Josefovi jsem nikdy neměl něžné city. Přítel R. je mi po léta milý a drahý; ale kdybych 
k němu přišel a vyjádřil mu oddanost slovy, jež by přibližně odpovídala stupni mé něžnosti ve 
snu, byl by bezpochyby překvapen. Moje něžnost k němu se mi zdá nepravdivá a přehnaná, 
podobně jako můj úsudek o jeho duševních kvalitách, který vyjadřuji spojením jeho osobnosti 
se strýcovou; ale

88

přehnaná opačným směrem. Nyní mi svítá nový vztah. Něžnost snu nepatří k latentnímu 
obsahu, k myšlenkám v pozadí snu; je protikladem tohoto obsahu; je způsobilá, aby mi 
zakrývala znalost výkladu. Pravděpodobně je právě toto jejím účelem. Rozpomínám se, s 
jakým odporem jsem přistupoval k výkladu, jak dlouho jsem ho odsunoval a prohlašoval sen 
za vyložený nesmysl. Z psychoanalytického ošetřování vím, jak vykládat takový zamítavý 
soud. Vůbec nemá hodnotu poznatku, ale jen afektivního projevu. Nechce-li má dceruška jíst 
jablko, které jí nabízejí, tvrdí, že je hořké, aniž je vůbec okusila. Chovají-li se moji pacienti 
jako toto děvčátko, vím, že jde u nich o představu, kterou chtějí zapudit. Totéž platí orném 
snu. Nemám chuť ho vykládat, protože výklad obsahuje něco, proti čemu se vzpírám. Po 
provedeném výkladu se dovím, proti čemu jsem se vzpíral; bylo to tvrzení, že R. je omezenec. 
Něžnost, kterou cítím k R-ovi, nemohu vysvětlit latentními myšlenkami snu, ale tímto 
vzpíráním. Je-li můj sen ve srovnání se svým latentním obsahem v tomto bodě zkreslen, a to 
zkreslen v opak, pak něžnost, ve snu zjevná, slouží tomuto zkreslení, nebo se, jinými slovy, 
ukazuje, že zkreslení (Ent-stellung) je záměrné, je prostředkem přetvářky (Verstellung). Moje 



snové myšlenky obsahují urážku R-a; abych si toho nevšiml, projevuje se ve snu opak, něžný 
cit k němu.

To by mohl být poznatek platný všeobecně. Jak ukázaly příklady, uvedené v kapitole 3., 
existují přece sny, které jsou nezahaleným splněním přání. Kde je splnění přání neznatelné, 
zahalené, tam by musel existovat sklon odvrátit toto přání a následkem tohoto odvracování by 
se přání nemohlo projevit jinak než zkresleně. K tomuto zjevu z vnitřního duševního života 
chci hledat protějšek ze života společenského. Kde se v sociálním životě vyskytuje podobné 
zkreslení psychického úkonu? Jen tam, kde jde o dvě osoby, z nichž jedna vládne jistou mocí 
a druhá musí pro tuto moc dbát ohledů. Tato druhá osoba pak zkresluje své psychické úkony, 
anebo se, jak bychom mohli také říci, přetvařuje. Zdvořilost, kterou lidem denně prokazuji, je 
zčásti takovou přetvářkou; vykládám-li své sny pro čtenáře, jsem nucen k takovému 
zkreslování. Na nutnost podobného zkreslování si stěžuje také básník:

"Co nejlepšího můžeš znát,

tomu ty kluky beztak nesmíš učit."4) '

V podobné situaci je politický spisovatel, který má říkat nepříjemné pravdy vládnoucím. 
Vyřkne-li je nezastřeně, potlačí jeho vládnoucí projev, dodatečně, jde-li o projev ústní, 
předběžně, má-li vyjít tiskem. Spisovatel se obává cenzury, proto zmírňuje a zkresluje projev 
svého mínění. Podle síly a citlivosti této cenzury je nucen bud zachovávat při útoku jen
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jisté způsoby, nebo mluvit jen v náznacích místo výrazem přímým, anebo musí pohoršlivé 
sdělení skrývat za zahalením, které vypadá nevinně, mluví např. o příhodách mezi dvěma 
mandariny v říši středu, zatímco má na mysli úředníky své vlasti. Čím přísněji vládne 
cenzura, tím dalekosáhlejší bude zahalení, tím vtipnější budou mnohdy prostředky, které 
čtenáře přece uvádějí na stopu vlastního významu.5)

Do podrobností sahající shoda mezi úkazy cenzury a snového zkreslování nás opravňuje, 
abychom u obou předpokládali obdobné podmínky. Smíme se tedy domnívat, že původci 
utváření snu jsou v každém člověku dvě psychické síly (proudění, soustavy), z nichž jedna
vytváří přání, projevené snem, kdežto druhá toto snové přání cenzuruje a touto cenzurou si 
vynucuje zkreslení jeho projevu. Je jen otázka, v čem spočívá ona moc druhé instance, která jí 
umožňuje vykonávat cenzuru. Vzpomeneme-li si, že latentní snové myšlenky nejsou před 
analýzou vědomé, že však zjevný obsah snu, z nich vycházející, se vybavuje jako vědomý, je 
nasnadě předpokládat, že přednostním právem této druhé instance je právě připouštění k 
vědomí. Z prvé soustavy by pak nemohlo k vědomí dospět nic, co předtím neprošlo instancí 
druhou, a druhá instance by nepropustila nic, pokud nevykonala svá práva a podle svého 
nepozměnila prvky, které se derou k vědomí. Prozrazujeme přitom zcela určité pojetí 
"podstaty" vědomí; uvědomování je pro nás zvláštním psychickým úkonem, který se liší od 
vznikání duševních obsahů i od představování a je na těchto pochodech nezávislý. Vědomí se 
nám jeví jako smyslový orgán, který vnímá obsah, daný na jiném místě. Dalo by se ukázat, že 
se psychopatologie bez těchto základních předpokladů prostě neobejde. Jejich zevrubnější 
zhodnocení si vyhrazujeme pro pozdější místo.

Trvám-li na představě o dvou psychických instancích a jejich vztazích k vědomí, nalézám pro 
nápadnou něžnost, kterou ve snu cítím k příteli R-ovi, silně snižovanou výkladem snu, 



naprosto shodnou obdobu ze života politického. Představte si státní život, v němž spolu zápasí 
vladař, horlivě střežící svou moc, a živé veřejné mínění. Lid by byl popuzen proti 
neoblíbenému úředníkovi a žádal jeho propuštění; samovládce, aby neukázal, že je nucen 
přihlížet k vůli lidu, udělí úředníkovi právě v tomto okamžiku vyznamenání, k němuž by jinak 
nebyl důvod. Takto vyznamenává moje druhá instance, ovládající přístup k vědomí, přítele R-
a výlevem mimořádné veliké něžnosti, protože přání první soustavy ze zvláštního zájmu, k 
němuž se právě upínají, ho chtějí tupit jako omezence.6'

Snad se nás zmocní předtucha, že by nám výklad snů mohl poskytnout ono objasnění o stavbě 
našeho duševního aparátu, které jsme dosud marně očekávali od filosofie. Nepůjdeme však po 
této stopě, ale vrátíme se k svému výchozímu problému. Byla položena otázka, zda se sny s 
trap-
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ným obsahem dají rozluštit tak, aby se ukázalo, že splňují nějaké přání. Nyní vidíme, že je to 
možné, pakliže nastalo snové zkreslení, pokud trapný obsah jen zahaluje žádoucí. Se zřením k 
svému předpokladu o dvou psychických instancích smíme nyní také tvrdit: trapné sny 
skutečně obsahují něco, co je trapné pro druhou instanci, co však současně splňuje přání prvé 
instance. Tyto sny splňují přání potud, že každý sen vychází z první instance, kdežto druhá se 
k němu chová jen odvratně, nikoli tvořivě.7) Omezíme-li se na hodnocení toho, čím druhá 
instance přispívá ke snu, nemůžeme jej nikdy pochopit. Pak zůstávají nerozřešeny všechny 
záhady, které autoři na snu zpozorovali.

Že sen má vskutku tajný smysl, totiž splnit nějaké přání, musíme zase v každém případě 
prokázat rozborem. Vyjímám proto několik snů s trapným obsahem a pokusím se o jejich 
analýzu. Zčásti jsou to sny hysteriků, které vyžadují dlouhé úvodní zprávy a místy pochopení 
psychických pochodů hysterie. Ale této komplikaci svého popisu se nemohu vyhnout.

Přijmu-li psychoneurotika do analytického ošetřování, stávají se jeho sny pravidelně, jak již 
řečeno, předmětem našich hovorů. Přitom mu musím poskytnout veškerá psychologická 
objasnění, s jejichž pomocí jsem sám dospěl k pochopení jeho příznaků, a přitom zakouším 
tak nemilosrdnou kritiku, že nemohu ani očekávat ostřejší od kolegů lékařů. Docela 
pravidelně se odpor pacientů obrací proti větě, že sny jsou vesměs splněním přání. Zde je 
několik příkladů z materiálu snů, které byly uváděny proti mně jako protidůkazy.

"Vždycky říkáváte, že sen je splněním přání," začíná jedna vtipná pacientka. "Nuže, chci vám 
vyprávět sen, který se naopak nese k tomu, že mně jedno přání splněno nebylo. Jak se to 
shoduje s vaší teorií? Sen zní takto:

" Chci pořádat večerní hostinu, ale nemám v zásobě nic jiného, než uzeného lososa. Myslím 
si, že půjdu nakupovat, vzpomínám si však, že je nedělní odpoledne, kdy jsou všechny krámy 
zavřené. Chci volat několik dodavatelů, ale máme telefonní poruchu. Proto se musím zříci 
přání pořádat hostinu."

Odpověděl jsem, že o smyslu tohoto snu může rozhodnout jen rozbor, ačkoli připouštím, že se 
na první pohled jeví jako rozumný a souvislý a podobá se opaku splnění přání. "Z jakého 
materiálu však vznikl tento sen? Víte, že podnět ke snu je vždycky obsažen v zážitcích 
posledního dne?"



Rozbor: Pacientčin muž, bodrý a zdatný velkořezník, jí předchozího dne prohlásil, že je příliš 
tlustý a že proto zahájí odtučňovací kůru. Bude prý časně vstávat, hodně se pohybovat, 
dodržovat přísnou dietu a především nebude vůbec přijímat pozvání k hostinám. - Dále o něm 
se smíchem vypráví, že se v hostinci seznámil s malířem, který ho chtěl mer-
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momocí malovat, protože prý tak výraznou hlavu dosud nenašel. Ale její muž svým hrubým 
způsobem odvětil, že pěkně děkuje a že je naprosto přesvědčen, že část zadnice krásné mladé 
dívky je malíři milejší než celý jeho obličej.8' Nyní prý je do svého muže velice zamilována a 
škádlívá se s ním. Také ho prý žádala, aby jí nenosil kaviár. - Co to znamená?

Již dlouho si totiž přeje, aby mohla každé dopoledne jíst housku s kaviárem, ale nedopřává si 
tento výdaj. Naopak, aby ho tím mohla déle škádlit, žádala ho, aby jí kaviár nepřinášel.

(Toto odůvodnění se mi zdá liché. Za takovým neuspokojivým vysvětlením se obyčejně 
skrývají nepřiznané pohnutky. Pomysleme na osoby, které, hypnotizovány Bernheimem, 
vykonávají posthypnotický příkaz, a tázány na pravé pohnutky, neodpovídají: Nevím, proč 
jsem to udělal, ale vynalézají odůvodnění, které zřejmě nestačí. Podobně tomu bude s 
kaviárem mé pacientky. Pozoruji, že je nucena vytvořit si v životě nesplněné přání. Její sen jí 
také ukazuje, že odepření přání nastalo. K čemu však potřebuje nesplněné přání?)

Dosavadní nápady nestačily k výkladu snu. Žádám další. Po krátké přestávce, jaká je právě 
přiměřená překonání nějakého odporu, sděluje, že včera navštívila přítelkyni, na kterou 
vlastně žárlí, protože její manžel tuto ženu vždycky velice chválívá. Naštěstí je velmi suchá a 
hubená a manžel miluje plnější tvary. Nuže, o čem mluvila tato hubená přítelkyně? Ovšemže 
o svém přání ztloustnout. Také se pacientky ptala: "Kdy nás zase pozvete? U vás se vždycky 
tak dobře jí."

Nyní je smysl snu jasný. Mohu pacientce říci: "Je to přímo tak, jako byste si při této výzvě 
myslela: Právě tebe pozvu, aby ses mohla u mne najíst, ztloustnout a lépe se líbit mému muži! 
Raději už neuspořádám žádnou hostinu. Sen vám pak říká, že nemůžete pořádat hostinu,
splňuje tedy vaše přání, abyste nijak nepřispěla k zaokrouhlení tělesných tvarů své přítelkyně. 
Že je možno ztloustnout z jídel, která se nabízejí ve společnosti, o tom vás přece poučuje 
předsevzetí vašeho muže, že v zájmu odtučnění už nepřijme žádné pozvání k hostinám." Nyní 
již chybí jen nějaká shoda, která by potvrzovala rozřešení. Rovněž uzený losos ze snového 
obsahu není ještě z ničeho odvozen. "Jak jste připadla na lososa, uvedeného ve snu?" "Uzený 
losos je nejmilejším jídlem mé přítelkyně," odpovídá. Náhodou také znám tuto dámu a mohu 
potvrdit, že si lososa nedopřává právě tak jako má pacientka kaviár.

Týž sen připouští ještě druhý a jemnější výklad, který se stává nutným následkem jedné 
vedlejší okolnosti. Oba výklady si neodporují, ale kryjí se a jsou krásným příkladem pro 
obvyklou dvoj srny slnost snů a všech ostatních patologických útvarů. Slyšeli jsme, že se 
pacientka v době svého snu o zavržení přání snažila vytvořit si odepřené přání ve skutečnu 
(housku s kaviárem). Také přítelkyně projevila přání, totiž ztloustnout,
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a nedivili bychom se, kdyby se naší dámě zdálo, že se přítelčino přání nesplní. Je totiž jejím 
vlastním přáním, aby se jedno přítelčino přání -totiž přání ztloustnout - nesplnilo. Vzniká 



nový výklad snu, jestliže ve snu nemá na mysli sebe, ale přítelkyni, jestliže sebe dosadila na 
místo přítelkyně, nebo jestliže se s ní, a to lze říci, ztotožnila.

Myslím, že to skutečně udělala a jako příznak tohoto ztotožnění si vytvořila odepřené přání ve 
skutečnu. Jaký smysl má však hysterické ztotožňování? Objasnění této otázky by vyžadovalo 
zevrubnější pojednání. Ztotožňování je krajně důležitým momentem pro mechanismus 
hysterických příznaků; touto cestou docilují nemocní toho, že mohou svými příznaky 
vyjadřovat prožitky četných osob, nejen vlastní, trpět takřka pro celou skupinu osob a sami 
svými osobními prostředky hrát všechny úlohy dramatu. Namítne se mi, že toto je známé 
hysterické napodobování, schopnost hysteriků napodobovat všechny příznaky, které na ně u 
jiných lidí zapůsobily, jakési soucítění, vystupňované až do reprodukce. Tím však je označena 
jen cesta, kterou probíhá psychický pochod při hysterickém napodobování; něco jiného je 
cesta a něco jiného duševní úkon, který jde touto cestou. Tento je poněkud složitější, než jak 
si lidé rádi představují napodobování u hysteriků; odpovídá nevědomému vyvozování závěru. 
Například: Lékař, který má nemocnou s určitým druhem záškubů v témže pokoji nemocnice 
spolu s jinými nemocnými, není překvapen, doví-li se jednou zrána, že tento zvláštní 
hysterický záchvat byl napodoben. Prostě si řekne: Ostatní ženy ho viděly a napodobily; to je 
psychická nákaza. Ano, ale tato psychická nákaza probíhá asi takto. Nemocné vědí o sobě 
zpravidla více než lékař o každé z nich, a starají se o sebe, když minula lékařská prohlídka. 
Jedna tedy dnes dostala záchvat; ostatní se záhy dovědí, že ho vyvolal dopis z domova, 
oživení zármutku z lásky apod. Jímá je soucit, dokonává se v nich tento neuvědomělý závěr: 
Pokud lze z takových příčin dostat takové záchvaty, mohu je mít i já, neboť k nim mám tytéž 
podněty. Kdyby to byl závěr způsobilý uvědomění, vyústil by možná v úzkost té které 
nemocné, že dostane stejný záchvat; tento závěr však nastává v jiné psychické oblasti, a proto 
končí uskutečněním obávaného příznaku. Ztotožňování není tedy pouhým napodobováním, 
ale přivlastňováním na základě stejného etiologického nároku; vyjadřuje jakési "rovněž tak" a 
vztahuje se k něčemu společnému, co zůstává v nevědomí.

Ztotožňování se v hysterii nejčastěji užívá k projevu sexuálního společenství. Hystěrka se 
svými příznaky nejspíše - třebas ne výlučně - ztotožňuje s takovými osobami, s nimiž byla v 
pohlavním styku, nebo které se pohlavně stýkaly se stejnými osobami jako ona. K takovému 
pojetí má ohled také náš jazyk. Dva milující jsou "jedním tělem" ("Eines"). V hysterické 
fantazii stejně jako ve snu stačí pro ztotožnění, že na jisté pohlavní

93

vztahy myslíme, aniž bychom je proto považovali za skutečné. Pacientka se tedy řídí jen 
pravidly hysterických myšlenkových pochodů, když projevuje žárlivost na přítelkyni (jejíž 
neoprávněnost ostatně sama poznává) tím, že se ve snu dosazuje na její místo a s ní se 
ztotožňuje tvorbou příznaku (odepřeného přání). Tento děj by se dal popsat také takto: Ona se 
ve snu dosazuje na místo své přítelkyně, protože ta se dosazuje na její místo vůči jejímu muži. 
Přeje si zaujímat místo své přítelkyně v hodnocení svého muže.9'

Jednodušeji a přece podle schématu, že nesplnění jednoho přání je splněním druhého, jsem 
rozptýlil odpor proti své nauce o snu, který projevila jedna moje pacientka, nejvtipnější ze 
všech mých dodavatelek snů. Jednoho dne jsem jí vykládal, že sen splňuje přání; nazítří mi 
dodala sen, v němž se svou tchýní odjíždí na společný letní byt. Věděl jsem, že se předtím 
silně zdráhala strávit léto v blízkosti tchýně, a také že se této obávané společnosti v 
posledních dnech šťastně vyhnula tím, že najala na venkově byt, daleko vzdálený od tchýnina 
bydliště. Nyní sen zrušil toto vítané rozřešení; nebyl to nejkrásnější opak mé nauky o splnění 



přání ve snu? Nepochybně, stačilo jen vyvodit důsledky z tohoto snu, abychom dospěli kjeho 
výkladu. Podle tohoto snu jsem neměl pravdu; bylo tedy jejím přáním, abych neměl pravdu, a 
toto přání jí sen splňoval. Přání, abych neměl pravdu, které se splňovalo v tématu letního 
pobytu, se však ve skutečnosti týkalo jiného a vážnějšího předmětu. V té době jsem z 
materiálu, který vyplynul z její analýzy, usoudil, že se v jistém údobí jejího života přihodilo 
něco, co mělo značný význam pro její onemocnění. Popírala to, protože to nenacházela ve 
vzpomínce. Brzy jsme zjistili, že jsem měl pravdu. Její přání, abych neměl pravdu, proměněné 
v sen, že jede s tchýní na venkov, odpovídalo tedy oprávněnému přání, aby se ony tehdy 
teprve tušené události nikdy nepřihodily.

Bez rozboru, jen jako domněnku, si dovoluji vykládat malou příhodu jednoho přítele, který 
byl ve všech osmi gymnazijních třídách mým spolužákem. Kdysi v malém kruhu slyšel mou 
přednášku o novince, že sen splňuje přání, šel domů a snil, že prohrál všechny procesy - byl 
advokátem - a pak si mně nato stěžoval. Pomohl jsem si vytáčkou: Všechny procesy není 
možno vyhrát, ale sám jsem si myslel: Když jsem já byl osm let primusem a seděl v první 
lavici, zatímco jeho místo bylo někde uprostřed třídy, nemohlo v něm z těch chlapeckých let 
utkvět přání, abych se také já jednou důkladně blamoval?

Jiný, poněkud ponurý sen mi vyprávěla pacientka rovněž jako námitku proti teorii o splnění 
přání. Pacientka, mladá dívka, začala takto: Víte, že má sestra má nyní jen jednoho chlapce, 
Karla; staršího, Otu, ztratila, když jsem bydlela ještě u ní. Ota byl mým miláčkem, vlastně 
jsem ho vychovala. Mladšího mám také ráda, ovšem ne tak jako zemřelého. Dnes
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v noci se mi zdálo, že před sebou vidím Karla - mrtvého. Leží v malé rakvi se sepjatýma 
rukama, kolem něho svíčky, prostě docela tak jako tehdy malý Ota, jehož smrt mnou tak 
otřásla. Řekněte mi prosím, co to znamená? Vy mě přece znáte; jsem tak špatná, abych své 
sestře přála ztrátu jediného dítěte, které jí zbylo? Nebo znamená sen, že bych si spíše přála 
smrt Karlovu než Oty, kterého jsem milovala mnohem vroucněji?

Ujišťuji ji, že tento poslední výklad je vyloučen. Po krátkém přemýšlení jsem jí mohl sdělit 
správný výklad snu, který potom potvrdila. Podařilo se mi to proto, že jsem znal pacientčinu 
minulost.

Dívka časně osiřela a byla vychována v domě své mnohem starší sestry; mezi přáteli a 
návštěvníky domu se také setkala s mužem, který zapůsobil trvalým dojmem na její srdce. 
Určitou dobu se zdálo, že tento sotva vyslovený vztah skončí svatbou, ale šťastný konec 
zmařila sestra, jejíž pohnutky nikdy nebyly docela objasněny. Po rozchodu se muž, milovaný 
naší pacientkou, vyhýbal onomu domu; a pacientka se nějakou dobu po smrti malého Oty, k 
němuž mezitím obrátila svou něžnost, osamostatnila. Nepodařilo se jí však osvobodit se od 
závislosti, do které se dostala náklonností k příteli své sestry. Její pýcha jí přikazovala, aby se 
mu vyhýbala; ale bylo pro ni nemožné přenést svou lásku na jiné muže, kteří se o ni později 
ucházeli. Ohlásil-li milovaný muž, který byl literátem, někde přednášku, byla jistojistě mezi 
posluchači, a také jinak využívala každé příležitosti, aby ho mohla z dáli vidět. Vzpomněl 
jsem si, že mi včerejšího dne vyprávěla, že profesor půjde na jistý koncert a že tam chce jít 
také, aby se zase jednou potěšila pohledem na něho. To bylo v den snu; toho dne, kdy mi 
vyprávěla sen, se měl koncert konat. Proto jsem mohl snadno zkonstruovat výklad a ptal jsem 
se jí, zda ji napadá nějaká událost, která se přihodila po Otově smrti. Hned odpověděla: 
Zajisté, tehdy profesor po dlouhé přestávce opět přišel, u Otíčkovy rakve jsem ho zase jednou 



spatřila. Bylo to zcela tak, jak jsem očekával. Vyložil jsem sen takto: "Kdyby nyní zemřel 
druhý chlapec, opakovalo by se totéž. Strávila byste celý den u sestry, profesor by 
nepochybně přišel vyslovit svou soustrast, a spatřila byste ho za stejných okolností jako tehdy. 
Sen nevyjadřuje nic jiného než toto přání, znovu ho spatřit, proti kterému vnitřně bojujete. 
Vím, že máte v kabelce vstupenku na dnešní koncert. Váš sen je snem z netrpělivosti: 
shledání, k němuž má dnes dojít, urychlil o několik hodin."

K zahalení svého přání si zřejmě zvolila situaci, v níž taková přání obyčejně potlačujeme, 
situaci, ve které jsme tak plni smutku, že nemyslíme na lásku. A přece je velmi snadno 
možné, že ani v oné skutečné situaci, kterou sen věrně napodobuje, u rakve prvního, vroucněji 
milovaného hocha, nemohla potlačit něžné city k dlouho postrádanému návštěvníkovi.
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Jiného objasnění se dostalo podobnému snu další pacientky, která v dřívějších letech vynikala 
pohotovým vtipem a veselostí a ještě nyní tyto vlastnosti prokazovala aspoň svými nápady za 
léčby. Této dámě se v souvislosti delšího snu přihodilo, že svou jedinou patnáctiletou dceru 
viděla mrtvou ve škatulce. Měla sice chuť použít tento snový zjev k námitce proti mé teorii o 
splnění přání, ale sama tušila, že detail škatulky ukazuje cestu k jinému pojetí tohoto snu.10) 
Při rozboru ji napadlo, Že se včerejšího večera ve společnosti mluvilo o anglickém slově box 
a o jeho rozmanitých převodech do němčiny jako: škatulka, lože, skříň, políček atd. Z jiných 
součástí téhož snu jsme mohli doplnit, že uhodla spřízněnost anglického slova box s 
německým Biichse (krabice) a potom byla pronásledována vzpomínkou, že se slova Biichse 
také užívá k vulgárnímu označení ženského pohlavního ústrojí. Při jisté shovívavosti k jejím 
znalostem topografické anatomie jsem mohl tedy předpokládat, že dítě ve "škatulce" znamená 
plod v mateřském lůně. Když jsem jí to objasnil, již nepopírala, že snový obraz se vskutku 
shoduje s přáním, které měla. Jako mnoho jiných mladých žen naprosto nebyla šťastná, když 
otěhotněla, a leckdy si přiznala přání, aby dítě v jejím těle umřelo; ba v záchvatu zlosti po 
prudkém výstupu se svým mužem se bouchala pěstí do břicha, aby v něm zasáhla dítě. Mrtvé 
dítě bylo tedy splněním přání, ale takového přání, které před patnácti lety vymizelo, a není 
proto divu, že již nepoznala jeho splnění, když se dostavilo s takovým opožděním. Mezitím se 
ovšem příliš mnohé změnilo.

O skupině, k níž patří oba poslední sny, jejichž obsahem je smrt milých příbuzných, znovu 
pojednávám v oddíle o snech typických. Tam ukáži na nových příkladech, že musíme všechny 
tyto sny, ač jejich obsah je nežádoucí, vykládat jako splnění přání. Ne od pacienta, ale od 
inteligentního právníka z okruhu svých známých mám tento sen, který mně byl vyprávěn opět 
s úmyslem, zadržet mne před ukvapeným zevšeobecňováním v nauce o splnění přání. Zní 
takto: ,Zdá se mi, že přicházím, zavěšen do dámy, k svému domu. Tam čeká zavřený vůz, 
přistupuje ke mně jakýsi pán, legitimuje se jako policejní agent a vyzývá mě, abych ho 
následoval. Prosím jen o chvíli času, abych si mohl uspořádat své záležitosti. Domníváte se, 
že je snad mým přáním, abych byl zatčen?" - Určitě ne, to připouštím. Víte snad, na základě 
jakého obvinění jste byl zatčen? - "Ano, myslím, že pro vraždu dítěte." - Vraždu dítěte? Víte 
přece, že tento zločin může spáchat jen matka na vlastním novorozeněti! -"To je pravda."10 -
A za jakých okolností se vám to zdálo? Co se stalo večer před snem? -"To bych vám nerad 
vyprávěl, je to choulostivá záležitost." - Potřebuji to však, jinak bychom se museli výkladu 
zříci. - "Tedy poslyšte. Nestrávil jsem tuto noc doma, ale u dámy, na níž mně velice záleží. 
Když jsme se ráno probudili, znovu se mezi námi něco udalo. Potom jsem zase usnul
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a měl onen sen." - Je ta paní vdaná? - "Ano." - A vy s ní nechcete mít dítě? - "Ne, ne, to by 
nás prozradilo." - Nesouložíte tedy normálně? -"Z opatrnosti unikám před výronem." - Smím 
předpokládat, že jste oné noci několikrát vykonal tuto dovednost a po ranním opakování jste 
byl poněkud nejistý, zda se vám to zdařilo? - "To je možné." - Pak váš sen splňuje přání. 
Poskytuje vám uklidnění, že jste nezplodil dítě, nebo, a to je skoro totéž, že jste je zabil. 
Spojovací články mohu snadno prokázat. Upa-matujte se prosím: Před několika dny jsme 
hovořili o svízelích manželství a o nedůslednosti, že je dovoleno vykonávat soulož tak, aby 
nevzniklo oplodnění, kdežto každý zásah, jakmile se již vajíčko a sémě setkaly a vytvořily 
zárodek, se trestá jako zločin. V souvislosti s tím jsme se dotkli středověkého sporu, kdy 
vlastně vstupuje duše do zárodku, protože pojem vraždy je přípustný teprve od tohoto 
okamžiku. Jistě také znáte děsivě ponurou Lenauovu báseň, která klade zabránění oplodnění 
naroveň s vraždou dítěte. - "Je zvláštní, že jsem dnes dopoledne jakoby náhodou myslel na 
Lenaua." - Také to je dozvuk vašeho snu. A nyní vám ještě ve vašem snu dokáži splnění 
vedlejšího přání. Přicházíte s dámou zavěšen před dům. Odvádíte šiji tudíž (jako nevěstu) 
domů, kdežto ve skutečnosti jste strávil noc v jejím bytě. Že se splnění přání, které je 
podstatou snu skrývá formou tak nepříjemnou, má asi několik příčin. Z mé stati o etiologii 
úzkostné neurózy byste se mohl dovědět, že považuji přerušovanou soulož za jednu z příčin 
neurotické úzkosti. S tím by souhlasilo, kdybyste po několikeré souloži tohoto druhu měl 
stísněnou náladu, která pak tvoří jeden prvek skladby vašeho snu. Této rozmrzelosti používáte 
také k tomu, abyste zatajil splnění svého přání. Ostatně ani zmínka o vraždě dítěte není 
vysvětlena. Jak jste se dostal k tomuto specificky ženskému zločinu? - "Přiznám se vám, že 
jsem byl před lety zapleten do takové záležitosti. Zavinil jsem, že se jedna dívka musela před 
následky styku se mnou chránit vyhnáním plodu. S provedením tohoto záměru jsem neměl 
vůbec nic společného, ale dlouhou dobu jsem se pochopitelně bál, aby to nevyšlo najevo." -
Chápu, tato vzpomínka byla druhou příčinou, proč vám domněnka, že jste svou dovednost 
provedl špatně, musela být trapná.

Mladý lékař, který v oné univerzitní přednášce slyšel tento sen, byl jím zřejmě dotčen, neboť 
si pospíšil, aby ho ve snu napodobil, aby použil jeho myšlenkového tvaru na jiné téma. 
Předchozího dne odevzdal své přiznání k důchodové dani, které bylo naprosto upřímné, 
protože měl jen málo toho, co mohl přiznat. Pak se mu zdálo, že k němu přichází jeden známý 
ze zasedání daňové komise a sděluje mu, že všechna ostatní přiznání byla shledána 
nezávadnými, ale jeho přiznání že vzbudilo všeobecnou nedůvěru a že ho za ně postihne 
značný daňový trest. Sen je ledabyle zahaleným splněním přání, aby byl považován za lékaře 
s velikými příjmy.
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Ostatně připomíná známý příběh mladé dívky, kterou odrazují, aby se neprovdala za svého 
nápadníka, jelikož je vzteklý a jistě by ji v manželství tloukl. Dívka však říká: Kéž by mne už 
bil! Její přání, být vdaná, je tak silné, že přijímá, ba přímo si přeje nepříjemnosti, v tomto 
manželství hrozící.

Jestliže sny tohoto druhu, které se velmi často vyskytují a zdánlivě přímo odporují mé nauce 
tím, že jejich obsahem je odepření nějakého přání nebo dostavení něčeho, co jsme si zřejmě 
nepřáli, shrnu jakožto sny, které odporují přání, vidím, že se dají obecně odvodit z dvou 
zásad, z nichž o jedné dosud nebyla zmínka, ačkoli má velikou úlohu v lidském životě i snění. 
Jedna hybná síla těchto snuje přání, abych já neměl pravdu. Tyto sny se zpravidla vyskytují za 
ošetřování, když pacient je proti mně v odporu, a s velikou jistotou mohu očekávat, že 
vyvolám takový sen, když jsem nemocnému poprvé přednesl nauku, že sen splňuje přání.12' 



Ba, smím dokonce očekávat, že se leckterému z mých čtenářů přihodí totéž; ochotně si ve snu 
odepře nějaké přání, jen aby si splnil přání, že já nemám pravdu. Poslední takový sen z léčby, 
který sdělím, opět ukazuje totéž. Mladá dívka, která si proti vůli svých příbuzných a 
dotázaných autorit těžce vydobyla pokračování v léčbě, má tento sen: Doma jí zakazují, aby 
ke mně nadále chodila. Uměse pak dovolává slibu, který jsem jí dal, zeji v případě nutnosti 
budu ošetřovat také zdarma, a já odpovídám: V peněžních záležitostech nemohu mít žádné 
ohledy.

Splnění přání se tady vskutku nedá prokázat snadno, ale ve všech takových případech 
objevujeme kromě jedné záhady ještě druhou, jejíž řešení zároveň pomáhá rozluštit prvou. 
Odkud pocházejí slova, která mně klade do úst? Nikdy jsem jí ovšem nic podobného neřekl, 
ale jeden její bratr, a to právě ten, který má na ni největší vliv, se tímto roztomilým způsobem 
o mně vyjádřil. Sen tedy chce dosáhnout toho, aby bratr měl pravdu, a o to usiluje pacientka 
nejenom ve snu; je to obsahem jejího života a pohnutkou její choroby.

Sen, který na první pohled působí zvláštní obtíže teorii o splnění přání, měl jeden lékař 
{August Stárcke) a sám ho vyložil:

"Mám a vidím na svém levém ukazováčku syfilitický primární afekt na posledním článku."

Snad nás od rozboru tohoto snu odradí úvaha, že se, nehledíme-li k jeho nežádoucímu obsahu, 
jeví přece jasným a souvislým. Jestliže se však nebojíme námahy, kterou působí rozbor, 
dovíme se, že "primární afekt" zmanemá "prima qffectio" (první lásku) a že odporný nádor 
podle Stárckových slov "zastupuje splnění četných přání, která jsou nabita velikým 
afektem".13'

Druhá pohnutka snů, které odporují přání, je tak nasnadě, že se snadno ocitáme v nebezpečí ji 
přehlédnout a také já jsem ji delší dobu neviděl.
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V sexuální konstituci velmi mnoha lidí je masochistická složka, která vznikla obrácením 
agresivní, sadistické v opak. Nazýváme takové lidi .ideovými" masochisty, hledají-li libost ne 
v tělesné bolesti, kterou jim někdo způsobuje, ale v pokoření a v duševním trýznění. Je na 
první pohled zřejmé, že tyto osoby mohou mít sny odporující přáním a sny nelibé, a obojí pro 
ně nejsou ničím jiným než splněním přání, ukojením jejich masochistických sklonů. Uvedu 
takový sen: Mladý muž, který dříve velice trýzníval svého staršího bratra, jemuž byl 
homosexuálně nakloněn, má po důkladné změně povahy tento trojdílný sen: /. Jeho starší bratr 
ho "sekýruje". II. Dva dospělí lidé se v homosexuálním úmyslu sobě dvoří. III. Bratr prodal 
podnik, jehož vedení si snící vyhradil pro budoucnost. Z tohoto posledního snu procitá s 
nejtrapnějšími pocity, a přece je to sen splňující masochistické přání, jehož překlad by zněl asi 
takto: Dobře by se mi stalo, kdyby bratr provedl tento prodej jako trest za všechna muka, 
která ode mne vytrpěl.

Doufám, že uvedené sny postačí, aby - až na další námitky - naznačily věrohodnost tvrzení, že 
se i sny s trapným obsahem dají převést na splnění přání.14' Rovněž snad nikdo nebude 
spatřovat náhodu v tom, že při výkladu těchto snů vždycky narážíme na témata, o nichž 
mluvíme nebo na něž myslíme neradi. Trapný pocit, který tyto sny vyvolávají, je prostě 
totožný s odporem, který nás - většinou úspěšně - zdržuje od projednání takových témat nebo 
od uvažování o nich, a který musí překonat každý, kdo je nucen se takovým tématem skutečně 



zabývat. Tento ve snu se opakující pocit nelibosti tedy nevylučuje existenci přání; každý 
člověk má přání, jež nechce sdělovat jiným lidem, a přání, která nechce přiznat sám sobě. Na 
druhé straně se nám zdá, že máme právo uvádět nelibou povahu všech těchto snů do 
souvislosti s faktem snového zkreslení a soudit, že tyto sny jsou zkresleny a k nepoznání 
zastřeny právě proto, že existuje odpor proti tématu snu nebo proti přání, které z něho 
poznáváme, že existuje úmysl zapudit ono téma nebo přání. Ukazuje se tedy, že snové 
zkreslování je skutečně úkonem cenzury. A všechno, co objevil rozbor nelibých snů, máme na 
zřeteli, když svou formuli o podstatě snu měníme takto: Sen je (zahaleným) splněním 
(potlačeného, zapuzeného) přání.15)

Nyní ještě zbývají sny úzkostné jako zvláštní druh snů s trapným obsahem, jejichž pojímání 
jako snů splňujících přání se u nezasvěcených setká s nejmenším pochopením. Ale mohu je tu 
vyřídit stručně; na nich by se neukázala nová stránka problému snu, běží u nich o pochopení 
neurotické úzkosti vůbec. Úzkost, kterou pociťujeme ve snu, je jen zdánlivě vysvětlena 
obsahem snu. Vyložíme-li obsah snu, zpozorujeme, že snová úzkost není snovým obsahem 
ospravedlněna lépe než třeba úzkost fobie představou, s níž je fobie spjata. Je např. správné, 
že lze spadnout z okna a že máme proto důvody, abychom u okna dbali jisté opatrnosti, ale je
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nepochopitelné, proč je u příslušné fobie úzkost tak veliká a proč nemocného pronásleduje v 
míře, naprosto nepřiměřené nepatrnosti podnětu. Ukáže se, že pro úzkostný sen platí totéž 
vysvětlení jako pro fobii. Úzkost je v obou případech k představě, která ji provází, jen 
přiletována a pramení z jiného zdroje.

Pro uvedenou těsnou souvislost snové úzkosti s neurotickou musím zde při pojednání o oné 
odkázat na tuto. V malé stati o "úzkostné neuróze" (Neurologisches Zentralblatt 1895, Ges. 
Schriften sv. I.) jsem kdysi tvrdil, že neurotická úzkost pochází ze sexuálního života a 
odpovídá libidu, které je odvráceno od svého určení a nebylo využito. Tato formule se od té 
doby vždycky ukázala pádnou. Z ní lze odvodit větu, že úzkostné sny jsou sny povahy 
sexuální, jejichž příslušné libido se proměnilo v úzkost. Později se naskytne příležitost, 
abychom tuto tezi potvrdili rozborem několika snů neurotických lidí. Také při dalších 
pokusech přiblížit se vypracování teorie snu znovu pojednám o podmínce úzkostných snů a o 
jejich souladu s teorií o splnění přání.

Poznámky

1) Již novoplatonik Plótínos pravil: "Ozve-li se chtíč, přichází fantazie a předkládá jaksi jeho 
objekt." (Du Přel, p. 276.)

2) Nelze ani věřit, s jakou tvrdošíjností se čtenáři a kritikové uzavírají před touto úvahou a 
nedbají základního rozlišení mezi zjevným a latentním obsahem snu. - Žádný z projevů, 
pojatých do literatury, nevychází však mému tvrzení v takové míře vstříc jako jedno místo 
stati J. Sullyho "Dreams as a revelation", jejíž zásluha nemá být snižována tím, zeji uvádím 
teprve tady: "Podle všeho se tedy zdá, že sny nejsou oním krajním nesmyslem, za jaký je 
prohlašovaly takové autority jako Chaucer, Shakespeare a Milton. Chaotické nahromadění 
našich nočních představ má význam a prostředkuje nové vědomosti. Podobně jako šifrovaný 
dopis ztrácí snový zápis, byl-li přesně prozkoumán, prvé zdání motanice a nabývá vzhledu 
vážného, srozumitelného sdělení. Nebo, abychom změnili podobenství, můžeme říci, že sen, 



podobně jako palimpsest, pod bezcenným povrchem obnažuje stopy starého a cenného 
sdělení. " (p. 364)

3) Je podivuhodné, jak se tu moje vzpomínka - za bdění - omezuje za účelem rozboru. Znal 
jsem pět svých strýců, jednoho z nich jsem miloval a uctíval. Ale v okamžiku, kdy jsem 
překonal odpor proti výkladu snu, si říkám: Měl jsem přece jen jednoho strýce, onoho, 
kterého má sen právě na mysli.

4) Goethe, Faust. Přel. Otokar Fischer, Borový 1928.

5) Paní dr. H. von Hugová-Hellmuthová sdělila v roce 1915 (Internát. Zeitsch. fur arztl. 
Psychoanalyse III) sen, který může, lépe snad než kterýkoli jiný, ospravedlnit mé názvosloví. 
Snové zkreslování v tomto příkladě pracuje s týmž prostředkem jako listovní cenzura, aby 
vymýtilo místa, která se mu zdají pohoršlivá. Listovní cenzura tato místa přeškrtává, aby byla 
nečitelná, snová cenzura je nahrazuje nesrozumitelným mumláním.

Aby bylo snu rozuměno, sděluji, že dáma, která ho měla, je padesátiletá, vysoce vážená, 
vytříbeně vzdělaná vdova po vyšším důstojníkovi, který zemřel asi před dvanácti lety, a matka 
dospělých synů, z nichž jeden v době snu bojuje v poli.

A nyní sen o "službách lásky". "Dáma jde do posádkové nemocnice čís. 1 a říká stráži u vrat, 
že musí mluvit s vrchním lékařem ... (vyslovuje jméno, které nezná), pro-

tože chce v nemocnici konat službu. Přitom zdůrazňuje slovo , služba' tak, že poddůstojník 
ihned chápe, že jde o ,službu lásky'. Protože je to stará žena, nechá ji po krátkém váhání 
projít. Ale místo k vrchnímu lékaři vstupuje do velkého, tmavého pokoje, v němž u dlouhého 
stolu stojí a sedí četní důstojníci a vojenští lékaři. Se svým návrhem se obrací na jednoho 
štábního lékaře, který ji chápe již po několika slovech. Doslovně ve snu říká: ,Já a mnoho 
jiných vídeňských žen a mladých dívek jsme ochotny vojákům, mužstvu a důstojníkům bez 
rozdílu'... Zde následuje ve snu mumlání. Že však všichni přítomní toto správně chápou, 
poznává z tváří důstojníků, zčásti rozpačitých, zčásti záludných. Dáma pokračuje: ,Vím, že 
naše rozhodnutí zaráží, ale myslíme to krvavě vážně. Vojína v poli se rovněž nikdo neptá, zda 
chce nebo nechce zemřít.' Následuje trapné mlčení, které trvá několik minut. Štábní lékař ji 
obejme v pase a řekne: .Uvažte, milostivá paní, že by k tomu skutečně došlo ... ' (mumlání). 
Dáma se vyprošťuje z jeho objetí a myslí si: Je přece jeden jako druhý a odpovídá: ,Inu, jsem 
přece stará žena a možná že se vůbec neoctnu v takové situaci. Ostatně, jedné podmínky by se 
muselo dbát: zřetele k věku; aby snad starší žena a docela mladý hoch, ne ... (mumlání); to by 
bylo příšerné.' -Štábní lékař: ,Úplně vám rozumím.' Několik důstojníků, mezi nimi také jeden, 
který se o ni v mládí ucházel, se hlasitě zasměje, a dáma žádá, aby byla uvedena k vrchnímu 
lékaři, kterého zná, a který má všechno náležitě zařídit. Přitom ji k jejímu zděšení napadá, že 
nezná jeho jméno. Přesto jí štábní lékař velmi zdvořile a uctivě dává pokyn, aby šla do 
druhého poschodí po velmi úzkých točitých schodech ze železa, které vedou z pokoje do 
hořejších pater. Vystupuje po schodech a slyší, jak jeden důstojník říká: ,To je obrovské 
odhodlání, ať jde o ženu mladou nebo starou; všechna čest!'

S pocitem, že prostě koná svou povinnost, stoupá po nekonečných schodech.

Tento sen se v době několika neděl opakuje ještě dvakrát se změnami, které jsou, jak dáma 
podotýká, docela bezvýznamné a dosti nesmyslné.



6) Takové pokrytecké sny nejsou ani umné, ani ujiných lidí řídké. Zatímco se zabývám prací 
o jednom vědeckém problému, pronásleduje mě po několik nocí krátce za sebou sen, který mě 
poněkud mate a jehož obsahem je smíření s přítelem, kterého jsem již dávno odstrčil. Při 
čtvrtém nebo pátém opakování se mi konečně podařilo pochopit smysl těchto snů. Záleží v 
povzbuzení, abych se vzdal posledních ohledů k dotčené osobě, abych se od ní úplně oprostil, 
a oním pokryteckým způsobem se zahalil v opak. O jedné osobě jsem kdysi sdělil 
"pokrytecký oidipovský sen", v němž jsou nepřátelská hnutí a přání smrti, obsažená ve 
snových myšlenkách, nahrazena zjevnou něžností. (Typisches Beispiel eines verkappten 
"Odipustraumes".) O jiném druhu pokryteckých snů se zmíním na jiném místě (viz kapitolu 
VI. o "snové práci").

7) Později poznáme také případ, že sen naopak vyjadřuje přání této druhé instance.

8) Seděti malíři

Goethe: Und wenn er keinen Hintern hat,

Wie kann der Edle sitzen?

(A kdyby neměl zadnici, na čem by chudák seděl?)

9) Sám lituji takových vsuvek z psychopatologie hysterie, jež, následkem úryvkovitého 
podání a vytrženy ze souvislosti, nemohou přece mnoho objasnit. Pou-kazují-li však na těsné 
vztahy mezi tématem snu a psychoneurózami, splňují účel, za kterým jsem je uvedl.

10) Podobně jako uzený losos ve snu o znemožněné hostině.

11) Mnohdy se stává, že sen je vyprávěn neúplně a že teprve při rozboru se vynořuje 
vzpomínka na vynechané části snu. Tyto dodatečně zařazené části pravidelně obsahují klíč k 
výkladu snu. Srovnej níže oddíl o zapomínání snů.

12) Podobné sny, odporující přání, mně v posledních letech opětovně sdělovali moji 
posluchači jako svou reakci na první setkání s teorií o splnění přání.

13) Zentralblatt fur Psychoanalyse II., 1911/12.

14) Podotýkám, že toto téma zde není vyčerpáno a že o něm pojednám ještě později.
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15) Jeden veliký žijící básník, který, jak mně bylo řečeno, nechce ani slyšet o psychoanalýze a 
výkladu snů, nalézá přece z vlastního zážitku téměř identickou formuli pro podstatu snu: 
"Neoprávněné pronikání potlačených toužebných přání pod falešným vzezřením a jménem." 
C. Spitteler, Meine friihesten Erlebnisse (Siiddeutsche Monatshefte, říjen 1913).

Předběžně tu uvádím Rankovo rozšíření a pozměnění hořejší základní formule: "Sen obyčejně 
na základě a pomocí zapuzeného infantilně sexuálního materiálu znázorňuje zahaleným a 



symbolicky zastřeným způsobem aktuální, zpravidla také erotická přání jako splněná." ("Ein 
Traum, der sich selbst deutet.")

Nikde jsem nevyslovil, že tuto Rankovu formuli přijímám. Mně se zdá, že kratší formulace, 
uvedená v textu, postačuje. Ale že vůbec uvádím Rankovu obměnu, stačilo k tomu, aby bylo 
psychoanalýze nesčetněkrát vytýkáno její domnělé tvrzení, že všechny sny mají sexuální 
obsah. Rozumíme-li této větě tak, jak chce být chápána, dokazuje, jak málo svědomitosti při 
své práci spotřebovávají kritikové a jak rádi přehlížejí odpůrci nejjasnější projevy, nehodí-li 
se jejich sklonu k agresi, neboť o několik stran výše jsem uvedl splnění rozmanitých přání ve 
snech dětských (jít na výlet, nebo se projíždět po jezeře, dohonit propáslé jídlo atd.), na jiných 
místech jsem pojednal o snech vyvolaných hladem, žízní, vyměšovacím podnětem, o ryzích 
snech z pohodlnosti. Ani Rank ne-vyslovuje absolutní tvrzení. Říká "zpravidla také erotická 
přání", a to lze, pokud se týká většiny snů dospělých lidí, jistě potvrdit.

Jinak by tomu bylo, kdybychom slovo "sexuální" chápali ve smyslu "érótu", který je nyní 
obvyklý v psychoanalýze. Ale onen zajímavý problém, zda všechny sny nejsou vytvářeny 
"libidózními" hybnými silami (na rozdíl od destruktivních"), mají naši odpůrci asi sotva na 
mysli.
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5. Materiál a zdroje snu

Když jsme rozborem snu o Irmině injekci zjistili, že sen splňuje přání, zajímalo nás 
především, zda jsme tím objevili nějakou všeobecnou vlastnost snu, a prozatím jsme potlačili 
každou jinou vědeckou zvídavost, která se v nás za oné vykladačské práce uplatňovala. Když 
jsme nyní jednou cestou dospěli k cíli, musíme se vrátit a zvolit si nové východisko pro naše 
pátrání v oblasti snu, byť bychom na okamžik přitom ztráceli z obzoru téma splnění přání, 
které jsme dozajista ještě úplně nevyřídili.

Od té doby, co používáním svého postupu při výkladu snů odhalujeme latentní obsah snu, 
který významem daleko předčí zjevný obsah snu, cítíme potřebu znovu se zabývat 
jednotlivými problémy snu, abychom zkusili, zda se nyní uspokojivě nerozřešují záhady a 
rozpory, které se, pokud jsme znali jen zjevný obsah snu, jevily nezdolatelnými. V úvodní 
kapitole jsem podrobně sdělil údaje autorů o souvislosti snu s bdělým životem a o původu 
snového materiálu. Vzpomínáme si také na ony tři zvláštnosti snové paměti, které byly sice 
často pozorovány, ale nebyly vysvětleny:

1. Že sen dává zřejmě přednost dojmům z posledních dnů {Robert, Striimpell, Hildebrandt, 
také Weedová-Hallamová).

2. že provádí výběr podle jiných zásad než naše bdělá paměť, tím, že si nevybavuje, co je 
podstatné a důležité, ale to, co je podružné a nepo-všimnuté.

3. že vládne našimi nejranějšími vzpomínkami z dětství a vyhrabává z tohoto životního 
období dokonce podrobnosti, které se nám zdají triviální a které jsme za bdění dávno měli za 
zapomenuté."

Tyto zvláštnosti ve výběru snového materiálu pozorovali autoři ovšem na zjevném obsahu 
snu.



A. Recentní a lhostejné prvky ve snu

Soudím-li o původu prvků vyskytujících se ve snovém obsahu podle své vlastní zkušenosti, 
musím především tvrdit, že v každém snu lze najít napojení k prožitkům právě uplynulého 
dne. Ať se zabývám jakýmkoli snem, vlastním nebo cizím, vždycky se tato zkušenost 
potvrzuje. Se znalostí tohoto faktu mohu začít výklad snu tak, že nejprve pátrám po zážitku 
dne, který dal podnět ke snu; v mnoha případech je to dokonce cesta nejbližší. U obou snů, jež 
jsem v předešlé kapitole podrobil zevrubnému rozboru (o Irmině injekci, o svém strýci se 
žlutým vousem), je vztah
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k příhodám dne tak nápadný, že nepotřebuje další objasnění. Abych však ukázal, jak 
pravidelně se dá prokázat tento vztah, prozkoumám z tohoto hlediska část své vlastní snové 
kroniky. Sdělím ze snů jen to, co potřebuji k odhalení hledaného zdroje.

1. Konám návštěvu v domě, kde mne přijmou teprve po svízelném jednání atd., mezitím 
nechám na sebe čekat dámu.

Zdroj: Večer jsem měl rozhovor s jednou příbuznou o tom, že nákup, který žádá, musí počkat, 
až atd.

2. Napsal jsem m o n o g r afi i o jistém (nejasné) druhu rostlin. Zdroj: Dopoledne jsem viděl 
ve výkladní skříni knihkupectví monografii o rodu bramboříků.

Í. Vidím na ulici dvě ženy, matku a dceru, z nichž poslední byla mou pacientkou.

Zdroj: Pacientka, která je u mne v ošetřování, mi večer sdělila, jaké překážky proti 
pokračování v léčbě klade její matka.

4. Předplácím si v knihkupectví S-a a R-a periodickou publikaci, která stojí ročně dvacet 
zlatek.

Zdroj: Moje žena mne za dne upozornila, že jí ještě dlužím dvacet zlatek z týdenního platu.

5. Dostávám připiš sociálně demokratického výboru, ve kterém se mnou nakládají jako s 
členem.

Zdroj: Obdržel jsem přípisy od liberálního volebního výboru a současně od představenstva 
humanitního spolku, jehož členem skutečně jsem.

6. Mužná strmé skále uprostřed moře, v Bócklinovské manýře. Zdroj: Dreyfus na Ďábelském 
ostrově, současně zprávy od příbuzných

z Anglie atd.

Mohla by se nadhodit otázka, zda sen navazuje přesně na události posledního dne, nebo může 
také navazovat na dojmy z delšího údobí nedávné minulosti. Tato otázka má asi zásadní 
význam, ale já bych se vyslovil výlučně pro přednostní právo posledního dne před snem (dne 
snu). Kdykoli jsem se domníval, že zdrojem snu byl dojem před dvěma nebo třemi dny, přece 



jsem se při zevrubnějším zkoumání přesvědčil, že onen dojem se znovu vybavil poslední den, 
že se tedy mezi den události a dobu snu vsunula prokazatelná reprodukce poslední den před 
snem, a kromě toho jsem mohl prokázat recentní podnět, který asi vyvolal vzpomínku na onen 
starší dojem. Proti tomu jsem se nepřesvědčil, že mezi podněcující dojem ze dne a jeho návrat 
ve snuje vsunut pravidelný, biologicky významný interval (jako první interval tohoto druhu 
uvádí H. Swoboda osmnáct hodin).2' Také H. Ellis, který věnoval této otázce pozornost, 
dodává, že takovou periodičnost reprodukce ve svých snech nenalezl, "ačkoli na to dával 
pozor". Vypravuje sen, během něhož byl ve Španělsku a chtěl jet do jakéhosi Daraus, Varaus 
nebo Zaraus. Když procitl, nemohl se rozpome-
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nout na podobné jméno nějakého místa a sen odložil. Po několika měsících skutečně našel 
jméno Zaraus; bylo to jméno stanice mezi San-Sebastianem a Bilbaem, kterou projížděl 
vlakem 250 dní před snem

(p. 227).

Myslím tedy, že u každého snu je vyvolavatelem některý z oněch zážitků, "po kterých jsme se 
ještě nevyspali".

Dojmy z úplně nedávné minulosti (s vyloučením dne před nocí snu) nejeví tedy žádný jiný 
vztah k snovému obsahu než jiné dojmy z jakkoli dalekých dob. Sen si může svůj materiál 
vybrat v kterékoli době života, jen když od zážitků snového dne ("recentních" dojmů) vede k 
těmto dřívějším nějaký myšlenkový spoj.

Proč mají přednost dojmy recentní? Dospějeme k dohadům o tomto bodě, jestliže zevrubněji 
rozebereme jeden z výše uvedených snů. Volím

sen o botanické monografii:

Napsal jsem monografii o jakési rostlině. Kniha leží přede mnou, právě v ní listuji a obracím 
vloženou barevnou tabulku. Ke každému výtisku je přivázán jeden sušený exemplář rostliny, 
na způsob těch, které bývají v herbáři.

Rozbor:

Dopoledne jsem viděl ve výkladní skříni kteréhosi knihkupectví novou knihu s názvem: Rod 
bramboříků, - byla to patrně monografie o této rostlině.

Brambořík je nejmilejší květinou mé ženy. Vyčítám si, že si tak zřídka vzpomínám, abych jí 
přinesl květiny, jak by si přála. - U tématu přinášení květin se rozpomínám na příhodu, kterou 
jsem nedávno mezi přáteli vyprávěl ajíž jsem dokládal své tvrzení, že zapomnění velmi často 
vykonává záměr nevědomí a umožňuje jistý úsudek na skryté myšlení zapomínajícího. Mladá 
žena, zvyklá dostávat k narozeninám od manžela kytici, postrádá o jednom takovém svátku 
toto znamení něžnosti a rozpláče se. Přichází manžel, nedovede si její pláč vysvětlit, až mu 
ona řekne: Dnes mám narozeniny. Tu se muž chytne za hlavu a řekne: Odpusť mi to, úplně 
jsem na to zapomněl, a chce jí přinést květiny. Ale není možno ji utěšit, protože v manželově 
zapomnětlivosti spatřuje důkaz, že v jeho myšlenkách již nemá onen význam jako kdysi. -



Tato paní L-ová potkala před dvěma dny mou ženu, řekla jí, že se jí dobře daří, a ptala se na 
mne. V dřívějších letech jsem ji ošetřoval.

Nyní zase začínám na jiném místě. Skutečně jsem kdysi napsal něco, co se podobalo 
monografii o rostlině, totiž pojednání o koce, které obrátilo Kollerovu pozornost na 
anestezující vlastnosti kokainu. Sám jsem ve své stati naznačil toto použití uvedeného 
alkaloidu, ale nebyl jsem dost
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důkladný, abych je zkoumal zevrubněji. K tomu mi napadá, že jsem si dopoledne po snu (na 
jehož výklad jsem měl čas teprve večer) v jakési denní fantazii vzpomněl na kokain. Kdybych 
někdy dostal zelený zákal, jel bych do Berlína a dal bych se tam u svého berlínského přítele 
in-kognito operovat lékařem, jehož mi doporučuje. Operatér, který by nevěděl, koho ošetřuje, 
by zase jednou vychvaloval, jak snadné jsou tyto operace od zavedení kokainu; já bych ani 
pohnutím brvy neprozradil, že mám na tomto objevu podíl. Na tuto fantazii navazovaly 
myšlenky, jak nepříjemné je pro lékaře dožadovat se pro sebe lékařských výkonů u svých 
kolegů. Berlínskému očnímu lékaři, který mě nezná, bych mohl zaplatit jako kdokoli. Teprve 
když mi přišel tento denní sen na mysl, všímám si, že se za ním tají vzpomínka na určitý 
zážitek. Krátce po Kolle-rově vynálezu onemocněl totiž na zelený zákal otec; operoval ho můj 
přítel, oční lékař dr. Kónigstein, kokainovou anestezii provedl dr. Koller, který tehdy 
poznamenal, že se u tohoto případu spojily všechny tři osoby, které měly podíl na zavedení 
kokainu.

i. Moje myšlenky nyní sledují, kdy jsem byl naposled upomenut na tyto /flpjiny kokainu. 
Bylo to před několika dny, kdy se mi dostal do rukou / Slavnostní spis, jehož vydáním vděční 
žáci oslavovali jubileum svého učitele a přednosty laboratoře. Mezi zásluhami laboratoře se 
také uvádělo, že tam K. Koller objevil anestetický účin kokainu. Náhle si všímám, že můj sen 
souvisí se zážitkem z předchozího večera. Právě jsem doprovodil domů dr. Kónigsteina, s 
nímž jsem hovořil o záležitosti, která mne velice vzrušuje, kdykoli na ni narazím. Když jsme 
stáli v průjezde, přišli profesor Zahradník a jeho mladá choť. Nemohl jsem jim neblahopřát k 
jejich "kvetoucímu" vzezření. Nuže, profesor Zahradník je autorem uvedeného slavnostního 
spisu a mohl mi ho připomenout. Také o paní L-ové, o jejímž zklamání v den narozenin jsem 
vyprávěl, padla v rozhovoru s dr. Kónig-steinem, ovšem v jiné souvislosti, zmínka.

Pokusím se o vysvětlení také jiných určení snového obsahu. K monografii je připojen sušený 
exemplář rostliny, jako by šlo o herbář.

K herbáři se pojí vzpomínka z gymnázia. Ředitel našeho gymnázia kdysi svolal žáky všech 
vyšších tříd, aby si prohlédli a vyčistili ústavní herbář. Byli tam moli - knihomol. Od mé 
pomoci ředitel asi mnoho neočekával, neboť mi předal jen málo listů. Ještě se pamatuji, že na 
nich byly křížokvěté. K rostlinopisu jsem nikdy neměl příliš vřelý vztah. Při předložené 
zkoušce z tohoto předmětu jsem opět dostal k určení křížokvěté - ale nepoznal jsem je. Bylo 
by to špatně dopadlo, kdyby mi nepomohly mé teoretické znalosti. -Od křížokvětých se 
dostávám k složnokvětým. Vlastně je složnokvětou rostlinou také artyčok, a ten bych mohl 
nazvat svou nejmilejší květinou. Moje žena, šlechetnější než já, mi ji často přináší z trhu.
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Vidím, jak přede mnou leží monografie, kterou jsem napsal. Ani toto není beze vztahu. Můj 
přítel mi včera napsal z Berlína: Tvou knihou o snu se velice zabývám. Vidím, jak leží přede 
mnou a listuji v ní. Jak jsem mu záviděl toto vidění. Kéž bych také již viděl, jak leží hotová 
přede mnou!

Složená barevná tabulka: Když jsem byl studentem medicíny, velice jsem trpěl následkem 
popudu učit se jen a jen z monografií. Tehdy jsem přes své omezené peněžní prostředky 
odebíral několik lékařských časopisů, jejichž barevné tabulky mne uváděly v nadšení. Na 
tento sklon k důkladnosti jsem byl hrdý. Když jsem pak začal uveřejňovat své statě, musel 
jsem knim také kreslit tabulky; pamatuji se, že jedna z nich dopadla tak uboze, že se mně 
proto jeden shovívavý kolega vysmíval. K tomu ještě přistupuje, ani dobře nevím jak, 
vzpomínka z velmi časného mládí. Můj otec kdysi mně a mé nejstarší sestře ze žertu dovolil, 
abychom roztrhali jednu knihu s barevnými tabulkami (perský cestopis). Z hlediska 
výchovného se to dalo sotva ospravedlnit. Mně bylo pět roků, sestře necelé tři, a obraz, jak 
my, děti, blaženě trháme tuto knihu (dlužno říci: jako artyčok, list za listem), je téměř jediný, 
který jsem si z této doby plasticky uchoval ve vzpomínce. Když jsem pak byl na studiích, měl 
jsem vyslovenou zálibu sbírat a vlastnit knihy (obdobnou se sklonem studovat z monografií, 
zálibu, která se, pokud se týká bramboříku a artyčoku, vyskytuje již ve snových myšlenkách). 
Stal jsem se knihomolem (srv. herbář).

Tuto první vášeň svého života jsem od té doby, co o sobě přemýšlím, vždycky vysvětloval 
tímto dojmem z dětství, anebo lépe řečeno, poznal jsem, že tato scéna z dětství je "krycí 
vzpomínkou" pro mé pozdější kni-homilství.3' Také jsem ovšem časně zakusil, že nás vášně 
snadno strhávají do utrpení. Když mi bylo sedmnáct let, měl jsem značně vysoký účet u 
knihkupce, ale žádné prostředky k úhradě; a můj otec neuznával za o-mluvu, že se mé sklony 
neobrátily k ničemu horšímu. Zmínka o tomto pozdějším zážitku z mládí mně hned zase 
připomíná rozhovor s přítelem dr. Kónigsteinem. Neboť o tytéž výtky jako tehdy, že se příliš 
oddávám svým zálibám, šlo také v hovoru v předvečer snu.

Z důvodů, jež sem nepatří, nechci pokračovat ve výkladu tohoto snu, ale jen naznačit cestu, 
která kněmu vede. Při vykládání mně byl připomenut rozhovor s dr. Kónigsteinem, a to z 
několika míst. Uvážím-li, jakých otázek jsme se v této rozmluvě dotkli, začínám chápat smysl 
snu. Ukazuje se, že všechny načaté myšlenkové pochody, o zálibách mé ženy a mých 
vlastních, o kokainu, o obtížích lékařského ošetřování u kolegů, o mé zálibě v 
monografických studiích a o mém zanedbávání jistých oborů jako rostlinopisu, pokračují a 
vedou k některé niti tohoto mnohostranného hovoru. Sen má opět povahu ospravedlnění, 
plaidoyeru za mé právo, tak jako první sen o Irmině injekci, ba pokračuje v tématu tam
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zahájeném, a rozebírá je na novém materiálu, který se v intervalu mezi oběma sny nově 
nahromadil. I zdánlivě lhostejný tvar, kterým se sen vyjadřuje, nabývá na důrazu. Nyní 
znamená: Jsem přece onen muž, který napsal cennou a úspěšnou stať (o kokainu), podobně 
jako jsem se tehdy ospravedlňoval: Jsem přece dobrý a pilný student; v obou případech tedy: 
mohu si to dovolit. Mohu se tu však zříci podrobného výkladu snu, protože mne k sdělení snu 
pohnul jen úmysl prozkoumat na příkladě vztah snového obsahu k podněcujícímu zážitku ze 
dne snu. Pokud znám pouze zjevný obsah tohoto snu, je mi patrný jenom jeden vztah snu k 
jednomu dojmu ze dne, ale po provedeném rozboru se ukazuje druhý zdroj snu, který tkví v 
jiném zážitku téhož dne. První z dojmů, knimž se sen vztahuje, je lhostejný, je okolností 
vedlejší. Viděl jsem ve výkladní skříni knihu, jejíž název zběžně zaujal mou pozornost a jejíž 



obsah mne sotva mohl zajímat. Druhý zážitek měl vysokou psychickou hodnotu; asi hodinu 
jsem horlivě rozmlouval se svým přítelem, očním lékařem, naznačoval jsem mu věci, které 
nás oba musely mocně rozrušit, a vzbudil jsem v sobě vzpomínky, při nichž jsem pak 
pozoroval nejrůznější vzrušení svého nitra. Mimo to nebyl tento hovor dokončen, protože 
přišli známí. Nuže, jaký vztah je mezi oběma dojmy ze dne a mezi nimi a snem z následující 
noci? Ve snovém obsahu nacházím jen narážku na dojem lhostejný a mohu proto potvrdit, že 
sen do svého obsahu rád pojímá podružné zážitky ze života. Proti tomu ve výkladu snu 
všechno směřuje k důležitému a právem vzrušujícímu zážitku. Posuzuji-li smysl snu - a jen to 
je správné - podle latentního obsahu, objeveného analýzou, bezděčně dospívám k novému a 
důležitému poznatku. Rozplývá se záhada, že se sen obírá jen bezcennými drobty denního 
života; rovněž musím odporovat tvrzení, že duševní život bdění nepokračuje ve snu a že sen 
plýtvá duševní činností, užívaje jí na nicotný materiál. Opak je pravdou; co nás zaujalo za 
dne, ovládá také snové myšlenky, a sněním se namáháme jen při takových předmětech, které 
by nás i za dne podněcovaly k myšlení.

Že sním o lhostejném dojmu ze dne, zatímco mne ke snu podnítil dojem vzrušující, lze asi 
nejsnáze vysvětlit tím, že tu opět běží o úkaz snového zkreslení, které, jak jsme výše ukázali, 
je způsobeno psychickou mocí, konající cenzuru. Sen užívá vzpomínky na monografii o rodu 
bramboříků, jako by byla narážkou na rozhovor s přítelem, docela podobně jako ve snu o 
zamezené hostině je zmínka o přítelkyni nahrazena narážkou na "uzeného lososa". Ale ptáme 
se, jakými spojovacími články se dojem z monografie obrací v narážku na rozmluvu s očním 
lékařem, jelikož takový vztah není zprvu zjevný. V příkladě o zamezené hostině je takový 
vztah dán od počátku; "uzený losos", nejmilejší přítelčino jídlo, patří bez jakékoli další 
souvislosti k okruhu představ, které v mé pacientce může podnítit osoba přítelkyně. V našem 
novém příkladě jde o dva zvláštní do-
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jmy, jež zprvu nespojuje nic jiného než okolnost, že se přihodily týž den. Monografie jsem si 
povšiml dopoledne, rozmluvu jsem měl týž den večer. Odpověd, k níž nám dopomáhá rozbor, 
je tato: Takové zprvu neexistující vztahy mezi oběma dojmy jsou dodatečně spřádány od 
představového obsahu jednoho dojmu k představovému obsahu druhého dojmu. Příslušné 
spojovací články jsem zdůraznil již při soupisu analýzy. Na představu monografie o 
bramboříků by bez dalšího ovlivnění navazovala jen myšlenka, že je nejmilejší květinou mé 
ženy, a ještě snad vzpomínka na kytici, kterou paní L-ová postrádala. Nemyslím, že by tyto 
postranní myšlenky stačily k vyvolání snu.

"Toť, pane, nemusel vstát z hrobu duch, by nám to řek'"

praví se v "Hamletu".4' Hle, rozbor mi připomíná, že se muž, který vyrušil náš rozhovor, 
jmenoval Zahradník, že jsem shledal, že jeho žena je "kvetoucí"; ba, právě nyní si dodatečně 
vzpomínám, že chvíli se točil rozhovor kolem jedné mé pacientky, která má krásné jméno 
Flora. Jistě byl postup takový, že skrze tyto spojovací články z představ botanického kruhu 
došlo k spojení obou zážitků ze dne, lhostejného a vzrušujícího. Potom se dostavily další 
vztahy, vztah kokainu, který může být právem prostředníkem mezi dr. Konigsteinem, a 
botanickou monografií, kterou jsem napsal, a upevnily toto sloučení obou představovaných 
kruhů v jeden, takže nyní bylo možno užít části jednoho zážitku jako narážky na druhý.

Počítám s tím, že bude proti tomuto vysvětlení namítáno, že je libovolné nebo násilné. Co by 
se stalo, kdyby k nám nepřistoupil profesor Zahradník se svou kvetoucí ženou, kdyby se 



pacientka, o níž jsme hovořili, nejmenovala Flora, ale Annal A přece je odpověd snadná. 
Kdyby se ne-naskytly tyto myšlenkové vztahy, byly by patrně vybrány jiné. Je velmi snadné 
vytvářet takové vztahy a dokazují to žertovné otázky a hádanky, kterými se obveselujeme. 
Okruh působnosti vtipu je neomezený. Učiníme další krok: kdyby se mezi oběma dojmy ze 
dne nedaly vytvořit žádné dost vydatné spojovací články, byl by ovšem sen dopadl jinak; jiný 
lhostejný dojem ze dne, jaké na nás působí v hojnosti a jaké zapomínáme, by byl vzhledem ke 
snu zaujal místo "monografie", byl by se dostal do spojitosti s obsahem rozmluvy a byl by ho 
zastupoval ve snovém obsahu. Poněvadž tento osud nestihl žádný jiný než právě dojem z 
monografie, byl asi pro spojení nejvhodnější. Nikdy se nepotřebujeme jako Hánschen Schlau 
u Lessinga divit tomu, "že na světě mají nejvíce peněz jen bohatí".

Psychologický pochod, který podle našeho popisu zprostředkuje zastoupení psychicky 
hodnotného zážitku lhostejným, se nám nutně zprvu
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jeví povážlivým a podivným. V pozdějším oddíle se pokusíme vysvětlit zvláštnosti tohoto 
zdánlivě nekorektního úkonu. Na tomto místě běží jen o výsledek pochodu, k jehož 
předpokladu nás nutí četné a pravidelně se opakující zkušenosti při rozborech snů. Tento 
pochod se nám jeví tak, jako by prostřednictvím oněch spojovacích článků vznikal přesun -
řekněme: psychického důrazu -, až představy, zprvu nabité slabou silou, převzetím náboje od 
představ, zprvu nabitých silněji, dosáhnou intenzity, uzpůsobující je k tomu, aby si mohly 
vynutit přístup k vědomí. Takové přesuny nás naprosto nezarážejí, jde-li o uplatnění 
afektivních veličin, nebo vůbec o motorické akce. Přenáší-li osamělá panna svou něžnost na 
zvířata, je-li starý mládenec vášnivým sběratelem, chrání-li vojín kus barevné látky, prapor, 
svou krví, působí-li v milostném vztahu stisk ruky, prodloužený o několik minut, blaženost, 
vyvolává-li ztracený kapesník v "Otellu" výbuch vzteku -jsou to vesměs příklady pro 
psychický přesun, které se nám zdají nepopiratelné. Rozhoduje-li se však týmiž cestami a 
podle týchž zásad o tom, co má proniknout do našeho vědomí a co nikoli, na co máme tedy 
myslet, zdá se nám takový děj chorobný, a pokud se vyskytuje v bdělém životě, nazýváme ho 
chybou v myšlení. Prozradme tu výsledek pozdějších úvah, které ukáží, že psychický děj, 
který jsme poznali ve snovém přesunu, není sice chorobně přerušený, ale odlišný od 
normálního a prvotnější povahy.

Považujeme tedy fakt, že sen do svého obsahu pojímá zbytky podružných zážitků, za projev 
snového zkreslení (přesunutím) a připomínáme svůj dřívější poznatek, že snové zkreslení je 
způsobeno průchodní cenzurou, která je umístěna mezi dvěma psychickými instancemi. 
Očekáváme, že nám rozbor snu zpravidla odhalí jeho skutečný, psychicky významný zdroj z 
denního života, třebaže vzpomínka na tento zdroj přesunula svůj důraz na vzpomínku 
lhostejnou. Tímto pojetím jsme se octli v úplném rozporu s Robertovou teorií, která je pro nás 
nepoužitelná. Fakt, který chtěl Robert vysvětlit, prostě neexistuje; předpoklad onoho faktu se 
zakládá na nedorozumění, na opominutí, že nedosadil za zdánlivý obsah snu jeho skutečný 
smysl. Proti Robertově nauce můžeme ještě uvést toto: Kdyby bylo skutečně úkolem snu, aby 
zvláštní psychickou prací zbavoval naši paměť "škváry", kterou vytvořily vzpomínky ze dne, 
musel by náš spánek být trýznivější a používán k namáhavější práci než bdělý duševní život. 
Nebof počet lhostejných dojmů ze dne, před nimiž bychom museli chránit svou paměť, je 
zřejmě nesmírně veliký; noc by nestačila k zvládnutí takového množství. Mnohem více se 
podobá pravdě, že zapomínání lhostejných dojmů nastává bez aktivního zásahu našich 
duševních sil.



Nicméně pociťujeme varování, abychom se nerozloučili s Robertovou myšlenkou, aniž jsme k 
ní ještě přihlédli. Nechali jsme nevysvětlený fakt,
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že jeden z lhostejných dojmů ze dne - a to z posledního dne - pravidelně přispívá k obsahu 
snu. Vztahy mezi tímto dojmem a vlastním zdrojem snu v nevědomí neexistují vždy od 
počátku; viděli jsme, že jsou, aby sloužily zamýšlenému přesunu, vytvářeny teprve dodatečně 
za snové práce. Musí tedy existovat nutnost navazovat spojení směrem k recentnímu, třebaže 
lhostejnému dojmu; ten musí k tomu mít zvláštní způsobilost pro nějakou svou vlastnost. 
Jinak by přece bylo stejně snadno proveditelné, aby snové myšlenky přesouvaly svůj důraz na 
nepodstatnou součást svého vlastního okruhu představ.

Následující zkušenosti nám ukáží cestu k vysvětlení. Přinesl-li nám jeden den dva nebo více 
zážitků, které zasluhují být podnětem ke snům, sloučí sen zmínku o obou zážitcích v jeden 
celek; podléhá nucení vytvořit z nich jednotu; např.: Za letního odpoledne jsem kdysi vstoupil 
do kupé železničního vozu a tam jsem se setkal s dvěma svými známými, kteří se neznali. 
Jeden byl vlivný kolega, druhý člen vznešené rodiny, v níž jsem pracoval jako lékař. Oba 
pány jsem seznámil, ale po celou dlouhou dobu jízdy spolu hovořili mým prostřednictvím, 
takže jsem brzy rozmlouval s tím, brzy s oním. Kolegu jsem prosil, aby doporučoval kteréhosi 
společného známého, jenž právě zahájil lékařskou praxi. Kolega odvětil, že je o schopnostech 
mladého muže přesvědčen, ale pro jeho nepatrné vzezření nebude prý pro něho přístup do 
vznešených domů snadný. Odpověděl jsem: Právě proto potřebuje, aby byl doporučován. 
Druhého spolucestujícího jsem se ptal, jak se daří jeho tetě - matce jedné mé pacientky, která 
byla tehdy těžce nemocná. V noci po této cestě se mi zdálo, že můj mladý přítel, pro něhož 
jsem se dožadoval protekce, je v elegantním saloně a před vybranou společností - v níž jsem 
umístil všechny vznešené a bohaté lidi, které jsem znal - uhlazenými posunky provází svou 
smuteční řeč o staré (ve snu již zesnulé) dámě, která byla tetou druhého spolucestujícího. 
[Upřímně přiznávám, že můj poměr k této dámě nebyl dobrý.] Můj sen tedy zase nalezl 
spojitost mezi oběma dojmy ze dne a její pomocí komponoval jednotnou situaci.

Na základě mnoha podobných zkušeností musím stanovit větu, že snová práce je nějak 
nucena všechny existující zdroje snových podnětů shrnout ve snu do jednoty.5'

Nyní pojednám o otázce, zda zdrojem, který vyvolává sen a k němuž nás vede rozbor, musí 
vždy být recentní (a významná) událost, anebo zda vyvolatelem snu může být také vnitřní 
zážitek, tedy vzpomínka na psychicky hodnotnou událost, myšlenkový pochod. Odpověd, jež 
naprosto určitě vyplývá z četných rozborů, vyznívá v tomto posledním smyslu. Vy-
volavatelem snu může být vnitřní pochod, který se myšlenkovou prací za dne stal jaksi 
recentním. Nyní asi nadešel vhodný okamžik, abychom schematicky sestavili různé 
podmínky, z nichž jsou patrný snové zdroje.
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Zdrojem snu může být:

a) Recentní a psychicky významný zážitek, který je zastoupen přímo ve snu.6)

b) Několik recentních, významných zážitků, které sen slučuje do jednoty.7'



c) Jeden nebo několik recentních a významných zážitků, které jsou ve snovém obsahu 
zastoupeny zmínkou o současném, ale lhostejném zážitku.8*

d) Významný vnitřní zážitek (vzpomínka, myšlenkový pochod), který je zpravidla ve snu 
zastupován zmínkou o recentním, ale lhostejném dojmu.9'

Jak vidno, je pro výklad snu veskrze zachovávána podmínka, že jedna součást snového 
obsahu opakuje recentní dojem z posledního dne. Tato část, určená k zastoupení ve snu, bud 
náleží přímo k představovému okruhu vlastního vyvolavatele snu - a je pak bud jeho 
podstatnou, nebo nedůležitou součástí - anebo pochází z oblasti lhostejného dojmu, který byl 
více či méně hojným spojením uveden do souvislosti s okruhem vyvolavatele snu. Zdánlivá 
mnohost podmínek tu vzniká jen alternativou, zda nenastal, nebo nastal přesun, a tato 
alternativa nám, jak vidno, umožňuje vysvětlovat kontrasty snu stejně snadno, jako to 
lékařské teorii o snu umožňuje řada od částečného až k úplnému bdění mozkových buněk.

Na této řadě dále pozorujeme, že psychicky hodnotný, ale nerecentní prvek (myšlenkový 
pochod, vzpomínka) může být pro účely tvorby snu nahrazen recentním, ale psychicky 
lhostejným prvkem, jsou-li přitom zachovány obě podmínky, že 1. snový obsah bude nějak 
zapojen kre-centnímu zážitku a 2. že vyvolavatelem snu zůstává psychicky hodnotný pochod. 
V jediném případě (a) jsou obě podmínky splněny týmž dojmem. Uvážíme-li ještě, že tytéž 
lhostejné dojmy, kterých se používá pro sen, pokud jsou recentní, ztrácejí tuto způsobilost, 
sotvaže ojeden den (nebo nanejvýše o několik dní) zestárly, musíme předpokládat, že 
čerstvost dojmu sama mu dodává jistou psychickou hodnotu pro tvorbu snu, která se nějak 
rovná hodnotnosti afektivně zabarvených vzpomínek nebo myšlenkových pochodů. Teprve 
při pozdějších psychologických úvahách uhodneme, čím se dá vysvětlit tato hodnota 
recentních dojmů pro tvorbu snu.10'

Mimochodem jsme tu upozorňováni na fakt, že mohou v noci a nepozorovány naším 
vědomím nastat důležité změny v našem vzpomínkovém a představovém materiálu. 
Požadavek, abychom se na nějakou záležitost vyspali, než o ní konečně rozhodneme, je 
zřejmě naprosto oprávněný. Ale pozorujeme, že jsme na tomto místě přešli z psychologie 
snění do psychologie spánku, a to je krok, k němuž se naskytne příležitost častěji.11'
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Existuje námitka, která hrozí, že zvrátí naše poslední závěry. Mohou-li lhostejné dojmy 
proniknout do našeho obsahu, jen pokud jsou recentní, jak je možné, že ve snovém obsahu 
nalézáme také prvky z dřívějších dob života, které, když byly recentní -neměly podle 
Strumpellových slov žádnou psychickou hodnotu a tudíž by měly být dávno zapomenuty, tedy 
nejsou ani čerstvé, ani psychicky významné?

Tato námitka se dá úplně vyřídit, opřeme-li se o výsledky, jichž dosáhla psychoanalýza u 
neurotiků. Řešení je totiž toto: Přesun, který nahrazuje psychicky důležitý materiál lhostejným 
(jak pro snění, tak pro myšlení) zde nastal již v dřívějších dobách života a od té doby byl v 
paměti fixován. Ony původně lhostejné prvky právě již nejsou lhostejné od doby, co 
přesunem přejaly hodnotnost psychicky významného materiálu. Co zůstalo skutečně 
lhostejné, nemůže být reprodukováno již ani ve snu.

Z předchozích vývodů lze právem usuzovat, že vyslovuji tvrzení, že vůbec neexistují lhostejní 
vyvolavatele snů a tudíž ani žádné nevinné sny. Vskutku přísně i výlučně vzato, je to můj 



názor, nehledím-li ke snům dětí a ještě snad ke krátkým snovým reakcím na noční počitky. O 
čem kromě toho sníme, je bud zjevně psychicky významné, nebo zkreslené a dá se posoudit 
teprve po provedeném výkladu, pak se zase ukáže, že je to významné. Sen se nikdy nezabývá 
maličkostmi; pro nicotnosti se nikdy nenecháme ve spánku rušit.12' Zdánlivě nevinné sny se 
ukáží zlými, když jsme je vyložili; nezdají se, ale jsou "vykutálené". Jelikož je to opět bod, na 
němž mohu očekávat odpor, a poněvadž se rád chápu příležitosti, abych ukázal snové 
zkreslování při jeho práci, rozeberu řadu "nevinných snů" ze své sbírky.

1

Chytrá a jemná mladá dáma, která i v životě náleží klidem zdrženlivým, k "tichým vodám", 
vypravuje: Mela jsem sen, že jsem přišla pozdě na trh, a že jsem nic nedostala ani u řezníka, 
ani u zelinářky. Tento sen je dozajista nevinný, ale řádný sen tak nevypadá; dám si ho 
podrobně vyprávět. Pak vypadá zpráva takto: Jde na trh s kuchařkou, která nese koš. Řezník, 
když ho o něco žádala, odpovídá: To nemůžete již dostat, a chce jí dát něco jiného s 
podotknutím, že to je také dobré. Odmítá to a jde k ze-linářce, ta jí chce prodat zvláštní 
zeleninu, která je ve svazcích, ale má černou barvu. Ona řekne: To neznám, to nevezmu.

Spojitost se dnem je u tohoto snu prostinká. Skutečně přišla pozdě na trh a už nic nedostala. 
Masný krám byl již zavřený, tato slova se nám vnucují jako popis uvedeného zážitku. Ale 
hledme, není to sprosté úsloví, které - nebo jeho opak - se týká nedbalosti v mužském oděvu? 
Snící pacientka ostatně těchto slov neužila, snad se jim vyhnula; hledejme výklad detailů 
obsažených ve snu.
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Co má ve snu ráz řeči, bylo tedy řečeno nebo slyšeno, nejen myšleno -to se dá většinou dobře 
rozeznat - pochází z řečí bdělého života, které byly zpracovány jako surovina, rozkouskovány, 
nepatrně změněny, především však vytrženy ze souvislosti.13' Při vykládání můžeme 
vycházet z takových řečí. Odkud tedy pochází řezníkova řeč: To už nemůžete dostat? Přímo 
ode mne; před několika dny jsem jí vysvětloval: "... takové nejstarší zážitky z dětství už 
nemůžete dostat jako takové, ale budou v analýze nahrazovány .přenosy a sny'." Řezník jsem 
tedy já a ona odmítá tyto přenosy starých způsobů myšlení a cítění na přítomnost. -Odkud 
pochází tato její řeč ve snu: To neznám, to nevezmu? Pro rozbor je nutno řeč rozdělit. "To 
neznám" řekla sama předešlého dne kuchařce, s níž měla hádku, tehdy však připojila: 
Chovejte se slušně. Zde běží o zjevný přesun; z dvou vět, které řekla kuchařce, pojala 
bezvýznamnou do snu; ale jenom potlačená věta: "Chovejte se slušně!" se shoduje s ostatním 
obsahem snu. Tak bychom mohli zvolat na někoho, kdo se opovážjl navrhnout nám něco 
neslušného a zapomněl si "zavřít masný krám". Že jsme skutečně vypátrali stopu vedoucí k 
výkladu, dokazuje shoda s náznaky, jež jsou obsaženy v příhodě se zelinářkou. Zelenina, která 
se prodává ve svazcích (je podlouhlá, jak dodatečně připojuje) a černá, co jiného by to mohlo 
být než snové spojení chřestu a černé ředkve {schwarzer Rettich)! Význam chřestu 
nepotřebuji vykládat žádnému obeznalému muži ani ženě, ale také druhá zelenina-jakožto 
volání: Schwarzer, rett dich! (Černý, schovej se!) - ukazuje, zdá se mi, k témuž sexuálnímu 
tématu, které jsme uhodli již na začátku, když jsme chtěli za snové vyprávění dosadit: masný 
krám byl zavřený. Nezáleží zde na tom, abychom úplně poznali smysl tohoto snu; tolik je 
však nepochybné, že má smysl a nijak není nevinný.14'

Jiný nevinný sen téže pacientky, v jistém smyslu protějšek k prvnímu: Její muž se ptá: Máme 
dát naladit klavír? Ona: Nestojí to za to, musí se beztak znovu pokožit. Opět opakování 



skutečné příhody z předešlého dne. Její muž se takto ptal a ona mu tak odpověděla. Ale co 
znamená, že o tom sní?

Vypravuje sice o klavíru, že je to odporná almara (Kasten), která má špatný zvuk, že je to věc, 
kterou měl její muž již před manželstvím15' atd., ale klíčem k rozřešení je teprve řeč: Nestojí 
to za to. Ta pochází z návštěvy, kterou včera vykonala u přítelkyně. Tam byla vyzvána, aby 
odložila kabátek, ale zdráhala se slovy: Děkuji, nestojí to za to, musím hned odejít. Při tomto 
vyprávění mne musí napadnout, že si včera v analytické hodině náhle sáhla na kabátek, na 
němž se rozepjal knoflík. Je to tedy, jako by chtěla říci: Prosím, nedívejte se na to, nestojí to 
za to. Tak se Kasten doplňuje na Brustkasten (hrudník) a výklad snu nás přímo uvádí do doby 
jejího tělesného vývoje, kdy začala být nespokojena se svými tělesnými tvary. Rovněž se asi 
dostaneme do dřívějších dob,
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uvážíme-li slova "odporná" a "špatný zvuk" a vzpomeneme-li si, jak často malé polokoule 
ženského těla -jako protiklad a náhrada - zastupují velké _ v narážkách i ve snu.

' 3 Přeruším tuto řadu a vsunu krátký nevinný sen mladého muže. Zdálo se

mu, že si opět obléká zimník, což je hrozné. Podnětem k tomuto snu je prý, že se náhle znovu 
ochladilo. Jemnější soudnost si však všimne, že se obě krátké části snu k sobě nehodí, neboť 
by nemohlo být "hrozné" nosit, je-li chladno, těžký nebo silný plášť. Ale naneštěstí pro 
nevinnost tohoto snu přináší první nápad při analýze tuto vzpomínku: Kterási dáma se mu 
včera důvěrně svěřila, že její poslední dítě je za svou existenci zavázáno prasklému 
prezervativu. Snící rekonstruuje své myšlenky za tohoto sdělení: Tenký prezervativ je 
nebezpečný, silný je špatný. Prezervativ je právem "převlečníkem", neboť se navléká přes 
něco; tak nazýváme také lehký plášť. Událost jako ta, kterou mu sdělila dáma, byla by ovšem 
pro tohoto svobodného muže "hrozná".

Nyní se zase vraťme k naší nevinně snící pacientce.

Strká svíčku do svícnu; ale svíčka je zlomená, takže dobře nestojí. Děvčata ve škole říkají, že 
je neobratná; slečna však říká, že to není její

vina.

Také tento sen má reálný podnět: včera skutečně strčila svíčku do svícnu, ale ta nebyla 
zlomená. Bylo tu použito průhledné symboliky. Svíčka je předmětem, který dráždí ženské 
pohlavní ústrojí; je-li zlomena, takže dobře nestojí, značí mužovu impotenci {"není to její 
vina"). Ale cožpak mladá, pečlivě vychovaná a od všeho ošklivého vzdálená paní zná toto 
používání svíčky? Náhodou je s to, aby uvedla, jakým zážitkem nabyla této znalosti. Při 
projíždce lodí po Rýně jel kolem nich člun, v němž seděli studenti a úplně volně zpívali či 
křičeli tuto píseň:

"Švédská když královna zatáhla již okna, svíčkami Apollo ..." Poslední slovo neslyšela nebo 
nepochopila. Její muž jí musel poskytnout žádané vysvětlení. Tyto verše jsou pak ve snovém 
obsahu nahrazeny nevinnou vzpomínkou na příkaz, který kdysi v penzionátu neobratně 
vykonala, a to pomocí společného prvku: zavřené okenice. Spojitost tématu onanie s 



impotencí je ovšem jasná. "Apollo" v latentním obsahu snu spojuje tento sen s dřívějším, v 
němž byla zmínka o panenské Pallas. To všechno dozajista není nevinné.
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Aby čtenář nepovažoval úsudky ze snů na skutečné životní poměry snících osob za příliš 
snadné, připojuji ještě sen, který se rovněž zdá nevinný a pochází od téže osoby. "Zdálo se mi 
něco", vypravuje, "co jsem ve dne skutečně dělala, že jsem totiž malý kufr naplnila knihami 
tak, že se dal těžko zavřít, a zdálo se mi to tak, jak se to skutečně přihodilo." Zde vypravěčka 
sama klade hlavní důraz na shodu mezi snem a skutečností. Všechny takové soudy o snu, 
poznámky ke snu, třebaže se uplatnily v bdělém myšlení, přece pravidelně patří k latentnímu 
obsahu (ještě to potvrdí pozdější příklady). Pacientka tedy říká, že se to, co vypravuje sen, 
předchozího dne skutečně přihodilo. Museli bychom se velice šířit, kdybychom chtěli sdělit, 
jakou cestou jsme dospěli k nápadu, abychom si při výkladu pomohli angličtinou. Nechť 
postačí zmínka, že běží opět o malý box (srv. sen o mrtvém dítěti ve škatulce), který byl tak 
naplněn, že se do něho již nic nevešlo. Tentokrát aspoň nic zlého.

Ve všech těchto "nevinných" snech velmi nápadně vyniká sexuální moment jako pohnutka 
cenzury. Ale to je téma zásadního významu, které musíme zatím odsunout. ¦¦>,-, ¦¦.¦•¦ . >

B. Dětské zážitky jako zdroje snu :':i

Jako třetí zvláštnost snového obsahu jsme ve shodě se všemi autory (s výjimkou Roberta) 
uvedli, že se ve snu někdy objevují zážitky z nejranějšího věku, kterými paměť za bdění, jak 
se zdá, nevládne. Jak zřídka nebo často se to přihází, lze ovšem těžko posoudit, protože po 
procitnutí nebývá u příslušných prvků snu poznáván jejich původ. Důkaz, že jde o dojmy z 
dětství, se musí tedy provést cestou objektivní, ale podmínky pro to se naskýtají jen zřídka. 
Jako zvláště průkazný uvádí A. Maury příběh muže, který se kdysi po dvacetileté 
nepřítomnosti odhodlal navštívit své rodiště. V noci před odjezdem se mu zdálo, že je v 
naprosto neznámém místě, na ulici tam potkává neznámého pána, s nimiž hovoří. Po návratu 
do rodiště se mohl přesvědčit, že toto neznámé místo skutečně existuje v krajní blízkosti jeho 
rodiště a že neznámý muž ze snu je přítel jeho zemřelého otce, žijící v tomto místě. To ovšem 
pádně dokazuje, že obojí, muže i místo, v dětství viděl. Tento sen je nutno ostatně vykládat 
jako sen z netrpělivosti, podobně jako sen dívky, která má v kabelce vstupenku na koncert; 
nebo jako sen dítěte, jemuž otec slíbil výlet na Hameau apod. Popudy, které ve snícím 
reprodukují právě tento zážitek z dětství, se ovšem bez rozboru nedají zjistit.

Jeden z mých univerzitních posluchačů, který se honosil, že jeho sny bývají jen zřídka 
zkresleny, mi sdělil, že před časem ve snu viděl, jak jeho
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někdejší vychovatel leží v posteli bony, která bydlela v jejich domě do jeho jedenáctého roku. 
Ještě ve snu mu přišlo na mysl místo, kde se tato scéna odehrála. Protože ho sen živě zajímal, 
sdělil ho staršímu bratrovi, jenž mu se smíchem potvrdil, že to, co se mu zdálo, byla kdysi 
skutečnost. Prý se na to výborně pamatuje, neboť mu tehdy bylo šest let. Jeho, staršího hocha, 
opíjeli milenci pivem, byly-li okolnosti příhodné pro noční styk. Menší, tehdy tříleté dítě - náš 
snící posluchač -, které spalo v bonině pokoji, nepovažovali za překážku.



Ještě v jiném případě lze bez výkladu snu bezpečně zjistit, že sen obsahuje prvky z dětství, je-
li totiž sen takzvaný perennující, který se někomu zdál nejprve v dětství a potom se znovu a 
znovu občas vyskytuje ve spánku dospělého. K známým příkladům tohoto druhu mohu 
připojit několik snů ze své zkušenosti, ačkoli jsem sám na sobě takový perennující sen 
nepoznal. Přibližně třicetiletý lékař mi vyprávěl, že se v jeho snovém životě od prvních dob 
dětství až do dnešního dne často zjevuje žlutý lev, kterého může zcela podrobně popsat. Tento 
lev známý ze snů se totiž jednoho dne dostavil ve skutečnosti, v podobě dlouho nezvěstné 
porcelánové sošky, a mladý muž se tehdy dověděl od matky, že tento předmět býval jeho 
nejmilejší hračkou v raném dětství, nač se však sám již nedovedl upa-matovat.

Obrátíme-li se od zjevného obsahu snu ke snovým myšlenkám, které odkrývá teprve analýza, 
s údivem zjišťujeme spolupůsobení zážitků z dětství i u takových snů, jejichž obsah by nás 
nikdy neuvedl na podobnou domněnku. Ctěnému kolegovi "od žlutého lva" jsem zavázán za 
zvláště roztomilý a poučný příklad takového snu. Po četbě Nansenova cestopisu o polární 
expedici se mu zdálo, že v ledové poušti galvanizuje odvážného badatele, protože naříká na 
ischias. K rozboru tohoto snu ho napadl příběh z dětství, bez něhož by sen zůstal 
nesrozumitelný. Když mu byly tři nebo čtyři roky, kdysi zvědavě poslouchal, jak dospělí 
hovoří o objevných cestách (Entdeckungsreisen) a tázal se otce, je-li to těžká nemoc. Patrně 
zaměnil Reisen (cesty) s Reissen (škubáním), a výsměch sourozenců se postaral o to, aby 
tento zahanbující zážitek nezapomněl.

Zcela podobný je případ, když při rozboru snu o monografii o rodu bramboříků narážím na 
zachovalou vzpomínku z mládí, že otec ponechává pětiletému chlapci k roztrhání knihu, 
opatřenou barevnými tabulkami. Snad budou vysloveny pochybnosti, zda se tato vzpomínka 
skutečně účastnila tvorby snového obsahu a zda naopak analytická práce teprve dodatečně 
nevytváří souvislost. Ale hojnost a propletení asociačních spojitostí je zárukou pro první 
pojetí. (Brambořík - nejmilejší květina - nejmilejší jídlo - artyčok; roztrhat jako artyčok, list 
za listem [slovní obrat, který nám při dělení čínské říše denně zní v uších]; - herbář -
knihomol [Biicherwurm], jehož nejmilejším jídlem jsou knihy). Mimo to
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mohu čtenáře ujistit, že poslední smysl snu, mnou nerozvedený, velmi těsně souvisí s 
obsahem scény z dětství.

U jiné řady snů nás poučuje rozbor, že přání, které vyvolalo sen a jehož se sen jeví splněním, 
samo pochází z dětského života, takže k svému překvapení nacházíme ve snu díti, které žije 
dále se svými popudy.

Nyní pokračuji ve výkladu snu, který nám již jednou přinesl nové poučení, snu o příteli R-ovi, 
který je mým strýcem. Postoupili jsme ve výkladu potud, že se jasně ukázalo přání, abych byl 
jmenován profesorem, a vysvětlovali jsme si něžnost snu k příteli R-ovi jako výtvor opozice a 
vzdoru proti zlehčování obou kolegů snovými myšlenkami. Byl to můj vlastní sen; smím 
proto pokračovat v jeho rozboru, uvedu-li, že můj cit nebyl ještě uspokojen dosaženým 
řešením. Věděl jsem, že jsem kolegy snižované ve snových myšlenkách za bdění posuzoval 
docela jinak; síla přání, abych nesdílel jejich osud při jmenování, se mi zdála příliš nepatrná, 
aby plně objasňovala rozpor mezi hodnocením bdělým a snovým. Kdyby moje potřeba, abych 
byl oslovován jiným titulem, byla tak silná, svědčila by o chorobné ctižádosti, kterou jsem na 
sobě nepoznal a která je mi, myslím, cizí. Nevím, jak by mě v tomto bodě posuzovali jiní lidé, 



kteří se domnívají, že mě znají; snad jsem skutečně také míval ctižádost; ale je-li tomu tak, 
pak se již dávno obrátila k jiným objektům než k titulu a hodnosti mimořádného profesora.

Odkud tedy pramení ctižádost, která mi vnukla sen? Tu mě napadá, co jsem velmi často 
slýchal v dětství, že při mém narození stará selka šťastné matce o prvorozeněti prorokovala, 
že světu darovala velikého muže. Takové věštby jsou asi vyslovovány velmi často; vždyť je 
přece tolik matek plných naděje a tolik starých selek a starých žen, jejichž moc na zemi zašla 
a které se proto věnují budoucnosti. A nebylo to věštkyni asi na škodu. Že by má touha po 
velikosti pramenila z tohoto zdroje? Ale tu se rozpomínám na jiný dojem z pozdějších let 
mládí, který by se lépe hodil k vysvětlení: Kdysi večer v jednom hostinci v Prátru, kam rodiče 
s sebou brávali jedenácti nebo dvanáctiletého chlapce, jsme si všimli muže, který chodil od 
stolu ke stolu a za malý honorář improvizoval básničky na téma, jež mu bylo dáno. Byl jsem 
vyslán, abych básníka pozval k našemu stolu, a on se poslovi odvděčil. Než se zeptal na svůj 
úkol, prohodil o mně několik veršů a ve své inspiraci prohlásil za pravděpodobné, že se 
jednou stanu "ministrem". Na dojem z tohoto druhého proroctví se ještě velmi dobře pamatuji. 
Byla to doba měšťanského ministerstva a otec krátce předtím přinesl domů obrazy 
měšťanských doktorů Herbsta, Jiskry, Un-gra, Bergra aj" a na počest těchto pánů jsme 
iluminovali byt. Byli mezi nimi dokonce Židé; každý pilný židovský chlapec měl tedy 
ministerský portefeuille v kapse. S dojmy z této doby musí dokonce souviset, že jsem ještě 
krátce před zápisem na univerzitu chtěl studovat práva a přesedlal
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teprve v posledním okamžiku. Pro medika je přece ministerská kariéra úplně uzavřena. A ted 
k mému snu! Teprve nyní si všímám, že mě zanesl z ponuré přítomnosti do doby 
měšťanského ministerstva, plné nadějí, a že podle svých sil splňuje mé tehdejší přání. Když 
tak špatně zacházím s oběma učenými a úctyhodnými kolegy, když se k jednomu chovám tak, 
jako by byl omezenec, a k druhému, jako by byl zločinec, počínám si, jako bych byl 
ministrem, dosadil jsem se na místo ministra. Jak dokonalá to pomsta na Jeho Excelenci! 
Odmítá mne jmenovat mimořádným profesorem, a já se proto ve snu dosazuji na jeho místo.

V jiném případě jsem zpozoroval, že přání, vyvolávající sen, ačkoli je přítomné, přece je 
mocně zesilováno hlubokými vzpomínkami z dětství. Běží o řadu snů, jejichž podkladem je 
touha dostat se do Říma. Tuto touhu musím asi ještě dlouhou dobu ukájet sny, neboť v roční 
dobět v níž mohu cestovat, se musím ze zdravotních důvodů vystříhat pobytu v Římě.16'

Kdysi se mi tedy zdálo, že vidím z vlaku Tiberu a Andělský most; vlak se pak rozjíždí a mě 
napadá, že jsem přece vůbec nevkročil do města. Výhled, který jsem měl ve snu, byl utvořen 
podle známé rytiny, kterou jsem předešlý den zběžně spatřil v saloně jednoho pacienta. Jindy 
mě někdo vede na pahorek a ukazuje mi Řím, zpola zahalený mlhou a ještě tak vzdálený, že 
se divím, jak jasná je vyhlídka. Obsah tohoto snu je bohatší, než bych tu chtěl rozvádět. 
Snadno se v něm dá rozeznat motiv, "spatřit z dáli zaslíbenou zemi". Město, jež jsem poprvé 
viděl takto zahalené v mlze, je - Liibeck; pahorek má svůj vzor v - Gleichenbergu.

V třetím snu jsem konečně v Římě. K svému zklamání nevidím však žádnou městskou 
scenérii, ale malou řeku s tmavou vodou, na jedné straně řeky černé skály, na druhé louky s 
velikými bílými květinami. Zpozoruji jakéhosi pana Cukra (kterého zběžně znám) a 
odhodlám se, že se ho zeptám na cestu do města. Je zřejmé, že se marně snažím spatřit ve snu 
město, jež jsem za bdění neviděl. Rozložím-li snový obraz krajiny na jeho prvky, ukazují bílé 
květiny k Ravenně, kterou znám a která aspoň nějakou dobu jako hlavní město Itálie předčila 



Řím. V bažinách kolem Ravenny jsme našli nejkrásnější lekníny (Seeroseri) uprostřed čemé 
vody; sen jim na způsob narcisů v našem krásném Aussee dává růst na lukách, protože bylo 
tehdy tak namáhavé vytahovat je z vody. Tmavá skála, tak blízko u vody, živě připomíná 
údolí Teplé u Karlových Var. "Karlovy Vary" mi umožňují vysvětlit podivný rys, že se ptám 
pana Cukra na cestu.

V materiálu, z něhož je spředen tento sen, poznáváme dvě z oněch veselých židovských 
anekdot, které v sobě tají tolik hluboké, často hořké životní moudrosti a které rádi uvádíme v 
rozmluvách i dopisech. Jedna z nich je historka o "konstituci", vyprávějící, jak se chudý Žid 
bez jízdenky vloudí do karlovarského rychlíku, potom je chycen, při každé revizi jízdenek 
vyhozen a trpí stále drsnějším jednáním zřízenců. Tento Žid
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pak známému, který se s ním setká na jedné ze stanic, na otázku, kam cestuje, říká: "Vydrží-li 
to moje konstituce - do Karlových Var.'' Blízko této historky je v mé paměti umístěna druhá, o 
Židovi, neznalém franštiny, kterému vštěpují do paměti, aby se v Paříži ptal na cestu k rue 
Richelieu. Také Paříž byla dlouhou dobu cílem mé touhy a blaženost, s níž jsem poprvé 
vkročil na pařížskou půdu, jsem měl za záruku, že dosáhnu splnění i jiných přání. Ptaní na 
cestu je dále přímou narážkou na Řím, neboť všechny cesty vedou, jak známo, do Říma. 
Ostatně jméno Cukr ukazuje opět ke Karlovým Varům, do nichž jsme přece posíláni všichni, 
kdo jsme stiženi konstituční chorobou, cukrovkou. Podnětem k tomuto snu byl návrh mého 
berlínského přítele, abychom se o Velikonocích setkali v Praze. Ze záležitostí, o nichž jsem s 
ním měl hovořit, by vyplynul další vztah k "cukru" a "cukrovce".

Čtvrtý sen, krátce po snu právě uvedeném, mne opět zanáší do Říma. Vidím před sebou 
nároží ulice a divím se, že je tam vylepeno tolik německých plakátů. Předešlý den jsem s 
prorockou předvídavostí psal svému příteli, že Praha nebude pro německé výletníky 
pohodlným pobytem. Sen tedy vyjadřoval přání, abych se s přítelem setkal v Římě místo v 
českém městě, a současně zájem, pocházející asi ze studentských dob, aby se v Praze s větší 
trpělivostí snášela německá řeč. Ostatně jsem v prvních dětských letech musel rozumět 
češtině, jelikož jsem se narodil v malém moravském městečku se slovanským obyvatelstvem. 
Česká dětská básnička, kterou jsem slyšel v sedmi letech, se mi bez námahy vštípila do 
paměti tak, že ji ještě dnes dovedu odříkávat, ačkoli nemám ani ponětí o jejím významu. Ani 
těmto snům tedy nechybí rozmanité vztahy k dojmům z prvních let mého života.

Na své poslední italské cestě, která vedla mimo jiné kolem trasi-menského jezera, jsem 
konečně, když jsem spatřil Tiberu a bolestně rozrušen se musel obrátit ve vzdálenosti 
osmdesáti kilometrů od Říma, zjistil zesílení, které moje touha po věčném městě čerpá z 
mladistvých dojmů. Právě jsem uvažoval o plánu, že v jednom z příštích let pojedu, 
vynechávaje Řím, do Neapole, když mne napadla věta, kterou jsem asi četl u jednoho z našich 
klasických spisovatelů.17' Je otázka, kdo horlivěji pobíhal po světnici, když se rozhodl, že 
půjde do Říma, zda konrektor Winckelmann, nebo vojevůdce Hannibal. Vždyť jsem přece 
kráčel ve stopách Hannibalových; ani mně, ani jemu nebylo souzeno, abychom spatřili Řím, a 
také on táhl do Kampanie, ačkoli jej celý svět očekával v Římě. Hannibal, s nímž jsem dosáhl 
této podobnosti, býval však nejmilejším hrdinou mých gymnazijních let; jako mnoho jiných 
hochů v tomto věku nepřál jsem v punských válkách Římanům, ale Kar-thagiňanům. Když 
jsem ve vyšším gymnáziu poprvé pochopil důsledky původu z cizí rasy a antisemitské sklony 
některých kamarádů mne po-
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noukaly, abych zaujal stanovisko, stoupla postava semitského vojevůdce ještě výše v mých 
očích. Hannibal a Řím symbolizovali jinochovi protiklad mezi houževnatostí židovstva a 
organizací katolické církve. Význam, který od té doby nabylo antisemitské hnutí pro náš 
citový život, přispěl pak k fixaci myšlenek a pocitů z oněch dřívějších dob. Tak se přání 
dostat se do Říma stalo ve snovém životě rouškou a symbolem pro několik jiných horoucích 
přání, na jejichž uskutečnění by člověk chtěl pracovat tak vytrvale a výlučně jako tento Pun a 
jejichž splnění osud někdy přeje stejně málo jako životnímu přání Hannibalově, aby vtáhl do 
Říma.

A nyní teprve narážím na prožitek z mládí, jehož moc se ještě dnes projevuje ve všech těchto 
pocitech a snech. Bylo mi asi deset nebo dvanáct let, když mě otec začal brát s sebou na 
procházky a sdělovat mi v rozhovorech své názory na pozemské věci. Aby mi ukázal, že jsem 
přišel do lepších časů než on, kdysi mi vyprávěl: Když jsem byl mladý hoch, procházel jsem 
se v sobotu v tvém rodišti na ulici, pěkně oblečen, na hlavě novou kožišinovou čepici. Tu 
přišel nějaký křesťan, shodil mně najednou čepici do bláta a zvolal: Dolů z chodníku, Žide! 
"A cos udělal ty?" Šel jsem do jízdní dráhy a zvedl čepici, odpověděl s klidem. - Takové 
jednání velikého silného muže, který mne, malého hošíka, vedl za ruku, se mi nezdálo právě 
hrdinské. Tuto situaci, jež mě neuspokojila, jsem konfrontoval s jinou, která se lépe shodovala 
s mým cítěním, se scénou, v níž Hannibalův otec, Hamilkar Barkas, dává svému synkovi před 
domácím oltářem přísahat, že se pomstí Římanům.18' Od té doby se Hannibal objevoval v 
mých fantaziích.

Toto blouznění pro karthagiňanského generála mohu, myslím, sledovat ještě dále nazpět ve 
svém dětství, takže také zde asi běží jen o přenos již utvořeného afektivního vztahu na nového 
nositele. Jedna z prvních knih, která se mi dostala do rukou, sotvaže jsem uměl číst, byla 
Thiersova práce "Konzulát a císařství"; pamatuji se, že jsem na rovná záda dřevěných vojáčků 
přilepoval cedulky se jmény císařských maršálů a že již tehdy býval mým zjevným miláčkem 
Masséna (židovským jménem: Me-nasse19)). (Tato záliba se asi dá vysvětlit také náhodou, že 
mám stejné datum narození, přesně o sto let později.) Napoleon sám se přechodem přes Alpy 
přidružuje k Hannibalovi. A snad by se vývoj tohoto válečnického ideálu dal v dětství 
sledovat ještě dále až k přáním, která v prvních třech letech nutně budil ve slabším ze dvou 
kamarádů brzy přátelský, brzy válečný styk s hochem o rok starším.

Čím hlouběji sestupujeme v rozboru snů, tím častěji narážíme na stopy zážitků z dětství, které 
pro latentní obsah snu mají význam snových zdrojů.

Slyšeli jsme, že sen velmi zřídka reprodukuje vzpomínky tak, aby
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nezkráceny a nezměněny byly jediným zjevným obsahem snu. Nicméně bylo zjištěno několik 
případů tohoto druhu a já k nim mohu připojit několik dalších, které se opět vztahují k scénám 
z dětství. Jednomu mému pacientovi přinesl sen sotva zkreslenou reprodukci sexuálního 
zážitku, a snící hned poznal, že jde o věrnou vzpomínku. Tato vzpomínka nebyla sice za 
bdění nikdy úplně ztracena, ale přece jen silně zakalena, a její oživení bylo výsledkem 
předchozí analytické práce. Pacient ve dvanácti letech navštívil kamaráda, který ležel v 
posteli a pravděpodobně jen náhodou se při pohybu obnažil. Když spatřil kamarádovo 
pohlavní ústrojí, byl jat jakýmsi nutkáním, obnažil se také a chopil se jeho údu. Ale přítel na 



něho pohleděl s údivem a nevolí; tu se zarazil a pustil ho. Sen po dvaceti třech letech 
opakoval tuto scénu se všemi detaily pocitů, v ní se vyskytujících, ale pozměnil ji tak, že snící 
místo aktivní úlohy měl úlohu pasivní, zatímco spolužák byl nahrazen osobou, která náleží 
přítomnosti. Ale zpravidla je scéna z dětství ve zjevném obsahu snu zastoupena jen narážkou 
a musí být ze snu vyvolána výkladem. Sdělení takových příkladů nemůže být příliš průkazné, 
neboť pro tyto dětské zážitky většinou chybí jakákoli jiná záruka; spadají-li do raného věku, 
již je neuznává vzpomínka. Právo vůbec ze snů usuzovat na zážitky z dětství vyplývá při 
analytické práci z řady momentů, které se ve svém spolupůsobení jeví dosti spolehlivé. 
Vytrženy ze souvislosti za účelem výkladu snu, budou takové převody na dětské zážitky 
působit asi nepatrným dojmem, zvláště proto, že ani nesděluji všechen materiál, o který se 
výklad opírá. Přesto se nedám zdržet od jejich sdělení.

1

U jedné pacientky mají všechny sny povahu "štvaní", štve se {sie hetzt sich), aby přišla včas, 
aby nepropásla vlak apod. V jednom snu má navštívit přítelkyni; matka jí řekla, aby nešla 
pešky, ale jela; ona však běží a přitom neustále padá. - Materiál, vynořující se při rozboru, 
umožňuje poznat vzpomínku na Kinderhetzereien [dětské štvaní, švandy] (je známo, čemu
Vídeňáci říkají eine Hetz [švanda]), a poskytuje pro tento sen převod na dětský žertík, 
vyslovovat větu "Kráva běžela, až upadla" tak rychle, jako by to bylo jedno slovo, a to je opět 
ein Hetzen (štvaní, švanda). Všechny tyto malé žertíky mezi přítelkyněmi jsou vybavovány 
proto, aby zakrývaly jiné, méně nevinné.

Jiná pacientka sděluje tento sen: Je ve velikém pokoji, ve kterém jsou rozestaveny různé 
stroje, asi tak, jako si představuje ortopedický ústav. Dovídá se, že nemám čas a že bude 
ošetřována zároveň s pěti jinými o-sobami. Ona se však zdráhá a nechce si lehnout do postele 
- nebo něco
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podobného -která je pro ni určena. Stojí v koutě a čeká, abych řekl, že to není pravda. Ostatní 
se jí mezitím vysmívají, že dělá okolky. - Krom toho, jako by dělala mnoho malých čtverců.

První část tohoto snového obsahu navazuje na léčbu a je přenosem na mne. Druhá obsahuje 
narážku na scénu z dětství; zmínkou o posteli jsou obě části spolu sletovány. Ortopedický 
ústav pochází z jedné mé řeči, v níž jsem srovnával ošetřování, pokud se týká jeho délky i 
podstaty, s ortopedickým. Na počátku léčby jsem jí sdělil, že prozatím pro ni mám málo času, 
že jí však později budu věnovat jednu celou hodinu denně. To v ní rozjitřilo starou citlivost, 
která bývá hlavním rysem dětí náchylných k hysterii. Nenasytně lačněji po lásce. Má 
pacientka byla nejmladší ze šesti sourozenců (proto: s pěti jinými osobami) a jako taková byla 
otcovým miláčkem, ale měla, jak se zdá, za to, že jí milovaný otec pořád ještě věnuje příliš 
málo času a pozornosti. - Že čeká, až řeknu, že to není pravda, má tuto souvislost: Malý 
krejčovský učeň jí přinesl šaty a ona mu je zaplatila. Potom se ptala muže, zda by musela 
znovu zaplatit, kdyby chlapec peníze ztratil. Muž, aby ji škádlil, ji ujišťoval, že ano {škádlení 
ve snovém obsahu), a ona se ptala znovu a znovu a čekala, aby konečně řekl, že to není 
pravda. Pro latentní obsah snu lze odtut konstruovat myšlenku, zda by mně musila platit 
dvakrát tolik, kdybych jí věnoval dvojitý čas, tedy myšlenku, která je lakomá nebo špinavá. 
(Nečistotu dětství sen velmi často nahrazuje lakotou; spojovacím můstkem přitom bývá slovo 
"špinavý"). Jestliže snový prvek čekání, až řeknu atd., opisuje slovo "špinavý", hodí se k 
němu další obsah, že stojí v koutě a že si nechce lehnout do postele, jakožto součást dětské 



scény, ve které zašpinila postel a za trest byla postavena do kouta s výhružkou, že ji otec již 
nebude mít rád, že se jí sourozenci budou vysmívat atd. Malé čtverce směřují k malé neteři, 
která ji zasvětila do umění, jak se, myslím, do devíti čtverců vpisují číslice, aby součet všemi 
směry činil patnáct.

Sen muže: Vidí dva chlapce, kteří se perou, a to bednářské učně, jak soudí podle nářadí, jež 
leží kolem; jeden chlapec druhého povalil, ležící chlapec má náušnice s modrými kameny. 
Snící pronásleduje pachatele se zdviženou holí, aby ho mohl potrestat. Ten se utíká k ženě, 
stojící u prkenné ohrady, jako by byla jeho matkou. Je to žena nádeníka, která stojí k snícímu 
zády. Konečně se obrátí a pohlédne na něho hrozným pohledem, takže se lekne a uteče. Na 
jejích očích vyčnívá červené maso spodního víčka.

Sen hojně zužitkoval triviální zážitky předchozího dne. Včera vskutku na ulici spatřil dva 
chlapce, z nichž jeden povalil druhého. Když k nim přispěchal, aby je usmířil, utekli. -
Bednářští učňové (Fassbinderknaben):
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tento prvek se vysvětluje teprve následujícím snem, při jehož rozboru užívá rčení: Dem Fass 
den Boden ausschlagen. (Tím to praskne.)2U) -Náušnice s modrými kameny nosívají podle 
jeho pozorování ponejvíce prostitutky. Takto se sem vřazuje známý žertovný verš o dvou 
chlapcích: A druhému chlapci říkali Mařenka (tj. byl dívkou). - Stojící žena: Po výstupu s 
oběma chlapci se procházel na břehu Dunaje a využil samoty k močení na prkennou ohradu. 
Na další cestě se na něho velmi přátelsky usmívala slušně oděná starší dáma a chtěla mu dát 
svou navštívenku s adresou.

Jelikož žena ve snu stojí tak jako on při močení, běží o močící ženu, ktomu pak patří hrozný 
"pohleď", vyčnívání červeného masa, a to se může týkat jen genitálií, při dřepu se 
rozvírajících a v dětství viděných, které se znovu vynořují v pozdější vzpomínce v podobě 
"divokého masa", "rány". Sen slučuje dvě příležitosti, při kterých mohl malý chlapec spatřit 
genitálie malých děvčátek, při povalení a při močení, a jak vysvítá z další souvislosti, uchoval 
si vzpomínku na otcovo potrestání nebo vyhrůžku pro sexuální zvídavost, kterou hošík při 
těchto příležitostech projevil.

Velké množství vzpomínek z dětství, jakžtakž sletovaných v jednu fantazii, se skrývá za tímto 
snem starší dámy:

Jde ve chvatu nakupovat. Na Graben klesá, jakoby zhroucena, na kolena. Kolem ní se seskupí 
mnoho lidí, zvláště kočí zfiakrů; ale nikdo jí nepomáhá na nohy. Mnohokrát se pokouší 
marně; konečně se jí to asi podařilo, neboí ji posadí do kočáru, který ji má odvézt domů; 
oknem jí vhodí veliký, hodně naplněný koš (podobný nákupnímu).

Je to táž dáma, která je ve snech vždycky štvána, podobně jako sama v dětství "štvala". První 
situace snu zřejmě pochází z pohledu na koně, který se svalil, a také "zhroucení" ukazuje k 
dostihům. V mladých letech bývala jezdkyní, v ještě mladších patrně také koněm. K padání 
patří první vzpomínka z dětství na sedmnáctiletého portýrova syna, který byl na ulici stižen 
epileptickou křečí a odvezen domů vozem. O tom ovšem jen slyšela, ale představa o 
epileptických křečích, o "padajícím" chlapci dosáhla veliké moci nad její obrazotvorností a 
později měla vliv na formu jejích hysterických záchvatů. - Sní-li žena o padání, má to asi 
zpravidla sexuální smysl, stává se "padlou"; u našeho snu je tento výklad nejméně pochybný, 



neboť padá na Graben, na oné vídeňské ulici, která je známa jako corso prostituce. Nákupní 
koš skýtá několik výkladů; jako koš připomíná, že ona nejdříve dala mnoha nápadníkům 
košem a později, jak praví, sama také dostala košem. K tomu rovněž patří, že jí nikdo 
nepomáhá na nohy; sama to vykládá tak, že ji odmítají. Nákupní koš připomíná pak fantazie, 
které se v analýze již ukázaly a v nichž se vdala hluboko pod
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svůj stav a chodí sama nakupovat na trh. Posléze se dá nákupní koš vykládat jako znak 
služebné osoby. K tomu přistupují další vzpomínky z dětství, na kuchařku, která dostala 
výpověd, protože kradla; také tak klesla na kolena a prosila. Tehdy bylo naší pacientce 
dvanáct let. Potom vzpomínka na služebnou, jež dostala výpověd, protože se stýkala s 
domácím kočím, který se s ní ostatně později oženil. Tato vzpomínka nám tedy skýtá zdroj 
pro kočí ve snu, (kteří se na rozdíl od skutečnosti padlé neujímají). Zbývá ještě vysvětlit 
vhození koše, a to oknem (Fenster). To jí připomíná expedici zavazadel na železnici, chození 
za milenkami ("Fensterln") na venkově, malé vzpomínky z letního bytu, jak nějaký pán hází 
dámě oknem modré švestky do pokoje, jak se její malá sestřička bála, protože nějaký 
mimojdoucí pitomec pohlédl oknem do pokoje. A nyní se za tím vynořuje temná vzpomínka z 
desátého roku, na bonu, která mívala na venkově milostné scény s domácím sluhou, jichž si 
dítě přece nějak všimlo, a která byla spolu s milencem " vyexpedována ", " vyhozena " (ve 
snu opak: vhozen); je to příběh, k němuž jsme se přiblížili také jinými cestami. Ale zavazadla, 
kufr služebné osoby, ve Vídni pohrdavě označují jako "pět švestek". "Seber si svých pět 
švestek a vypadni!"

Takové sny pacientů, jejichž rozbor vede k příliš temným nebo vůbec již nevybavitelným 
dojmům z dětství, mnohdy z prvních tří let, obsahuje moje sbírka ovšem ve velikém množství. 
Je však povážlivé vyvozovat z nich závěry, jež by měly platit pro sen vůbec; vždyť zpravidla 
běží o neurotické, zvláště hysterické osoby, a význam, který mají scény z dětství v těchto 
snech, by mohl být podmíněn povahou nerózy a nikoli podstatou snu. Ale při výkladu mých 
vlastních snů, který přece neprovádím pro hrubé chorobné příznaky, se mně stejně často 
stává, že v latentním obsahu snu neočekávaně narazím na scénu z dětství a že celá řada snů 
náhle ústí v cestách, vycházejících z dětského zážitku. Příklady pro to jsem již podal a při 
různých příležitostech uvedu ještě další. Snad nemohu zakončit celý oddíl vhodněji než 
sdělením několika vlastních snů, jejichž zdroji jsou recentní podněty a zároveň dávno 
zapomenuté zážitky z dětství.

1. Po cestování ulehnu unaven a hladov, za spánku se ozvou veliké životní potřeby a mám 
tento sen: Jdu do kuchyně, aby mi dali moučník. Tam stojí tři ženy, z nichž jedna je 
hospodyní a otáčí něco v ruce, jako by dělala knedlíky. Odpovídá, abych počkal, až bude 
hotová (tato řeč není jasná). Ztrácím trpělivost a uraženě odcházím. Oblékám si svrchník; 
první, který zkouším, je mi však příliš dlouhý. Zase ho svlékám, poněkud udiven, že má 
kožišinovou obrubu. Na druhém svrchníku, který si oblékám, je přišit dlouhý pruh s tureckou 
kresbou. Přistupuje ke mně cizinec s dlouhým obličejem a krátkou bradičkou a brání mi v 
oblékání, prohlašuje, zeje to jeho svrchník. Já mu ukazuji, že svrchník má velmi mnoho
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tureckého vyšívání. Ptá se: Co je vám po tureckých (kresbách, pruzích...)? Ale potom se k 
sobě chováme docela přátelsky.



Při rozboru tohoto snu mě docela neočekávaně napadá první román, který jsem asi ve třinácti 
letech četl, tj. začal číst od konce prvního dílu. Jméno románu i autora jsem nikdy nevěděl, ale 
zakončení mám nyní v živé paměti. Hrdina zešílí a neustále volá tři ženská jména, která pro 
něho v životě znamenala největší štěstí i neštěstí. Jedno z těchto jmen je Pélagie. Ještě nevím, 
co si s tímto nápadem počnu při rozboru. Tu se ke třem ženám vynořují tři sudičky, které 
spřádají lidský osud, a vím, že jedna ze tří žen, hospodyně ve snu, je matkou, která dává život, 
někdy také, jako v mém případě, žijícímu první potravu. Na ženských prsou se setkávají láska 
a hlad. Mladý muž, který, jak praví anekdota, byl velikým ctitelem ženské krásy, kdysi, když 
se hovořilo o krásné chůvě, která ho kojila, řekl: Mrzí mě, že jsem této vhodné příležitosti 
lépe nevyužil. Tuto anekdotu někdy používám k vysvětlení momentu dodatečnosti v 
mechanismu psychoneuróz. -Jedna ze sudiček tře tedy o sebe dlaně, jako by dělala knedlíky. 
Podivné zaměstnání pro sudičku, které se musí stůj co stůj objasnit! To pochází z jiné a 
dřívější vzpomínky. Když mně bylo šest let a matka mi dávala prvá ponaučení, chtěla, abych 
věřil, že jsme stvořeni ze země a musíme se proto do země navrátit. Ale mně se toto učení 
nezamlouvalo a měl jsem o něm pochybnosti. Tu třela matka o sebe dlaně -zcela podobně, 
jako když se dělají knedlíky, jenže neměla mezi dlaněmi těsto - a ukázala mi černé šupinky 
pokožky, které se přitom odlouply, jako ukázku země, z níž jsme stvořeni. Můj údiv nad touto 
názornou demonstrací byl bezměmý a odevzdal jsem se tomu, co jsem později slyšel 
vyjádřeno slovy: Jsi přírodě jednou povinen smrtí.21) Běží tedy skutečně o sudičky, knimž 
jdu do kuchyně, tak, jako jsem tam mnohdy hladový chodíval v dětství, a matka u kamen mne 
vyzývala, abych počkal, až dovaří oběd. A nyní knedlíky! Aspoň jeden z mých univerzitních 
profesorů, ale právě ten, u něhož jsem si osvojil své histologické znalosti (pokožka), 
vzpomene si při jménu Knedlík na osobu, kterou musel stíhat, protože se dopustila plagiátu na 
jeho spisech. Dopustit se plagiátu, přivlastnit si, co je možno dostat, byť to náleželo druhému, 
to nás zřejmě převádí k druhé části snu, v níž se se mnou nakládá, jako bych byl zlodějem 
svrchníká, který nějakou dobu řádil v posluchárnách. Napsal jsem výraz plagiát bez záměru, 
protože mne napadl, a nyní si všímám, že může být mostem mezi různými částmi zjevného 
obsahu snu. Asociační řetěz: Pélagie -plagiát - plagistomi (žraloci) - rybí měchýř, spojuje 
starý román s Knedlíkovou aférou a se svrchníky, jež zřejmě znamenají nástroj sexuální 
techniky. (Srv. Mauryův sen o kilu - lotu.) Je to sice spojení velmi násilné, a nesmyslné, ale 
přece ne takové, jaké bych mohl vytvořit za bdění, kdyby již nebylo utvořeno snovou prací. 
Ba, jakoby mé dychtivosti
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vynucovat si spojitosti nic nebylo svaté, slouží nyní druhé jméno Most (slovní most, viz výše) 
k tomu, aby mně připomnělo ústav, v němž jsem strávil nejšťastnější chvíle svého studia, 
jinak prost jakýchkoli potřeb ("A tak se vám naposledy nebude chtít od ňader vědy.")22) v 
naprostém protikladu k potřebám, které mne trýzní (plagen viz plagiát atd.) za tohoto snu. A 
konečně se vynořuje vzpomínka na jiného drahého učitele, jehož jméno opět zní jako něco 
kjídlu (Masný, podobně jako Knedlík) a připomíná smutnou scénu, v níž mají úlohu šupinky 
pokožky (matka -hospodyně), duševní porucha (román) a lék z latinské kuchyně, který 
zbavuje hladu, kokain.

Tak bych mohl dále sledovat zamotané myšlenkové cesty a úplně objasnit část snu, v rozboru 
chybějící, ale musím toho zanechat, protože osobní oběti, jichž by to vyžadovalo, by byly 
příliš veliké. Vyjímám jen jediný prvek, který mě může přímo vést k snovým myšlenkám, jež 
jsou podkladem této spleti. Cizinec s dlouhým obličejem a bradkou, který mi brání v oblékání, 
má rysy splitského obchodníka, u něhož má žena koupila mnoho tureckých látek. Jmenoval se 
Popovič,23) což je jméno podezřelé, které také podnítilo humoristu Stettenheima k žertovné 



narážce. ("Řekl mi své jméno a začervenal se.") Ostatně totéž zneužívání jména jako nahoře 
Pélagie, Knedlíka, Mosta, Masného. Taková hříčka se jmény je nepochybně dětským 
nezpůsobem; a jestliže si v ní libuji, je to odplata, neboť mé vlastní jméno bylo nesčetněkrát 
obětí takového slabomyslného vtip-kaření. Goethe kdysi poznamenal, jak citliví jsme na své 
jméno, s nímž se cítíme srostlí jako s vlastní kozí; tehdy totiž Herder udělal na Goethovo 
jméno tyto verše: ;

': '¦ I:;',

"Der du von Góttern abstammst, von Gothen oder vom Kote" -"So seid ihr Gótterbilder auch 
zu Staub."24)

Pozoruji, že odchýlení k zneužívání jmen mělo jen připravit tento stesk. -Přerušme se však. -
Nákup ve Splitu mně připomíná jiný nákup v Kotoru, při němž jsem byl příliš zdrženlivý a 
nevyužil příležitosti k nabytí krásných předmětů. (Nevyužil příležitosti u chůvy, viz výše.) 
Jedna ze snových myšlenek, které snícímu vnuká hlad, totiž praví: Nenech si nic ujít, ber, co 
se dá, třebas to bylo spjato s malým bezprávím; využij každé příležitosti, život je krátký, smrt 
nevyhnutelná. Protože je to myšleno také sexuálně a protože se chtíč nechce zastavit před 
bezprávím, musí se toto carpe diem obávat cenzury a skrýt se za snem. Dále se ohlašují 
všechny protichůdné myšlenky, vzpomínka na dobu, kdy snícímu postačovala pouze duševní 
potrava, všechny zábrany a dokonce výhrůžky odpornými sexuálními tresty.

2. Druhý sen vyžaduje delší úvodní zprávu:
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Odjížděje na prázdniny do Aussee, přijel jsem na západní nádraží, ale jdu na nástupiště již k 
ischlskému vlaku, který odjíždí dříve. Tam vidím hraběte Thuna, který jede zase k císaři do 
Ischlu. Ač pršelo, přijel v otevřeném voze, vyšel na nástupiště přímo vchodem pro místní 
vlaky a vrátného, který ho neznal a žádal od něho jízdenku, bez vysvětlení odbyl krátkým 
mávnutím ruky. Po jeho odjezdu ischlským vlakem mám opustit nástupiště a vrátit se do 
čekárny, ale s námahou prosadím, že tam smím zůstat. Krátím si čas tím, že dávám pozor, zda 
někdo přijde a dá si z protekce přidělit kupé; chystám se, že se pak ozvu a budu žádat stejné 
právo. Mezitím si něco pobrukuji a potom poznávám, že je to árie z Figarovy svatby:

Má-li chuť k tanci .

¦'¦¦¦¦ pan hrabě se mnou, ' . ;

-'¦ v? , -; písničku jemnou '¦¦;'. . :

. -f¦'¦¦ •'.'¦'.¦¦'¦¦¦."•¦¦ na loutnu hrám. ¦¦>>¦' '¦ : ¦

(Jiný člověk by byl melodii asi nerozpoznal.)

Celý večer jsem měl bujnou svárlivou náladu, dobíral jsem si číšníka i drožkáře, aniž jsem 
jim, doufám, ublížil; probleskává mi hlavou směs zpupných a revolučních myšlenek, které se 
hodí k Figarovým slovům a k vzpomínce na Beaumarchaisovu komedii, kterou jsem viděl v 
Comédie frangaise. Slovo o velkých pánech, kteří se obtěžovali přijít na svět; panské právo, 
které hrabě Almaviva chce uplatňovat vůči Zuzaně; žerty, které si naši zlí opoziční novináři 



tropí se jménem hraběte Thuna (dělání), nazývajíce ho hrabě Nichtstun (nicnedělání). 
Skutečně mu nezávidím; nyní má těžkou cestu k císaři a hrabě Nichtstun jsem vlastně já; jedu 
na prázdniny. K tomu přistupují různá veselá předsevzetí pro prázdniny. Nyní přichází pán, 
kterého znám jako vládního zástupce při lékařských zkouškách a který si svými výkony v této 
funkci získal lichotivý přívlastek "vládního přispavače".25' Odvolávaje se na své úřední 
postavení žádá půl kupé první třídy a slyším, jak jeden úředník říká druhému: Kam dáme toho 
pána s půlkou první? Pěkná protekce; já platím svou první třídu celou. Potom dostanu také 
zvláštní kupé pro sebe, ale ne ve spojitém voze, takže po celou noc nemám k dispozici 
záchod.

Moje stížnost u zřízence nemá úspěch; mstím se návrhem, aby dal do podlahy tohoto kupé 
udělat aspoň díru pro případné potřeby cestujících. A skutečně mám ráno ve tři čtvrtě na tři 
nucení na moč a probouzím se z tohoto snu:

Dav lidí, studentská schůze. - Mluví nějaký hrabě (Thun nebo Taaffe). Vyzván, aby řekl něco 
o Němcích, prohlašuje s výsměšnou tváří za jejich nejmilejší květinu podběl a pak si strká do 
knoflíkové dírky jakýsi roztr-
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hany list, vlastně zmačkanou kostru listu. Já se rozlítím, tedy se rozlítím,2(r) divím se však 
tomuto svému smýšlení. Potom méně jasně: Jako by to byla aula, východy obsazeny, a bylo 
nutno prchnout. Klestím si cestu řadou krásně zařízených pokojů, patrně vládních, s nábytkem 
barvy mezi hnědou a fialovou, a posléze přicházím do chodby, v níž sedí nějaká hospodyně, 
starší, tlustá zena. Střežím se s ní mluvit, ale ona se zřejmě domnívá, že mám oprávnění tudy 
procházet, neboť se ptá, zda mne má doprovodit s lampou. Naznačuji jí nebo říkám, aby 
zůstala stát na schodech, a přitom si připadám velmi chytrý, protože jsem se přece vyhnul 
kontrole. Tak jsem dole a nacházím úzkou, příkře stoupající cestu, po které kráčím.

Zase nejasné ... Jako by nyní nastal druhý úkol, uniknout z města, jako dříve z domu. Jedu 
drožkou a dávám kočímu příkaz, aby jel k nějakému nádraží. "Po samotné trati dráhy s vámi 
nemohu jet," říkám po nějaké jeho námitce, jako bych ho příliš unavil. Přitom se zdá, že jsem
s ním jel již po trati, po které se zpravidla jezdívá drahou. Nádraží jsou obsazena; rozmýšlím 
si, zda mám jet do Kremže nebo do Znojma, myslím však, bude tam dvůr, a rozhodnu se pro 
Štýrský Hradec nebo něco podobného. Nyní sedím ve vagóně, který se podobá vozu pouliční 
dráhy, a v knoflíkové dírce mám nějaký dlouhý podivně upletený předmět, na něm fialově 
hnědé fialky z tuhé látky, a lidem je to velice nápadné. Zde scéna náhle končí.

Zase jsem před nádražím, ale ve dvou, se starším pánem, vynalézám plán, jak zůstat 
nepoznán, ale vidím tento plán také již provedený. Myšlení a zážitek jsou takřka totožné. 
Dělá, jako by byl slepý, aspoň najedno oko, a já mu držím mužskou sklenici na močení 
(kterou jsme museli koupit nebo koupili ve městě). Jsem tedy ošetřovatelem a musím mu 
podat tuto sklenici, protože je slepý. Spatří-li nás takto průvodčí, musí nás nechat vyváznout 
jako nenápadné. Přitom jsou postavení onoho muže a jeho močící úd viděny plasticky. Nato 
procitám s nucením na moč.

Celý sen působí dojmem fantazie, která snícího zanáší do revolučního roku 1848. Vzpomínka 
na něj byla přece obnovena výročím v roce 1898 a kromě toho malým výletem do Wachau, 
při kterém jsem poznal Em-mersdorf,17) místo odpočinku studentského vůdce Fischhofa, k 
němuž ukazují některé rysy zjevného obsahu snu. Sdružování myšlenek mne přivádí do 



Anglie, do domu mého bratra, který své ženě žertem říkával ,J>řed patnácti lety" podle názvu 
básně lorda Tennysona a děti to hned opravovali na: "Před padesáti lety". Tato fantazie, 
navazující na myšlenky, které vyvolal pohled na hraběte Thuna, je však, jako fasáda italských 
kostelů, jen postavena před budovu bez organické souvislosti; na rozdíl od těchto fasád má 
ostatně mezery, je zapletená a na mnoha místech pronikají součásti z vnitřku. První situace 
snu je spředena z několika scén, na něž ji mohu rozložit. Nadutost hraběte ve snu je přejata ze 
scény na gymnáziu v mém patnáctém roce. Zosnovali jsme proti neoblíbenému a ignorant-
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skému učiteli spiknutí, jehož duší byl spolužák, který si od té doby, jak se zdá, vzal příklad z 
anglického Jindřicha VIII. Vedení hlavního útoku připadlo mně a rozprava o významu Dunaje 
pro Rakousko (Wachau!) byla příležitostí, při níž došlo k otevřenému vzbouření. Jedním ze 
spiklenců byl jediný náš aristokratický spolužák, pro svou nápadnou výšku zvaný "Lí-rafa", a 
ten, volán k odpovědnosti školním tyranem, profesorem německého jazyka, stál tak, jako 
hrabě ve snu. Prohlášení o nejmilejší květině a strkání do knoflíkové dírky něčeho, co musí 
být také květinou (co pnpomíná orchideje, které jsem týž den daroval jedné přítelkyni, a 
kromě toho jednu růži z Jericha), nápadně pnpomíná scénu ze Shakespearových královských 
dramat, kterou se zahajuje občanská válka mezi červenou a bílou růží; zmínka o Jindřichu 
VIII. vyklestila cestu k této vzpomínce. Pak již není daleko od růže k červeným a bílým 
karafiátům. (Mezi to se při rozboru vsunují dva verše, jeden německý, druhý španělský: 
Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen Welken2i) - Isabelita, no llores, que se marchitan las 
floře s.29) Španělština vychází z "Figara".) Bílé karafiáty jsou u nás ve Vídni odznakem 
antisemitů, červené sociálních demokratů. Za tím se vynořuje vzpomínka na vyzývavé 
chování antisemitů za jízdy železnicí v krásném Sasku (Anglosasové). Třetí scéna, která 
dodala součásti k tvorbě první situace snu, spadá do mých prvních studentských let. V 
kterémsi německém studentském spolku byla rozprava o poměru filosofie k přírodním vědám. 
Já, zelenáč plný materialistického učení, jsem se protlačil do popředí a zastával velmi 
jednostranné stanovisko. Tu povstal rozumný, starší kolega, jenž od té doby dokázal 
schopnost vést lidi a organizovat masy a který má ostatně jméno z říše zvířat, a řádně nás sjel; 
také on prý v mládí hlídal prasata a potom se s lítostí vrátil do otcovského domu. Já jsem se 
rozlítil (jako ve snu), byl jsem "svinsky" hrubý a odpověděl jsem, že se od té doby, co vím, že 
hlídal prasata, již nedivím tónu jeho řeči. (Ve snu se divím svému německo-nacionálnímu 
smýšlení.) Velké pobouření, z mnoha stran ode mne žádali, abych svá slova odvolal, ale já 
neustoupil. Uražený kolega byl příliš rozumný, aby mne vyzval, jak od něho žádali, a nic 
nepodnikl.

Ostatní prvky snové scény pocházejí z hlubších vrstev. Co znamená, že hrabě prohlašuje 
"podběl" {Huflattich)! Ptám se své asociační řady. Hu-flattich - lattice - salát - Salathund 
{pes, který ostatním nepřeje, co sám nežere). Touto skulinou spatřuji zásobu nadávek: Gir-
ajfe [žirafa, Affe: opice], prase, svině, pes; oklikou přes jedno jméno dospívám k oslu a tím k 
akademickému učiteli, jemuž se vysmívám. Kromě toho si překládám -nevím zda právem -
Huflattich slovem pisse-en-lit.30) Tyto znalosti mám ze Zolova "Germinalu", v němž jsou 
děti vyzvány, aby přinesly s sebou takový salát. Pes - chien - tvarem pnpomíná onu větší 
funkci (chier jako pisser menší). Záhy budeme mít pohromadě neslušnost ve všech třech
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skupenstvích, neboť v témž "Germinalu", který má dosti společného s nadcházející revolucí, 
je popsáno zcela zvláštní závodění v produkci plynových výmětů, nazývaných flatus.3[) A 



nyní si všímám, jak dlouho již je připravena cesta k tomuto fiatu, od květin přes španělský 
veršík, Isabelitu, k Isabele a Ferdinandovi, přes JindřichaVIII., anglické dějiny kboji Armády 
s Anglií, po jehož vítězném zakončení Angličané dali razit medaili s nápisem: Flavit et 
dissipati sunt,n) jelikož bouře rozehnala španělskou flotilu.33) Tohoto výroku jsem chtěl užít 
k položertovněmu nadpisu kapitoly o "terapii", kdybych měl jednou příležitost zevrubně 
popsat své pojetí a léčení hysterie.

Druhou scénu snu nemohu tak podrobně popsat, a to se zřetelem k cenzuře. Dosazuji se totiž 
za vysokého pána oné revoluční doby, který měl také dobrodružství s orlem (Adler), trpěl prý 
incontinentií alvP4) apod., a myslím, že bych nebyl oprávněn projít cenzurou, ačkoli mi větší 
část oněch příběhů vyprávěl kterýsi dvorní rada (aula, consiliarius auli-cus).}5) Podnět k řadě 
pokojů ve snu mně poskytl salonní vůz Jeho Veličenstva -kdysi jsem měl příležitost do něho 
nahlédnout -znamená však, jako začasté ve snu, ženyi6) (erární ženy). Osobou hospodyně se 
špatně odvděčuji kterési duchaplné starší dámě za pohostinství a mnoho pěkných historek, 
které mi byly u ní vyprávěny. Detail lampy vychází od Grillparzera, který si zaznamenal 
roztomilý zážitek podobného obsahu a potom ho užil v "Heře a Leandrovi" {des Meeres und 
der Liebe Wellen [vlny moře a lásky] - Armáda a bouře).37'

Také od podrobného rozboru obou ostatních částí snu musím upustit; vyjma jen ony prvky, 
které vedou k oběma scénám z dětství, pro které jsem sen vůbec uvedl. Právem vznikne 
domněnka, že mne k tomuto potlačení nutí sexuální materiál; ale čtenář se nemusí tímto 
vysvětlením spokojit. Vždyť před sebou netajíme mnohé, co zatajujeme jiným lidem, a zde 
neběží o důvody, které nutí skrývat řešení, ale o pohnutky vnitřní cenzury, jež zastírají vlastní 
obsah snu také přede mnou. Musím proto říci, že se tyto tři části snu po rozboru jeví drzým 
výronem směšného, v mém bdělém životě dávno potlačeného velikášství, které jednotlivými 
výběžky proniká až do zjevného obsahu snu (připadám si chytrý), a výborně umožňuje 
pochopit zpupnou náladu z večera před těmito sny. Chvástavost ve všem: Zmínka o Štýrském 
Hradci vychází např. ze rčení: "Was kostet Graz?" [Co stojí Št. Hradec?], v němž si libujeme, 
když myslíme, že máme hodně peněz. Kdo uváží Rabelaisův mistrovský popis života a činů 
Gargantuy a jeho syna Pantagruela, může náznakem uvedený obsah první části snu také 
zařadit do chvástání. K dvěma přislíbeným scénám z dětství patří však toto: Na tuto cestu 
jsem si koupil nový kufr, jehož barva, hnědofialová, se ve snu několikrát vyskytuje (fialově 
hnědé fialky z tuhé látky vedle věci, které se říká Mádchenfdnger [doslovně: chytač dívek] -
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nábytek ve vládních pokojích). Že jsme lidem nápadní něčím novým, tomu, jak známo, věří 
děti. Nuže, byla mi vyprávěna tato scéna z mého dětství a vzpomínka na ni je nahrazena 
vzpomínkou na vyprávění. Prý jsem se - ve druhém roce života -ještě někdy v posteli 
pomočoval, a když mně to bylo vytýkáno, utěšoval jsem prý otce slibem, že mu v N. 
(nejbližším větším městě) koupím novou, krásnou, červenou postel. (Odtud ve snu vsuvka, že 
jsme sklenici ve městě koupili nebo koupit museli; co jsme slíbili, musíme dodržet.) 
[Povšimněte si ostatně spojení mužské sklenice na močení a ženského kufru, box.] Celé 
velikášství dítěte je obsaženo v tomto slibu. Význam, který mají pro sen dětské obtíže se 
stolicí, byl ostatně patrný již při výkladu jednoho dřívějšího snu. V psychoanalýzách 
neurotiků jsme také poznali těsnou souvislost mezi pomočováním a povahovým rysem 
ctižádosti.

Později, když mi bylo sedm nebo osm let, došlo však k jinému domácímu výstupu, na který se 
výborně pamatuji. Večer před spaním jsem jednou nedbal příkazu šetrnosti, abych 



nevykonával své potřeby v ložnici rodičů za jejich přítomnosti, a otec, káraje mne, 
poznamenal: Z toho kluka nikdy nic nebude. Byla to patrně hrozná urážka mé ctižádosti, 
neboť narážky na tuto scénu se znovu a znovu vracívají v mých snech a bývají spojovány s 
výčtem mých výkonů a úspěchů, jako bych chtěl říci: Vidíš, přece se ze mě něco stalo. Tato 
scéna z dětství dodala látku k poslednímu obrazu snu, v němž jsou, ovšemže ze msty, 
vyměněny úlohy. Starší muž, zřejmě otec, jelikož slepota na jedno oko zobrazuje jeho 
jednostranný zelený zákal,38' močí nyní přede mnou jako já tehdy před ním. Zeleným 
zákalem mu připomínám kokain, který mu prospěl při operaci, jako bych tím byl splnil svůj 
slib. Kromě toho se mu vysmívám; jelikož je slepý, musím mu držet sklenici a slastně si libuji 
v narážkách na své poznatky v nauce o hysterii, na které jsem hrdý.39'

Obe dětské scény močení beztak u mne úzce souvisí s tématem snahy po velikosti, ale k jejich 
vzbuzení na cestě do Aussee přispěla ještě nahodilá okolnost, že moje kupé nemělo záchod a 
musel jsem být připraven, že se octnu za jízdy v rozpacích, které se ráno vskutku dostavily. 
Procitl jsem s pocitem tělesné potřeby. Snad bychom mohli být nakloněni považovat tyto 
pocity za vlastního vyvolavatele snu, ale spíše bychom se přiklonili k jinému názoru, že totiž 
teprve snové myšlenky vyvolaly nucení na moč. Je u mě velmi neobvyklé, abych byl 
jakoukoli potřebou rušen ve spánku, nejméně v době tohoto procitnutí, ráno ve tři čtvrtě na tři. 
Proti další námitce poznamenávám, že jsem na jiných cestách za pohodlnějších poměrů téměř 
nikdy nepocítil nucení na moč po časném procitnutí. Ostatně tento bod může zůstat bez 
jakékoli újmy nerozhodnut.

Od té doby, kdy mě zkušenosti při rozboru snů upozornily, že také ze snů, jejichž výklad se 
zprvu zdá úplný, protože se dají snadno prokázat
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zdroje snu i vyvolavatele přání, - že i z takových snů vycházejí důležité myšlenkové spoje, 
které vedou až do nejranějšího dětství, ptal jsem se, zda také tento rys je podstatnou 
podmínkou snění. Kdybych tuto myšlenku zevšeobecnil, navazoval by každý sen svým 
zjevným obsahem na zážitek recentní a latentním obsahem na zážitek nejstarší, který - a to 
mohu skutečně ukázat při rozboru hysterie - zůstal v dobrém smyslu recentní až do 
přítomnosti. Ale zdá se, že tuto domněnku lze zatím těžko dokázat; k pravděpodobnému 
významu nejranějších zážitků z dětství pro tvorbu snu se vrátím ještě v jiné souvislosti (v 
kapitole VII.).

Ze tří na začátku uvedených zvláštností snové paměti se jedna - záliba snového obsahu v 
podružném - uspokojivě rozřešila převodem na snové zkreslení. Obě ostatní zvláštnosti, 
zálibu v recentních a dětských zážitcích, jsme mohli sice potvrdit, ale nemohli jsme je odvodit 
z pohnutek snění. Obě tyto charakteristické vlastnosti, které máme ještě vysvětlit nebo 
zhodnotit, si zapamatujeme; dostane se jim zařazení na jiném místě, bud v psychologii stavu 
spánku, nebo při oněch úvahách o struktuře duševního aparátu, k nimž nás později podnítí 
poznání, že výkladem snů jakoby okenní skulinou můžeme pohledět do vnitřku tohoto 
aparátu.

Jiný výsledek posledních rozborů snů však vytknu hned na tomto místě. Sen je často 
mnohoznačný; může v něm být spojeno nejen, jak ukazují příklady, několik splnění přání 
vedle sebe; jeden smysl, jedno splnění přání může také zakrývat druhý, až nejspodněji 
narazíme na splnění přání z nejranějšího dětství, a také zde opět uvažujeme, zda bychom v 
oné větě neměli slovo "často" správněji nahradit slovem "pravidelně".40'



C. Tělesné zdroje snu ^;

Pokusíme-li se vzbudit zájem vzdělaného laika o problémy snu a optáme-li se ho s tímto 
úmyslem, z jakých zdrojů asi podle jeho názoru pocházejí sny, zpravidla se dovíme, že se 
dotázaný domnívá, že najisto zná tuto část řešení. Hned si vzpomene na vliv, který mají na 
tvorbu snu porušené nebo ztížené trávení ("Sny pocházejí ze žaludku"), nahodilá poloha těla a 
malé zážitky za spánku, a ani, zdá se, netuší, že i když všechny tyto momenty uvážíme, zbývá 
ještě něco, co vyžaduje vysvětlení. Jaký význam pro tvorbu snu přičítá vědecká literatura 
tělesným zdrojům podnětů, jsme podrobně vyložili v úvodní kapitole, takže stačí, když se 
upamatujeme na výsledky tohoto šetření. Slyšeli jsme, že se rozlišují tři druhy tělesných 
zdrojů podnětů, a to objektivní smyslové podněty vycházející z vnějších objektů, vnitřní
podrážděnost smyslových orgánů odůvodněná jen subjektivně, a tělesné podněty pramenící z 
tělesného nitra. Zpozorovali jsme přitom sklon autorů zatlačit do pozadí nebo úplně
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vyloučit vedle těchto tělesných zdrojů podnětů případné psychologické zdroje snu. Při 
zkoumání nároků, které jsou uplatňovány ve prospěch tělesných zdrojů podnětů, jsme se 
dověděli, že význam objektivního podráždění smyslových orgánů - běží tu zčásti o podněty, 
jež se nedají zdržet ani od duševního života spícího -je bezpečně zjištěn četnými 
pozorováními a potvrzen pokusy, že úlohu subjektivního podráždění smyslů ukazuje návrat 
hypnagogických smyslových obrazů ve snech a že se v nejširším rozsahu předpokládaný 
převod snových obrazů a představ na vnitřní tělesný podnět nedá sice prokázat plnou měrou, 
ale může se opírat o obecně známý vliv, který na obsah našich snů vykonává podrážděnost 
zažívacích, močových a pohlavních orgánů. Podle toho jsou nervové podráždění a tělesný 
podnět tělesnými zdroji snu, tj. podle několika autorů vůbec jedinými zdroji snu.

Také jsme však již slyšeli četné pochybnosti, které se netýkaly správnosti, ale spíše 
postačitelnosti teorie o tělesných podnětech.

Třebaže si zastánci této nauky byli naprosto jisti jejími faktickými základy - zvláště pokud 
běží o akcidenční a vnější nervové podráždění, které lze snadno rozeznat ve snovém obsahu -
přece se žádný neubránil poznání, že se sny vzhledem k bohatství představového materiálu 
nedají odvozovat jen a jen z vnějšího nervového podráždění. Miss Mary Whiton Calkinsová 
šest neděl zkoumala vlastní sny a sny kterési osoby z tohoto hlediska a zjistila jen 13,2 
procenta, případně 6,7 procenta, v nichž se dal prokázat prvek z vnějšího smyslového vjemu; 
jen dva případy sbírky se daly převést na orgánové počitky. Statistika tu dokazuje, co jsme již 
vytušili ze zběžného přehledu svých vlastních zkušeností.

Mnozí se omezili na vytknutí, že sen z nervového podráždění je jen jedním dobře probádaným 
druhem vedle jiných forem snu. Spitta sny rozdělil na sny z nervového podráždění a sny 
asociační. Ale toto řešení zřejmě neuspokojuje, pokud se nepodaří prokázat spojitost mezi 
tělesnými zdroji a představovým obsahem snu.

K první námitce, že ona nauka nepostačuje vzhledem k relativní nečetnosti vnějších 
podnětových zdrojů, se tedy řadí druhá, že objasnění, dosažitelné zavedením takových zdrojů, 
nepostačuje. Zastánci této nauky jsou povinni nám vysvětlit dvojí, za prvé, proč vnější podnět, 
pokud se týká jeho pravé povahy, nebývá ve snu poznán, ale zpravidla pokládán za něco 
jiného (srovnej sny vyvolané budíkem), a za druhé, proč výsledek reakce vnímající duše na 
tento chybně rozpoznaný podnět bývá tak ne-určitelně rozmanitý. Strumpell na tuto otázku, 



jak jsme slyšeli, odpověděl, že duše následkem svého odvrácení od vnějšího světa za spánku 
není s to správně si vyložit objektivní smyslový podnět, ale je nucena vytvářet na základě 
podnětu, v mnoha směrech neurčitého, iluze; sám tvrdí (str.108):

"Jakmile vnějším nebo vnitřním nervovým podrážděním za spánku
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vznikne v duši a je jí percipován nějaký počitek nebo počitkový komplex, cit a vůbec 
psychologický děj, vzbudí tento děj ze zkušenostního kruhu, který v duši zůstal z bdění, 
počitkové obrazy, tedy někdejší vjemy, bud holé, nebo s příslušnými psychickými hodnotami. 
Soustředí kolem sebe jaksi větší nebo menší počet takových obrazů, kterými dojem 
pocházející z nervového podráždění nabývá psychické hodnoty. Také zde obyčejně říkáme, 
tak jako jazykový zvyk o bdělém chování, že duše za spánku dojmy z nervového podráždění 
vykládá. Výsledkem tohoto výkladu je takzvaný sen z nervového podráždění, tj. sen, jehož 
součásti jsou podmíněny tím, že nějaké nervové podráždění podle zákonů reprodukce 
psychicky působí v duševním životě."

S touto naukou se ve všem podstatném shoduje Wundtův výrok, že snové představy většinou 
jistě vycházejí ze smyslových podnětů, zejména z podnětů obecného smyslu, a proto jsou 
většinou fantastickými iluzemi a pravděpodobně jen z menší části ryzími vzpomínkovými 
představami vystupňovanými do halucinací. Pro poměr snového obsahu k snovým podnětům, 
vyplývající z této teorie, nalézá Strumpell báječné podobenství (str. 84), zeje to tak, "jako by 
deset prstů člověka, úplně neznalého hudby, přejíždělo po klávesách hudebního nástroje". Sen 
by se pak nejevil psychickým úkazem, vyvolaným psychickými motivy, ale výsledkem 
fyziologického podnětu, který se projevuje psychickými příznaky, protože aparát, zasažený 
podnětem, není způsobilý k jinému projevu. Na podobném předpokladu se např. zakládá 
vysvětlení nutkavých představ, jež podal Meynert proslulým podobenstvím o číselníku, na 
němž vyčnívají některé vypouklejší číslice.

Ačkoli nauka o tělesných podnětech snu získala oblibu a láká, přece je snadné najít její slabé 
místo. Každý tělesný podnět snu, který za spánku vyzývá duševní aparát k vykládání tvorbou 
iluzí, může podnítit nesčíslné množství takových pokusů o výklad, a tedy může být ve 
snovém obsahu zastoupen představami krajně rozdílnými.4" Ale Strumpellova a Wundtova 
nauka není s to uvést nějaký motiv, který upravuje vztah mezi vnějším podnětem a snovou 
představou, zvolenou k jeho výkladu, aby tedy vysvětlila "podivný výběr", který podněty 
"často provádějí při své produktivní působnosti". {Lipps, Grundtatsachen des Seelenlebens, 
str. 170.) Jiné námitky míří proti základnímu předpokladu celé iluzionistické nauky, že duše 
za spánku není s to rozeznávat skutečnou povahu objektivních smyslových podnětů. Starý 
fyziolog Burdach však dokazuje, že duše je i za spánku způsobilá správně vykládat smyslové 
dojmy, jež na ni působí, a reagovat podle správného výkladu. Dále rozvádí, že jisté, pro toho 
kterého jednotlivce důležité smyslové dojmy jsou vyňaty ze zanedbávání za spánku (kojná a 
dítě) a že nás mnohem bezpečněji vzbudí naše vlastní jméno než nějaký lhostejný sluchový 
dojem, a to ovšem předpokládá, že
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duše i za spánku rozeznává počitky (viz kapitolu I). Burdach z těchto pozorování dovozuje, že 
pro stav spánku je třeba předpokládat nikoli nezpůsobilost k vykládání smyslových podnětů, 
ale nedostatek zájmu o ně. Tytéž argumenty, kterých užil Burdach r. 1830, opakuje roku 1883 



proti teorii o tělesných zdrojích Lipps. Duše se nám tedy jeví jako spáč v anekdotě, který na 
otázku "Spíš?" odpovídá "Ne", ale po druhém oslovení "Půjč mi deset korun" se vymlouvá: 
"Spím."

Nepostačitelnost nauky o tělesných podnětech snu se dá dokázat také jinak. Pozorování 
ukazuje, že vnější podněty mě nenutí k snění, ačkoli se tytéž podněty zobrazují ve snovém 
obsahu, když sním. Například na kožní nebo tlakový podnět, který na mne zapůsobí, mohu 
reagovat různě. Mohu jej přeslechnout a při procitnutí zjistit, že jsem měl třeba nepřikrytou 
nohu nebo stlačenou ruku; vždyť patologie přináší velmi četné příklady, že různorodé a silně 
dráždící podněty počitkové a pohybové zůstávají za spánku bez účinku. Mohu pocítit sensaci 
za spánku, abych tak řekl skrze spánek, a to bývá zpravidla u podnětů bolestivých, ale aniž 
jsem bolest zapředl do snu; a za třetí mohu na základě podnětu procitnout a tím jej 
odstranit.42' Teprve čtvrtou možnou reakcí je, že mne nervové podráždění podnítí ke snu; ale 
ostatní možnosti nastávají aspoň tak často jako tvorba snu. To by nebylo možné, kdyby 
pohnutka snění nevězela mimo oblast tělesných podnětových zdrojů.

Jiní autoři - Scherner, kterého následoval filosof Volkelt - správně zhodnotili výše odhalenou 
mezeru ve vysvětlování snu tělesnými podněty a pokusili se přesněji zjistit duševní činnosti, 
jež utvářejí z tělesných podnětů pestré obrazy snu, a vkládali tedy podstatu snu do duševna a 
do psychické činnosti. Scherner nepodal jen básnicky procítěný, nadšením oživený popis 
psychických zvláštností, které se rozvíjejí při tvorbě snu, ale také se domníval, že vytušil 
zásadu, podle níž duše nakládá s podněty, které se jí nabízejí. Podle Schernera se snová práce, 
volně užívající fantazie zbavené pout dne, nese k tomu, aby symbolicky znázorňovala povahu 
orgánu, z něhož vychází podnět, a druh tohoto podráždění. Tak vzniká jakýsi snář jako návod 
k výkladu snů, pomocí kterého můžeme usuzovat ze snových obrazů na tělesné pocity, stavy 
orgánů a stavy podráždění. "Obraz kočky vyjadřuje rozmrzelost, obraz světlého a hladkého 
pečiva tělesnou nahotu. Lidské tělo jako celek je snovou fantazií znázorňováno jako dům, 
jednotlivý tělesný orgán jako část domu. Ve snech ze zubního podnětu jsou ústa zobrazena 
vysoko klenutým průjezdem, sestup z hltanu do jícnu schodištěm, ve snu z bolení hlavy je 
vzpřímenost hlavy vyznačena stropem pokoje, pokrytým hnusnými ropuchovitými pavouky" 
(str. 39). Nelze říci, že by se tato teorie těšila přízni autorů. Především se zdála výstřední; 
dokonce váhali najít v ní ono částečné oprávnění, které podle mého soudu skutečně má. Jak 
vidno, oživuje vykládání snů pomocí sym-
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boliky, které užívali staří, jenže oblast, z níž čerpá výklad, je omezena na lidskou tělesnost. 
Nedostatek vědecky srozumitelné vykladačské techniky nutně omezuje použitelnost 
Schernerovy nauky. Libovůle ve výkladu snů se vůbec nezdá vyloučena, zejména když také 
zde může jeden podnět být ve snovém obsahu zastoupen různým způsobem; tak již 
Schernerův stoupenec Volkelt nemohl potvrdit zobrazení těla domem. Musí také vzbudit 
pohoršení, že je zde duši uložena snová práce jakožto činnost neužitečná a bezcílná, neboť se 
přece duše podle této teorie spokoj uje tím, že vytváří fantazie o podnětu, který ji zaměstnává, 
aniž jí z dáli kynulo nějaké vyřízení tohoto podnětu.

Jedna námitka se však citelně dotýká Schernerovy nauky o symbolizování tělesných podnětů 
snem. Tyto tělesné podněty existují vždycky, duše je jim, jak se všeobecně předpokládá, za 
spánku přístupnější než za bdění. Proto nechápeme, proč duše nesní nepřetržitě celou noc, a to 
každou noc o všech orgánech. Chceme-li se této námitce vyhnout podmínkou, že by z oka, 
ucha, zubů, útrob atd. muselo vycházet zvlášťní podráždění, aby vyvolalo snovou činnost, 



narážíme na obtíž prokázat toto stupňování podnětů objektivně, nebot je to možné jen v 
nepatrném počtu případů. Jestliže sen o létání symbolizuje stoupání a klesání plicních laloků 
při dýchání, musel by se tento sen, jak podotkl již Strumpell, opakovat mnohem častěji, anebo 
by se musela dát prokázat zvýšená dýchací činnost za tohoto snu. Ještě je myslitelná třetí 
možnost, nejpravděpodobnější ze všech, že totiž někdy působí zvlášťní pohnutky k tomu, aby 
byla věnována pozornost útrobním sensacím, které jsou vždy stejné. Tato možnost však již 
přesahuje Schernerovu teorii.

Cena Schernerových a Volkeltových úvah spočívá v tom, že upozorňují na četné vlastnosti 
snového obsahu, které vyžadují objasnění a za nimiž jsou, zdá se, skryty nové poznatky. Je 
naprosto správné, že sny obsahují symbolizace tělesných orgánů a funkcí, že voda ve snu 
mnohdy ukazuje k močovému podnětu, že mužský úd bývá zobrazován vztyčenou holí nebo 
sloupem atd. Ve snech, které ukazují zorné pole s velikým pohybem a s jasnými barvami, na 
rozdíl od matnosti jiných snů, lze sotva odmítnout jejich výklad zrakovým podnětem; rovněž 
nelze popřít příspěvek z tvorby iluzí ve snech, jež obsahují hluk a směsici hlasů. Sen jako 
Schernerův, v němž stojí proti, sobě dvě řady krásných plavovlasých chlapců na mostě, útočí 
na sebe a zase se vracejí na svá místa, až se konečně snící posadí a vytáhne si zub z čelisti; 
nebo podobný sen Volkeltův, v němž se objevují dvě řady přihrádek a který také končí 
vytažením zubu; takové, oběma autory v hojnosti sdělené sny nepřipouštějí, abychom 
Schernerovu teorii odložili jako zbytečný vynález, aniž jsme pátrali po jejím dobrém jádru. 
Vzniká úkol najít pro domnělou symbolizaci domnělého zubního podnětu jiné vysvětlení. 
.,,,.,..,........,.. >,....,....,., ,."..,............
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Po celou dobu, kdy jsme se zabývali naukou o tělesných zdrojích snu, jsem neuvedl argument, 
který vyplývá z našich rozborů snů. Jestliže jsme postupem, který jiní autoři na svůj materiál 
snů nepoužili, dokázali, že sen má svou vlastní hodnotu jakožto psychická činnost, že 
pohnutkou k jeho tvorbě je přání a že zážitky předešlého dne dodávají nejbližší materiál pro 
jeho obsah, je každá jiná nauka o snu, jež opomíjí takový důležitý vyšetřovací postup, a proto 
vydává sen za neužitečnou a záhadnou psychickou reakci na tělesné podněty, odsouzena i bez 
zvláštní kritiky. Ledaže by existovaly, a to je velmi málo pravděpodobné, dva zcela rozdílné 
druhy snů, z nichž jeden druh se zdál jen nám a druhý jen dřívějším posuzovatelům snu. Ještě 
zbývá, abychom fakta, o něž se opírá obvyklá nauka o tělesných podnětech k snu, nějak 
umístili v naší nauce o snu.

První krok k tomu jsme již učinili, když jsme stanovili větu, že snová práce je nucena 
zpracovat všechny současně existující podněty snu do jednoty. Zbyly-li dva nebo více 
účinných zážitků z předešlého dne, jsou přání, jež z nich plynou, jak jsme viděli, spojena v 
jednom snu; rovněž se ukázalo, že se snový materiál utváří z psychicky hodnotného dojmu a z 
lhostejného zážitku předešlého dne, za předpokladu, že se dají vytvořit spojité představy mezi 
oběma prvky. Sen je tedy reakcí na všechno, co jako aktuální současně existuje ve spící duši. 
Pokud jsme tedy dosud rozebírali snový materiál, poznali jsme, že jde o sbírku psychických 
zbytků, vzpomínkových stop, kterým jsme (pro zálibu v recentním a dětském materiálu) byli 
nuceni přisoudit ráz aktuality, psychologicky zatím neurči-telný. Nuže, neuvádí nás příliš do 
rozpaků, máme-li předpovědět, co nastane, přistoupí-li k těmto vzpomínkovým aktualitám 
nový materiál: sen-sace za stavu spánku. Tato podráždění nabývají pro sen důležitosti opět 
tím, že jsou aktuální; jsou slučována s ostatními psychickými aktualitami, aby tvořila materiál 
k tvorbě snu. Podněty působící za spánku jsou zpracovány na splnění přání, jehož druhými 
součástmi jsou psychické zbytky ze dne, které již známe. Toto spojení nastat nemusí; vždyť 



jsme slyšeli, že k tělesným podnětům za spánku je možno se chovat několikerým způsobem. 
Tam však, kde nastává, se právě podařilo najít pro snový obsah představový materiál, který 
zastupuje obojí zdroje snu, tělesné i psychické.

Podstata snu se nezmění, přistoupí-li k psychickým zdrojům snu materiál somatický; zůstává 
splněním přání bez zřetele k tomu, jak je jeho projev určen aktuálním materiálem.

Rád zde vyhrazuji místo pro řadu zvláštností, které způsobují, že význam vnějších podnětů 
pro sen je proměnlivý. Myslím, že spolupůsobení individuálních, fyziologických a 
nahodilých, dočasnými okolnostmi daných momentů rozhoduje o tom, jak se v jednotlivých 
případech intenzivnějšího objektivního podráždění za spánku chováme; obvyklá ak-
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cidenční hloubka spánku ve srovnání s intenzitou podnětu jednou umožní potlačit podnět tak, 
aby za spánku nerušil, podruhé nutí k procitnutí, anebo podporuje pokus překonat podnět 
zapředením do snu. Vzhledem k rozmanitosti těchto konstelací se vnější objektivní podněty u 
jedné osoby projeví ve snu častěji nebo řidčeji než u druhé. U mne, který jsem výborným 
spáčem a tvrdošíjně trvám na tom, aby mě žádný podnět ze spánku ne-vyrušil, je vmísení 
vnějších příčin dráždění do snů velmi řídké, zatímco psychické motivy mě patrně velmi 
snadno podněcují k snění. Vlastně jsem zaznamenal jen jediný sen, v němž lze rozpoznat 
objektivní zdroj bolestivého podnětu, a právě u tohoto snu bude velmi poučné prohlédnout si, 
jaký výsledek měl vnější podnět ve snu.

Jedu na šedém koni, zprvu bojácně a neopatrné, jako bych se jen opíral. Tu potkávám kolegu 
P-a, který sedí v lodenovém obleku na koni a něco mi vytýká (patrně, že sedím špatně). Nyní 
se stále lépe vyznávám ve velmi inteligentním koni, sedím pohodlně a pozoruji, že se nahoře 
cítím jako doma. Za sedlo mi slouží jakýsi polštář, který zcela vyplňuje místo mezi krkem a 
zadkem koně. Když jsem jel nějaký kus po ulici, vracím se a chci sestoupit, nejprve před 
malou otevřenou kaplí, jejíž průčelí je v ulici. Potom skutečně sestupuji u kaple, která je v její 
blízkosti; hotel je v téže ulici; mohl bych tam pustit koně samotného, ale přece ho tam raději 
vedu. Jato bych se styděl přijet tam na koni. Před hotelem stojí sluha z hotelu a ukazuje mi 
jakýsi můj lístek, který byl nalezen, a vysmívá se mi proto. Na lístku stojí dvakrát 
podškrtnuto: Nic nejíst, a potom druhé předsevzetí (nejasné), něco jako: vůbec nepracovat; k 
tomu jakási představa, že jsem v cizím městě, v němž vůbec nepracuji.

Zprvu na snu vůbec nepozorujeme, že vznikl vlivem, lépe řečeno tlakem bolestivého podnětu. 
Předešlý den jsem trpěl nežity, které proměňovaly každý můj pohyb v utrpení, a nakonec 
jeden nežit na kořeni šourku dosáhl velikosti jablka. Působil mi při každém kroku 
nejnesnesitelnější bolesti. Horečnatá únava, nechuť k jídlu a těžká denní práce, kterou jsem 
přesto prováděl, se spojily s bolestmi, aby zkazily mou náladu. Nebyl jsem dobře schopen 
vykonávat své lékařské povinnosti, ale vzhledem k druhu a umístění tohoto zla bylo možné 
připadnout na činnost, k níž bych byl jistě nezpůsobilý jako k žádné jiné, a touto činností byla 
jízda koňmo. Právě do této činnosti mne zanáší sen; je to nejenergičtější negace onoho 
utrpení, která je přístupná představě. Vůbec nedovedu jezdit na koni, nikdy o tom nesním, 
vůbec jsem jen jednou seděl na koni, a to bez sedla, a nelíbilo se mi to. Ale v tomto snu sedím 
na koni, jako bych vůbec neměl nežit na hrázi, nikoli, právě proto, že bych žádný nechtěl mít. 
Moje sedlo je podle popisu kašičkovým obkladem, který mi umožnil usnutí. Pravděpodobně 
jsem v prvních hodinách spánku - takto zaopatřen - nic necítil ze své bolesti. Potom se 
ohlásily bolestivé pocity a chtěly mne
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vzbudit, tu přišel sen a konejšil mne: "Spi jen dál, přece nebudeš vstávat! Vůbec nemáš nežit, 
vždyť sedíš na koni, a s nežitém na tomto místě se přece nedá jezdit na koni!" A podařilo se 
mu to; bolest byla přehlušena a spal jsem dále.

Sen se však nespokojil tím, že mne tvrdošíjným setrváváním na představě, neslučitelné s touto 
bolestí, odsugeroval nežit, přičemž se choval jako halucinační šílenství matky, která ztratila 
dítě,43) nebo obchodníka, kterého ztráty připravily o jmění; ale podrobnosti zapíraného pocitu 
a obrazu, použitého k jeho zapuzení, slouží také za materiál, aby se k situaci snu zapojilo a 
zobrazilo i to, co je jinak aktuálně obsaženo v duši. Sedím na šedivém koni, barva koně se 
přesně shoduje s dresem barvy pepře a soli, v němž jsem naposledy potkal kolegu P-a na 
venkově. Ostře kořeněnou potravu mi vždy uváděli jako příčinu nežitu, přece bych však jako 
etiologii volil raději ji než cukrovku, na kterou je možno myslet při nežitech. Přítel P. si rád 
vůči mně sedává "na koně" od té doby, co mě vystřídal u jedné pacientky, s níž jsem dělával 
"zázračné" kousky (ve snu zprvu sedím na koni tangenciálně jako zázračný jezdec), která mne 
však, jako kůň v anekdotě o svátečním jezdci, ve skutečnosti vodila, kam chtěla. Tak dostává 
kůň symbolický význam pacientky (je ve snu velmi inteligentní). "Cítím se nahoře jako 
doma" se týká postavení, které jsem zaujímal v onom domě, než mě vystřídal P. "Domníval 
jsem se, že tam sedíte pevně v sedle," řekl mi nedávno se zřením k tomuto domu jeden z 
mých nečetných příznivců mezi velikými lékaři našeho města. Bylo také ,Jcouzelným" 
kouskem provádět s takovými bolestmi psychoterapii; osm až deset hodin denně, ale vím, že 
bez úplného tělesného zdraví nemohu dlouho pokračovat ve své mimořádně obtížné práci, a 
sen obsahuje mnoho ponurých narážek na situaci, která pak musí nastat (lístek, podobný 
tomu, který mívají a lékaři ukazují neurastenikové): - Nepracovat a nejíst. Při dalším výkladu 
vidím, že se snové práci podařilo najít cestu od situace, v níž se splňuje přání jezdit na koni, 
ke scénám z velmi raného dětství, v nichž jsem se asi rval se synovcem, který je ostatně o rok 
starší než já a žije nyní v Anglii. Kromě toho jsou tu prvky z mých cest po Itálii; ulice ve snu 
je složena z dojmů z Verony a Sieny. Ještě hlouběji sahající výklad vede k sexuálním snovým 
myšlenkám, a vzpomínám si, co u jedné pacientky, která nikdy nebyla v Itálii, znamenaly 
snové narážky na tuto krásnou zemi (gen Italien^ - Genitalien) - zde je zapojení k domu, v 
němž jsem léčíval pacientku před přítelem P-em, a k místu, kde vězí můj nežit.

V jiném snu se mi podobným způsobem podařilo odvrátit rušení spánku, které mi tentokrát 
hrozilo od smyslového podráždění, ale jen náhodou jsem byl s to objevit souvislost snu s 
nahodilým podnětem k němu, a tím jej pochopit. Jednou zrána, v nejvyšším létě, jsem v 
tyrolské
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horské osadě procitl s vědomím, že jsem měl tento sen: Zemřel papež. Výklad tohoto 
krátkého, nevizuálního snu se mi nezdařil. Vzpomněl jsem si jen na opěrný bod pro sen, že 
byla v novinách krátce před tím hlášena lehká nevolnost Jeho Svatosti. Ale dopoledne se mne 
ptala žena: Slyšel jsi dnes ráno to hrozné zvonění? Nevěděl jsem, že jsem je slyšel, ale nyní 
jsem pochopil svůj sen. Byl reakcí mé potřeby spát na hluk, jímž mne chtěli vzbudit pobožní 
Tyrolané. Pomstil jsem se jim závěrem, který je obsažen ve snu, a spal jsem dál bez 
jakéhokoli zájmu o zvonění.

Mezi sny uvedenými v předešlých kapitolách bychom našli několik, které mohou sloužit za 
příklad pro zpracování takzvaného nervového podráždění. Sen o pití v plných doušcích je 



toho druhu; v něm je tělesný podnět zdánlivě jediným zdrojem snu, přání vyplývající z pocitu 
žízně jedinou pohnutkou ke snu. Podobně je tomu u jiných jednoduchých snů, dovede-li 
tělesný podnět sám pro sebe vytvořit přání. Sen nemocné, která v noci odhazuje chladicí 
přístroj, ukazuje neobvyklý způsob reakce na bolestivé podněty: splněním přání; zdá se, že se 
nemocné přechodně podařilo dosáhnout bezbolestnosti tím, že přidělila své bolesti cizímu 
člověku.

Můj sen o třech sudičkách je zřejmě podnícen hladem, ale dovede potřebu potravy převést na 
touhu dítěte po mateřském prsu a použít nevinné potřeby, mít pokrývku, k vážnější touze, 
která se nesmí projevovat tak nezastřeně. Ve snu o hraběti Thunovi jsme viděli, jakými 
cestami je akcidenčně daná potřeba spojována s nejsilnějšími, ale zároveň nejsilněji 
potlačenými hnutími duševního života. A když první konzul, v případě sděleném Garnierem, 
zapřádá hluk pekelného stroje do snu o bitvě, než se z něho probudí, projevuje tím zvlášť 
jasně snahu, v jejíchž službách se duševní činnost vůbec zajímá o sensace za spánku. Mladý 
advokát, který se, plně zaujat svým prvním velikým konkursem, ponořuje do odpoledního 
spánku, se chová zcela podobně jako veliký Napoleon. Sní o jistém S. Reichovi z Kašlova, 
kterého zná z nějakého konkursu, ale Kašlov se mu dále nezdolně vnucuje; probudí se a slyší, 
jak jeho žena, trpící katarem průdušek, silně -kašle.

Držme se snu Napoleona Prvního, který byl ostatně výborným spáčem, a onoho snu dlouho 
spícího studenta, který, buzen bytnou, aby šel do nemocnice, sní, že je v nemocniční posteli, a 
pokračuje ve spánku s odůvodněním: Jsem-li již v nemocnici, nepotřebuji přece vstávat, 
abych tam šel. Poslední sen je zřejmě snem z pohodlnosti, spáč si nepokrytě přiznává 
pohnutku svého snění, a tím současně odhaluje jedno z tajemství veškerého snění. V jistém 
smyslu jsou všechny sny - sny z pohodlnosti: slouží úmyslu pokračovat ve spánku místo 
procitnutí. Sen je strážcem spánku, nikoli jeho rušitelem. Proti momentům psychicky 
probouzejícím ospravedlníme toto pojetí na jiném místě; jeho použitelnost vzhledem k úloze 
objektivních vnějších podnětů můžeme odůvodnit již zde. Duše se
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bud o podněty k počitkům za spánku vůbec nestará, je-li to možné přes intenzitu a význam 
těchto podnětů, který dobře pochopila; nebo užívá snu k tomu, aby mohla tyto podněty popřít, 
anebo za třetí, musí-li je uznat, hledá takový jejich výklad, který znázorňuje aktuální sensaci 
jako součást situace žádoucí a se spaním slučitelnou. Aktuální sensace je zapředena do snu, 
aby byla zbavena reálnosti. Napoleon smí ve spánku pokračovat; vždyť to, co ho chce rušit, je 
jen snová vzpomínka na kanonádu u Arko-ry.45'

Přání spát, k němuž je zaměřeno vědomé já a které je (kromě snové cenzury a později 
uváděného druhotného zpracování) jeho příspěvkem k snění, musí být vždy pojímáno mezi 
pohnutky tvorby snu a každý zdařilý sen je jeho splněním. Jak se toto všebecné, pravidelně 
dané a stále stejné přání spát staví k druhým přáním, z nichž brzy to, brzy ono jsou splňována 
snovým obsahem, bude předmětem jiné úvahy. V přání spát jsme však odhalili onen moment, 
který vyplňuje mezeru v Striimpell-Wundtově teorii a objasňuje křivost a náladovost ve 
výkladu vnějšího podnětu. Možná že by správný výklad, jehož je spící duše jistě schopna, 
vyvolal činný zájem, že by vyžadoval, aby spánek byl skončen; proto jsou z vůbec možných 
výkladů připouštěny jen ty, které jsou slučitelné s absolutisticky vykonávanou cenzurou přání 
spát. Ku příkladu: Slavík je to, ne skřivánek. Neboť kdyby to byl skřivánek, byla by noc lásky 
již skončena. Mezi takto přípustnými výklady podnětu je pak vybrán ten, který může 
dosáhnout nejlepšího zapojení k přáním číhajícím v duši. Tak je všechno jednoznačně určeno 



a nic není ponecháno libovůli. Nesprávný výklad není iluzí, ale - chcete-li - výmluvou. Zde se 
však opět musí připustit, že jde -jako při nahrazování přesunem, které slouží snové cenzuře - o 
ohyb normálního psychického pochodu.

Mají-li vnější nervová podráždění a vnitřní tělesné podněty dosti síly, aby si vynutily 
psychickou pozornost, jsou - pakliže vůbec způsobují snění a nikoli procitnutí - pevným 
bodem pro tvorbu snu, jádrem ve snovém materiálu, k němuž se hledá náležité splnění přání 
podobným způsobem, jako jsou (viz výše) hledány představy, které spojují dva psychické 
podněty snu. Potud je pro jistý počet snů pravda, že v nich tělesný prvek velí snovému 
obsahu. V tomto krajním případě se dokonce za účelem tvorby snu vzbuzuje přání, které není 
právě aktuální.

Sen však nemůže nic jiného než zobrazovat nějaké přání jako splněné v jisté situaci; je takřka 
postaven před úkol hledat, které přání se dá znázornit jako splněné sensaci, jež je nyní 
aktuální. I když je tento aktuální materiál povahy bolestivé nebo trapné, není proto ještě 
nepotřebný pro tvorbu snu. Duševní život obsahuje také přání, jejichž splnění budí nelibost; 
zdá se sice, že je to protimluv, ale dá se to vysvětlit existencí dvou psychických instancí a 
cenzurou, působící mezi nimi.
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V duševním životě existují, jak jsme slyšeli, zapuzená přání, která patří k prvé soustavě a 
proti jejichž splnění se vzpěčuje soustava druhá. "Existují" tu není myšleno historicky, že by 
snad taková přání existovala a později byla zničena; ale nauka o zapuzení, kterou potřebujeme 
v nauce o psychoneurózách, tvrdí, že taková zapuzená přání ještě existují, že však zároveň 
existuje zábrana, jež je tlumí. Řeč vystihuje pravý smysl, mluví-li o "p o 11 a č o v á n í" 
takových popudů. Psychické zařízení, aby taková potlačená přání mohla proniknout k 
uskutečnění, zůstává a je použitelné. Jestliže se však takové potlačené přání přece jen uplatní, 
projevuje se překonaný útlum druhé (vědomé) soustavy jako nelibost. Abych tuto úvahu 
ukončil: vyskytují-li se za spánku nelibé sensace z tělesných zdrojů, používá snová práce této 
konstelace k tomu, aby znázornila splnění přání jinak potlačeného - za většího či menšího 
zachování cenzury.

Protože se věci mají takto, je možná řada úzkostných snů, zatímco z jiné řady těchto snů 
odporujících teorii přání je patrný jiný mechanismus. Úzkost ve snech může být totiž 
psychoneurotická, pramenit z psy-chosexuálních vzrušení, přičemž úzkost odpovídá 
zapuzenému libidu. Pak má tato úzkost a celý úzkostný sen význam neurotického příznaku, a 
stojíme na hranici, kde ztroskotává tendence snu splnit přání. V jiných úzkostných snech je 
však pocit úzkosti dán tělesně (jako např. u plicních a srdečních chorob při náhodně ztíženém 
dýchání) a tehdy se ho užívá ktomu, aby ve snu pomohl k splnění takovým energicky 
potlačeným přáním, která by vyvolala stejnou úzkost, kdyby se o nich snilo z psychických 
pohnutek. Není nesnadné spojit oba zdánlivě nesouvisející případy. Z dvou psychických 
útvarů, jednoho afektivního sklonu a jednoho představového obsahu, jež těsně souvisejí, 
podněcuje jeden, který je dán aktuálně, i ve snu druhý; někdy tělesně daná úzkost posiluje 
potlačený představový obsah, někdy představový obsah, vyproštěný ze zapuzení a spojený se 
sexuálním vzrušením, pomáhá rozvoji úzkosti. O prvém případě lze říci, že tělesně daný afekt 
je vykládán psychicky; v druhém případě je všechno dáno psychicky, ale obsah, který byl 
potlačen, se snadno nahradí somatickým výkladem, jenž se hodí k úzkosti. Obtíže, které tu 
vznikají pro naše porozumění, mají jen málo společného se snem; pocházejí z toho, že se 
těmito úvahami dotýkáme problému zapuzení a rozvoje úzkosti.



K velícím snovým podnětům pocházejícím z vnitřní tělesnosti nesporně patří celková tělesná 
nálada. Ne že by snad mohla dodat snový obsah, ale vnucuje snovým myšlenkám výběr z 
materiálu, který má sloužit k zobrazení ve snovém obsahu, tím, že jednu Část tohoto 
materiálu, jež se hodí k její podstatě, přibližuje, druhou oddaluje. Nadto byla asi tato celková 
nálada již za dne spjata s psychickými zbytky, významnými pro sen. Přitom může tato nálada 
sama ve snu zůstat zachována nebo být překonána, takže, je-li nelibá, převrací se v opak.
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Nejsou-li tělesné podnětové zdroje za spánku - tedy sensace za spánku

- mimořádně intenzivní, mají podle mého odhadu pro tvorbu snu podobný význam jako 
recentní, ale lhostejné dojmy ze dne. Myslím totiž, že jsou povolávány k tvorbě snu, hodí-li se 
k spojení s představovým obsahem psychických zdrojů snu; nehodí-li se, nejsou. Zachází se s 
nimi jako s laciným, stále připraveným materiálem, kterého se užívá, kdykoli je ho třeba, 
kdežto cenný materiál sám spoluurčuje způsob svého upotřebení. Je to podobný případ, jako 
když příznivec umění přinese umělci vzácný kámen, onyx, aby z něho vytvořil umělecké dílo. 
Velikost kamene, jeho barva a skvrnitost spolurozhodují o tom, jaká hlava nebo jaká scéna má 
být na něm vyryta, zatímco při stejném a hojném materiálu mramorovém nebo pískovcovém 
se umělec řídí jen ideou, která vznikla v jeho mysli. Pouze tímto způsobem se mi jeví 
srozumitelným fakt, že se onen snový obsah, který dodávají tělesné podněty, nestupňované do 
neobvyklosti, neprojevuje ve všech snech a každou noc ve snu.46)

Snad můj názor nejlépe osvětlí příklad, který nás přivede zpátky k výkladu snů. Jednoho dne 
jsem se namáhavě snažil postihnout, co asi znamená pocit zaraženosti, že nemůžeme z místa, 
nemůžeme být hotovi apod., o němž se nám tak zhusta zdá a který je tak blízko spřízněn s 
úzkostí. V následující noci jsem měl tento sen: Jdu velmi neúplně ustrojen z bytu v přízemí po 
schodech do vyššího poschodí. Přitom vždycky přeskakuji tři schody, raduji se, že dovedu tak 
hbitě stoupat po schodišti. Náhle spatřím služebnou. Sestupuje po schodech a jde tedy proti 
mně. Stydím se, chci si pospíšit a nyní nastává ona zaraženost, jsem přilepen na schodech a 
nemohu z místa.

Rozbor: Situace snu je vyňata z každodenní skutečnosti. Ve Vídni mám v jednom domě dva 
byty, které jsou jen zevně spojeny schodištěm. Ve zvýšeném přízemí je můj lékařský byt a 
pracovna, o poschodí výše jsou obývací pokoje. Když v pozdní hodině dole skončím práci, 
chodím po schodišti do ložnice. Večer před tímto snem jsem šel touto cestou v poněkud 
nepořádném úboru, tj. bez límce, bez kravaty a bez manžet; ve snu se z toho stal vyšší, ale 
jako obvykle, neurčitý stupeň neoděnosti. Přeskakování schodů je můj obvyklý způsob chůze 
po schodech, ostatně splnění přání, ve snu již uznané, neboť snadností tohoto výkonu jsem se 
utěšoval nad stavem činnosti svého srdce. Dále je tento způsob chůze po schodech účinným 
protikladem zaraženosti v druhé části snu. Ukazuje mi

- a důkazu k tomu nebylo zapotřebí - že pro sen není obtížné představit si motorické akce 
provedené s naprostou dokonalostí; pomysleme jen na létání ve snu!

Schodiště, po němž jdu, není však z mého domu; zprvu je nepoznávám, teprve osoba, která 
jde proti mně, mi objasňuje, jaké místo je míněno. Tato osoba je služebná staré dámy, kterou 
dvakrát denně
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navštěvuji, abych jí dal injekci; schodiště se také velmi podobá onomu, po němž dvakrát 
denně musím stoupat. Jak se toto schodiště a tato žena dostávají do mého snu? Stud, že 
nejsem zcela oblečen, má nepochybně seuální ráz; služebná, o které sním, je starší než já, 
mrzutá a rozhodně nevábivá. K těmto otázkám mi napadá jen toto: Konám-li v tomto domě 
ranní návštěvu, zachvacuje mne obyčejně na schodišti kašel; chrchel se octne na schodech. V 
obou těchto poschodích není totiž plivátko a já zastávám názor, že se čistota na schodišti 
nemá udržovat na můj úkor, ale postavením plivátka na toto místo. Domovnice, rovněž starší 
a mrzutá osoba, ale s instinktem pro čistotu - to jí rád přiznávám - zaujímá v této věci jiné 
stanovisko. Číhá, zda si opět dovolím uvedenou opovážlivost, a zjistí-li ji, hlasitě zabručí. 
Také mi pak několik dní odpírá obvyklou úctu, když se potkáme. Nuže, den před snem byla 
strana domovnice posílena služebnou. Odbyl jsem rychle, jako obvykle, návštěvu u nemocné, 
a tu mne služebná v předsíni zastavila a poznamenala: "Pane doktore, snad jste si dnes mohl 
před vstupem do pokoje očistit boty. Červený koberec je už zase úplně špinavý od vašich 
bot." Toto je celý nárok, který mají schodiště i služebná, aby se dostaly do mého snu.

Mezi mým přelétáním schodů a pliváním na schodiště je těsná souvislost. Katar hrtanu i 
srdeční potíže jsou pro obojí tresty za neřest kouření, pro kterou se ovšem ani u své 
hospodyně netěším nejlepší pověsti, tedy ani v jednom, ani v druhém domě, které sen spojuje 
v jeden útvar.

Další výklad snu musím odsunout, až budu moci sdělit, odkud pochází typický sen o 
neúplném odění. Jako předběžný výsledek sděleného snu jen podotýkám, že snová sensace 
zábrany pohybu je vyvolávána všude tam, kde ji potřebuje jistá souvislost. Zvláštní stav mé 
hybnosti za spánku nemůže být příčinou tohoto snového obsahu, neboť o okamžik dříve jsem 
se, jakoby k zajištění tohoto poznatku, viděl, jak hbitě běžím po schodech.

D. Typické sny

Zpravidla nejsme schopni vykládat sen druhého člověka, nechce-li nás zasvětit do 
nevědomých myšlenek, skrytých za snovým obsahem, a tím je praktická použitelnost naší 
vykladačské metody velice omezena.47' Ale docela v protikladu k ostatní svobodě 
jednotlivce, při níž svůj snový svět vybavuje individuální zvláštností, a tím zamezuje 
porozumění druhých lidí, existuje jistý počet snů, které se téměř každému zdály týmž 
způsobem a o nichž obyčejně předpokládáme, že mají u každého týž význam. Tyto typické 
sny upoutávají zvlášťní zájem také proto, že patrně u všech lidí pramení z týchž zdrojů, a jeví 
se tedy zvlášť způsobilými, aby nám objasnily snové zdroje.
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Pokusíme se tedy, s docela zvláštními nadějemi, o použití své vykla-dačské techniky na tyto 
typické sny a jen neradi si přiznáme, že se naše umění právě na tomto materiálu řádně 
neosvědčuje. Při výkladu typických snů zpravidla selhávají nápady snícího, které nás jindy 
vedly k chápání snu, anebo se stávají nejasnými a nepostačujícími, takže nemůžeme svůj úkol 
jejich pomocí rozřešit.

Odkud toto pramení a jak odstraňujeme tento nedostatek naší techniky, se ukáže na jiném 
místě naší práce. Pak čtenář také pochopí, proč zde pojednávám jen o některých druzích ze 
skupiny typických snů a proč rozbor ostatních odsunuji pro pozdější souvislost.

a) Sen o rozpacích z nahoty



Sen, že jsem nahý nebo špatně oděný v přítomnosti cizích lidí, se vyskytuje také s dodatkem, 
že jsem se za to vůbec nestyděl apod. Náš zájem se však obrací jen k onomu snu o nahotě, v 
němž pociťuji stud a rozpaky, chci utéci nebo se skrýt, a přitom jsem stižen zvláštní zábranou, 
že nemohu z místa a cítím nemohoucnost změnit tuto trapnou situaci. Jen v tomto spojení je 
sen typický, byť bylo jádro jeho obsahu zapředeno do různých jiných zapojení nebo 
prostoupeno individuálními dodatky. V podstatě běží o trapný pocit na způsob studu, že 
bychom chtěli svou nahotu zakrýt, obyčejně pohybem z místa, a že nejsme schopni toho 
dosáhnout. Myslím, že většina mých čtenářů ve snu již byla v této situaci.

Obyčejně je druh a způsob odstrojení málo jasný. Snící třeba vypravuje: Byl jsem v košili, ale 
zřídka jde o zřetelný obraz; většinou je neoděnost tak neurčitá, že je popisována alternativou: 
Byla jsem v košili nebo ve spodničce. Zpravidla nebývá neúplnost úboru tak zlá, aby byl 
příslušný stud odůvodněný. U toho, kdo nosil vojenský stejnokroj, se nahota mnohdy 
nahrazuje adjustováním proti předpisu. "Jsem bez šavle na ulici a spatřím blížící se 
důstojníky, nebo jsem bez nákrčníku či mám strakaté civilní kalhoty apod."

Lidé, před nimiž se stydíme, jsou téměř vždy cizí s neurčitými tvářemi. Nikdy se v typickém 
snu nestává, že by nám někdo vytkl oděv, který nám působí takové rozpaky, anebo, že by si 
nás pro tento úbor třeba jen všiml. Lidé se naopak tváří lhostejně, nebo, jak jsem zpozoroval v 
jednom zvlášť jasném snu, slavnostně a škrobeně. To nutí k přemýšlení.

Ostyšná rozpačitost snícího a lhostejnost lidí jsou k sobě v rozporu, jenž se ve snu vyskytuje 
často. K pocitu snícího by se přece jenom hodilo, aby cizí lidé na něho hleděli s údivem, 
vysmívali se mu, nebo se nad ním pohoršovali. Myslím, že tento pohoršlivý rys byl odstraněn 
splněním přání, kdežto druhý, udržován nějakou silou, zůstal, a proto se obě části tak špatně k 
sobě hodí. Máme zajímavé svědectví o tom, že tento sen v podobě, částečně zkreslené 
splněním přání, nebyl správně pochopen. Je totiž
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podkladem pohádky, která je obecně známa v Andersenově verzi ("Císařovy nové šaty") a 
kterou v nejnovější době básnicky zpracoval L. Fulda v "Talismanu". V Andersenově 
pohádce se vypravuje o dvou podvodnících, kteří tkají pro císaře velmi cenné roucho, jež však 
má být viditelné jen pro lidi dobré a věrné. Císař si vyjde v tomto neviditelném úboru a 
všichni lidé, zastrašeni zkušební mocí tkaniny, si počínají tak, jako by nepozorovali císařovu 
nahotu.

Taková je však situace našeho snu. Nepotřebujeme veliké odvahy k předpokladu, že 
nesrozumitelný obsah snu dal podnět k tomu, aby bylo nalezeno zahalení, v němž by právě se 
vybavující situace nabyla smyslu. Přitom byla zbavena původního významu a podřízena cizím 
účelům. Ale uslyšíme, že se takové chybné chápání snového obsahu vědomou myšlenkovou 
činností nějaké druhé psychické soustavy velmi často vyskytuje a musí být považováno za 
důležitého činitele při konečném utváření snu; dále pak, že při tvorbě nutkavých představ a 
fobií mají podobná nedorozumění - rovněž uvnitř jedné psychické osobnosti - veliký význam. 
Také u našeho snu lze uvést, odkud pochází materiál, jímž se pozměňuje smysl snu. 
Podvodníkem je sen, císařem snící sám; moralistní tendence prozrazuje temné tušení, že v 
latentním snovém obsahu běží o nedovolená, zapuzená přání. Souvislost, v níž se takové sny 
vyskytují v mých analýzách neurotiků, nepřipouští totiž nejmenších pochybností o tom, že 
podkladem tohoto snu je vzpomínka z nejranějšího dětství. Jen v našem dětství byla doba, kdy 
nás, nedostatečně oblečené, viděli příbuzní i cizí pěstouni, služebné a návštěvníci, a tehdy 



jsme se za svou nahotu nestyděli.48' U mnoha dětí lze ještě v pozdějších letech pozorovat, že 
je jejich odstrojení takřka opájí, místo aby jim působilo stud. Smějí se, poskakují, tlučou se do 
tělíčka, a matka nebo někdo jiný je napomíná: Fuj, to je hanba, to se nesmí. Děti často 
projevují exhibiční choutky; v našich krajích sotva projdete vesnicí, aniž jste spatřili dvouleté 
nebo tříleté děcko, které by nevytáhlo před poutníkem, snad na jeho počest, košilku. Jeden z 
mých pacientů se vědomě pamatuje na scénu z osmého roku, jak před spaním, odstrojen do 
košile, chce vyběhnout k sestřičce do sousedního pokoje a jak mu služebná v tom brání. V 
mládí neurotiků má velikou roli obnažování před dětmi druhého pohlaví; blud paranoika, že je 
pozorován při oblékání a svlékání, se dá převést na tyto zážitky; mezi těmi, kdo zůstali 
perverzní, je jedna třída, v níž byl dětský popud povýšen na příznak; je to třída exhibicionistů.

Hledíme-li později nazpět, jeví se nám toto bezostyšné dětství rájem a ráj sám není ničím 
jiným než masovou fantazií o dětství každého jednotlivce. Proto jsou lidé také v ráji nazí a 
nestydí se před sebou, až nadejde okamžik, kdy procitnou stud a úzkost, nastane vypuzení, 
začne pohlavní život a kulturní práce. Nuže, zpátky do tohoto ráje nás může
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každou noc zanášet sen; již jsme vyslovili domněnku, že si dojmy z první doby dětství (z 
prehistorického údobí, které sahá přibližně do dokonaného třetího roku) samy sebou, a aniž 
snad záleželo na jejich bližším obsahu, žádají reprodukci a že toto opakování splňuje přání. 
Sny o nahotě jsou tedy sny exhibiční.49)

Jádrem exhibičního snu je vlastní postava, viděná nikoli jako dětská, ale jako nynější, a 
nedostatečná oděnost, která je následkem převrstvení četnými pozdějšími vzpomínkami na 
negližé nebo z příkazu cenzury nejasná; k tomu pak přistupují osoby, před nimiž se stydíme. 
Neznám příklad, v němž by se skuteční pozorovatelé oněch dětských exhibicí znovu 
objevovali ve snu. Sen právě téměř nikdy není pouhou vzpomínkou. Je podivuhodné, že 
osoby, k nimž se v dětství obracel náš sexuální zájem, jsou vynechávány ve všech 
reprodukcích snu, hysterie i nutkavé neurózy; teprve paranoia znovu dosazuje tyto 
pozorovatele a ačkoli zůstávají neviditelní, usuzuje s fanatickým přesvědčením na jejich 
přítomnost. To, co sen dosazuje místo nich, totiž mnoho cizích lidí, kteří se nezajímají o jim 
skýtanou podívanou, je přímo protikladem přání vzhledem k oné jednotlivé, dobře známé 
osobě, které jsme ukazovali svou nahotu. Ostatně se "mnoho cizích lidí" často ve snech 
vyskytuje také v kterékoli jiné souvislosti; vždy znamená, jakožto protiklad přání, 
tajemství".50' Pozorujeme, jak také obnovení starého stavu, které nastává při paranoi, přihlíží 
k tomuto protikladu. Paranoik již není sám, dozajista je pozorován, ale pozorovateli jsou 
"četní, cizí, podivně neurčití lidé".

Kromě toho se v exhibičním snu projevuje zapuzení: Trapný pocit ve snu je reakcí druhé 
psychické soustavy na to, že obsah exhibiční scény, touto soustavou zavržený, přece dospěl k 
představě. Abychom si ho ušetřili, nesměla by se tato scéna znovu oživit.

O pocitu zaraženosti znovu pojednáme později. Ve snu výborně zobrazuje konflikt vůle. 
Podle nevědomého záměru se má v exhibici pokračovat, podle požadavku cenzury ustát.

Vztahy našich typických snů k pohádkám a jiným básnickým látkám určitě nejsou ani 
ojedinělé, ani nahodilé. Někdy bystré básníkovo oko analyticky poznalo proměňování, jehož 
nástrojem bývá básník, a sledovalo je opačným směrem, převedlo tedy básnické dílo na sen. 
Jeden přítel mne upozorouje na toto místo ze Zeleného Jindřicha od Gottfrieda Kel-lera: 



"Nepřeji Vám, milý Lei, abyste někdy vlastní zkušeností procítil onu vytříbenou pikantní 
pravdu v situaci Odyssea, který se nahý a pokrytý blátem octne před Nausikaou a jejími 
přítelkyněmi! Chcete vědět, jak se to stává? Zůstaňme u tohoto příkladu! Když se jednou, 
odloučen od své otčiny a všeho, co je vám milé, budete potulovat v cizině a mnoho jste již 
viděl a mnoho zakusil, máte hoře a starosti, třeba jste dokonce ubohý a opuštěný, jistojistě se 
vám bude zdát, že se blížíte ke své otčině; spatříte ji
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třpytnou a skvoucí nejkrásnějšími barvami a vstříc vám kráčejí dobré, jemné a milé postavy; 
tu náhle zpozorujete, že jste roztrhán, nahý a plný prachu. Pojme vás bezmezný stud a úzkost, 
chcete se zakrýt, skrýt a procitnete úplně zpocený. Toto je, pokud jsou na světě lidé, sen 
strastiplného, zmítaného člověka a Homér vyňal onu situaci z nejhlubší a věčné podstaty 
lidstva."

Nejhlubší a věčnou podstatou lidstva, kterou chce básník zpravidla ve svých posluchačích 
probudit, jsou duševní hnutí pramenící v době dětství, jež se později stává prehistorickou. Za 
nezávadnými a vědomí přístupnými přáními muže bez domova propukávají ve snu potlačená 
a nedovolená dětská přání, a proto se sen, zpředmětněný pověstí o Nausikae, zvracívá v sen 
úzkostný.

Můj vlastní sen o spěchání po schodišti, který se záhy přeměňuje v přilepenost na schodech, je 
rovněž snem exhibičním, protože obsahuje jeho podstatné součásti. Proto by muselo být 
možné převést ho na prožitky z dětství a jejich poznání by muselo objasnit, jakou mčrou 
chování služebné ke mně, její výtka, že jsem zašpinil koberec, jí pomáhá k postavení, které 
zaujímá ve snu. Nuže, skutečně mohu podat žádoucí vysvětlení. V psychoanalytickém 
ošetřování se naučíme vykládat časové sblížení jako věcnou souvislost; dvě myšlenky, které, 
ač zdánlivě nesouvislé, bezprostředně po sobě následují, tvoří jednotu, kterou je třeba vytušit, 
stejně jako a a b, které napíši vedle sebe, mají být vysloveny jako jedna slabika: ab. Podobné 
jsou vzájemné vztahy snů. Uvedený sen o schodišti je vyňat z jedné řady snů, jejíž ostatní 
články jsem si vyložil. Sen, jimi obklopený, musí náležet do téže souvislosti. Nuže, 
podkladem těchto obklopujících snů je vzpomínka na chůvu, která mne opatrovala od jisté 
doby kojenectví až do věku dvou a půl let a na kterou mi také ve vědomí utkvěla temná 
vzpomínka. Podle informací, jež jsem si nedávno vyžádal od své matky, byla stará a ošklivá, 
ale velmi chytrá a obratná; podle závěrů, které smím vyvodit ze svých snů, vždycky se mnou 
nenakládala právě laskavě a kárala mne tvrdými slovy, pakliže jsem nejevil dostatečné 
porozumění pro výchovu k čistotnosti. Když se tedy služebná snaží pokračovat v této 
výchovné práci, získává nárok, abych s ní ve snu zacházel jako se ztělesněním prehistorické 
chůvy. Musíme asi předpokládat, že dítě tuto vychovatelku, přes špatné zacházení, 
milovalo.511

3) Sny o smrti blízkých osob

Obsahem druhé řady snů, které smíme zvát typickými, je, že zemřel nějaký blízký příbuzný, 
rodiče, sourozenci nebo děti atd. U těchto snů je třeba rozlišovat dvě třídy, jednu, u které jsme 
ve snu prosti smutku, takže se po procitnutí podivujeme své bezcitnosti, druhou, u níž 
pociťujeme, ba projevujeme vřelými slzami za spánku hlubokou bolest nad smrtí.
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Sny prvé skupiny můžeme pominout; nelze je považovat za typické. Při jejich rozboru 
poznáme, že znamenají něco jiného, než obsahují, že slouží k zakrývání jiného přání. Takový 
je např. sen tety, která vidí před sebou v rakvi jediného syna sestry (str. 96). To neznamená, 
že by malému synovci přála smrt, ale jen zahaluje, jak jsme se dověděli, přání znovu spatřit 
jistou milovanou a dlouho postrádanou osobu, kterou kdysi po podobně dlouhé přestávce 
spatřila u mrtvoly druhého synovce. Toto přání, které je vlastním obsahem snu, nijak 
nepodněcuje smutek, a proto není smutek pociťován ani ve snu. Zde pozorujeme, že pocit 
obsažený ve snu nepatří k zjevnému obsahu snu, ale k latentnímu, že afekt snu vůbec nebyl 
dotčen zkreslením, které stihlo představový obsah.

Jiné jsou sny, v nichž si představujeme smrt milovaného příbuzného a přitom pociťujeme 
bolestný afekt. Takové sny znamenají to, co říká jejich obsah, totiž přání, aby uvedená osoba 
zemřela. Jelikož očekávám, že se city všech čtenářů a všech osob, jimž se něco podobného 
zdálo, budou proti mému výkladu vzpírat, pokusím se o důkaz na nejširším podkladě.

Již sme rozebrali sen, z něhož jsme se naučili, že přání, která se ve snách zobrazují jako 
splněná, nejsou vždy přání aktuální. Mohou to být také přání uplynulá, odbytá, převrstvená a 
zapuzená, jimž pro jejich opětné vynoření ve snu musíme přisuzovat jakousi další existenci. 
Nejsou mrtvá jako zesnulí lidé podle naší představy, ale jako stíny v Odyssei, které, jakmile 
se napily krve, procitají k jistému životu. V onom snu o mrtvém dítěti ve škatulce (str. 97) šlo 
o přání, které bylo aktuální před patnácti lety a jako takové bez okolků přiznáno. Snad není 
lhostejné pro teorii snu, dodám-li, že se dokonce toto přání zakládalo na vzpomínce z 
nejranějšího dětství. Snící pacientka v dětství - nedalo se přesně zjistit kdy - slyšela, že její 
matka byla v těhotenství, z něhož se pacientka zrodila, stižena těžkou depresí a toužebně přála 
smrt dítěti ve svém lůně. Když pacientka sama dospěla a otěhotněla, následovala jen matčin 
příklad.

Sní-li někdo za projevů bolesti o tom, že jeho otec, matka, bratr nebo sestra, zemřeli, nikdy 
tohoto snu neužiji k důkazu, že jim nyní přeje smrt. Teorie snu tolik nežádá; spokojuje se 
závěrem, že jim - kdysi v dětství smrt přál. Obávám se, že toto omezení jen málo uklidní 
stěžovatele; ti možnost, že by kdy tak mysleli, popírají asi stejně rozhodně, jako si jsou jisti, 
že neznají taková přání v přítomnosti. Musím proto reprodukovat část zaniklého duševního 
života dětství podle dokladů, které ještě vykazuje přítomnost.52'

Nejdříve si všimněme poměru dětí k sourozencům. Nevím, proč předpokládáme, že musí být 
láskyplný, když každý ze zkušenosti zná četné příklady nepřátelství mezi dospělými 
sourozenci a když lze často zjistit, že toto rozdvojení pochází již z dětství, nebo existovalo 
odjakživa.
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Ale i velmi mnoho dospělých lidí, kteří jsou dnes něžně oddáni a pomáhají sourozencům, v 
dětství s nimi žilo v nepřátelství téměř nepřetržitém. Starší dítě týralo, pomlouvalo a o hračky 
olupovalo dítě mladší; to se sžíralo bezmocným vztekem, závidělo mu a strachovalo se před 
ním, anebo se jeho první hnutí touhy po svobodě a spravedlnosti obracela proti tomuto 
utlačovateli. Rodiče říkávají, že se děti nesnášejí, a nenalézají pro to důvody. Není těžké 
vidět, že také povaha hodného dítěte je jiná, než očekáváme u dospělého člověka. Dítě je 
naprosto egoistické, silně pociťuje své potřeby a bezohledně usiluje o jejich ukojení, 
obzvláště proti svým konkurentům, jiným dětem, a především proti svým sourozencům. 
Neříkáme proto o dítěti, že je špatné, ale nezbedné; je nezodpovědné za svoje zlé činy jak 



před naším soudem, tak před trestním zákonem. A právem; neboť smíme očekávat, že ještě ve 
věku, který čítáme k dětství, procitnou v malém egoistovi altruistická hnutí a morálka, že, 
abychom užili slov Meynertových, druhotné já převrství a bude tlumit já prvotní. Mravnost 
sice nevzniká současně ve všech směrech a také trvání amorální doby dětství je u každého 
jednotlivce různé. Kde tento rozvoj mravnosti nenastane, mluvíme rádi o "degeneraci"; patrně 
jde o útlum ve vývoji. Tam, kde je tento prvotní charakter převrstven pozdějším vývojem, 
můie se aspoň zčásti uvolnit hysterickým onemocněním. Shoda mezi takzvaným hysterickým 
charakterem a nezbedným dítětem je přímo nápadná. Nutkavá neuróza proti tomu odpovídá 
přehnané mravnosti, jež je jako těžší břímě uvalena na prvotní charakter, který se znovu 
ohlašuje.

Mnoho lidí, kteří dnes milují své sourozence a pociťovali by jejich smrt jako ztrátu, má ve 
svém nevědomí z dřívější doby přání, těmto nepřátelská, jež se uskutečňují ve snech. 
Obzvláště je však zajímavé pozorovat malé děti do tří let nebo nemnoho starší v jejich 
chování k mladším sourozencům. Dítě bylo dosud jedináčkem; ted mu hlásí, že čáp přinesl 
nové. Dítě si prohlédne nově příchozího sourozence a pak rozhodne: "Ať si ho čáp zase 
odnese."53)

Docela vážně zastávám názor, že dítě dovede odhadnout, jaké zkrácení může očekávat od 
novorozeněte, které ještě nezná. O jedné, mně blízké dámě, která se nyní výborně snáší se 
svou o čtyři roky mladší sestrou, vím, že na zprávu o jejím příchodu odpověděla s výhradou: 
"Ale svou červenou čapku jí přece nedám." Dospěje-li dítě k tomuto poznatku později, 
procitnou jeho nepřátelské city v této době. Znám případ, že se sotva tříleté děvčátko pokusilo 
zaškrtit v kolébce kojence, z jehož další přítomnosti netušilo nic dobrého. Děti jsou v tomto 
věku v plné síle a zřetelně schopni žárlivosti. Anebo malý sourozenec brzy zase zmizel, dítě 
znovu na sebe soustředilo veškerou něžnost v domě a nyní přinese čáp nového; není 
pochopitelné, že náš miláček v sobě utvoří přání, aby nového konkurenta stihl týž osud jako 
minulého, protože by se mu pak dařilo
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stejně dobře jako dříve a v mezidobí?54' Takové chování dítěte k mladším sourozencům 
závisí ovšem, za normálních poměrů, prostě na věkovém rozdílu. Při jistém intervalu se ve 
starším děvčeti již ozvou mateřské city k bezmocnému novorozeněti.

Pocity nepřátelství k sourozencům jsou v dětství určitě mnohem častější, než se jeví tupému 
pozorování dospělých.55'

U svých vlastních dětí, které následovaly rychle po sobě, jsem nevyužil příležitosti k takovým 
pozorováním; nyní ji doháním u malého synovce, jehož samovláda byla po patnácti měsících 
porušena výskytem kon-kurentky. Slýchám sice, že se mladý muž k sestřičce chová velmi 
rytířsky, líbají ruku a hladívá ji; ale přesvědčuji se, že před dokonáním svého druhého roku a 
sotvaže dovede mluvit, kritizuje tuto osobu, která se mu přece jen zdá zbytečná. Kdykoli se o 
ní mluví, vměšuje se do hovoru a roztrpčen volá: (M)oc (m)alá, (m)alá. V posledních 
měsících, kdy jí nemůže takto pohrdat, protože se výborně vyvinula, odůvodňuje výtku, že si 
děvčátko nezasluhuje takové pozornosti, jinak. Při všech vhodných příležitostech připomíná: 
Vůbec nemá zuby.56) O nejstarším děvčátku jiné sestry jsme si všichni uchovali vzpomínku, 
jak si tehdy šestileté dítě půl hodiny dalo všemi tetami potvrzovat: "Tomu Lucinka ještě 
nerozumí, že ano?" Lucinka byla o dva a půl roku mladší konkurentkou.



Sen o smrti sourozenců, odpovídající stupňovanému nepřátelství, nechyběl např. u žádné z 
mých pacientek. Poznal jsem jen jednu výjimku, která se dala snadno vyložit jako potvrzení 
pravidla. Když jsem tento stav věcí kdysi v hodině vykládal kterési dámě, protože se mi 
zdálo, že o něj šlo v příznaku, který jsme projednávali, k mému údivu odpověděla, že takové 
sny nikdy neměla. Ale napadl ji jiný sen, který s tímto tématem prý neměl nic společného. 
Poprvé se jí zdál v jejím čtvrtém roce, kdy byla nejmladší, a opakoval se i později: "Množství 
dětí, všichni její bratři, sestry, bratranci a sestřenice se proháněli po louce. Náhle dostali 
křídla, vzlétli a byli pryč." O významu tohoto snu neměla vůbec ponětí; není těžké poznat, že 
tu jde o sen o smrti všech sourozenců v jeho původní, cenzurou málo ovlivněné podobě. 
Odvažuji se podvrhnout tento rozbor. Při smrti jednoho z těchto dětí - děti dvou bratrů tu byly 
vychovávány v sourozenecké pospolitosti - ptalo se naše asi čtyřleté děvčátko moudré, 
dospělé osoby: Copak se stane z dětí, jsou-li mrtvé? Pravděpodobněji odpověděla: Potom 
dostanou křídla a promění se v anděly. Ve snu po tomto vysvětlení mají všichni sourozenci 
křídla a - to je nejdůležitější! - odletí. Naše malá^ andělíčkářka zbývá sama, jen uvažte, jediná 
z takového množství! Že se děti prohánějí po louce, jasně ukazuje k motýlům, jako by dítě 
bylo vedeno stejnou myšlenkovou spojitostí jako staří, když znázorňovali Psýché s motýlími 
křídly.

Snad někdo namítne: Nepřátelské popudy dětí k sourozencům je sice
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možno připustit, ale jak by mohla dětská mysl dostoupit oné špatnosti, že by konkurentovi 
nebo silnějšímu kamarádovi přála smrt, jako by odplatou za všechny přestupky byla jen smrt. 
Kdo tak mluví, neuvážil, že představa dítěte o smrti má s naší představou společné slovo a 
pak jen velmi málo. Dítě neví o hrůzách zahnívání, o mrznutí ve studeném hrobě, o deších 
nekonečné nicoty, které dospělý, jak ukazují všechny mýty o onom světě, tak těžko snáší ve 
své představě. Strach ze smrti je dítěti cizí, proto si s tímto děsným slovem pohrává a 
vyhrožuje druhému dítěti: "Uděláš-li to ještě jednou, zemřeš, jako zemřel František"; přitom 
jde mráz po zádech ubohé matce, která možná nedovede zapomenout, že větší část lidstva 
nepřežívá léta dětství. Ještě ve svém osmém roce je dítě schopno po prohlídce přírodopisného 
muzea říci matce: "Maminko, mám tě tak rád; až jednou umřeš, dám tě vycpat a postavím tě 
sem do pokoje, abych tě mohl stále a stále vidět!" Tak málo se dětská představa o zemřelých 
podobá naší.57'

Že někdo zemřel, znamená pro dítě, které nadto zůstává ušetřeno pohledu na utrpení před 
smrtí, asi tolik, jako že "je pryč", že již neruší ty, kdo ho přežili. Nerozlišuje, jakým způsobem 
tato nepřítomnost vzniká, zda odcestováním, propuštěním, odcizením nebo smrtí.58' Byla-li v 
prehistorických letech dítěte propuštěna chůva a zemřela-li krátce poté jeho matka, leží v jeho 
vzpomínce, kterou odhalujeme v analýze, obě události v jedné řadě nad sebou. Že dítě příliš 
silně nepostrádá přítomnost svých pěstounů, bolestivě zakusila leckterá matka, když se po 
návratu z letní cesty, trvající několik neděl, doma dověděla: Děti se ani jednou neptali po 
mamince. Jestliže však skutečně odcestovala do onoho neznámého kraje, od jehož břehů se 
žádný poutník již nevrací, zdá se, že ji děti zprvu úplně zapomněly a teprve dodatečně sq 
rozpomínají na mrtvou.

Má-li tedy dítě důvody přát si nepřítomnost jiného dítěte, chybí mu jakákoli zábrana, aby toto 
přání neformulovalo tak, že má zemřít. Psychická reakce na sen splňující přání smrti ovšem 
dokazuje, že přes veškerou různost v obsahu je toto přání u dítěte přece nějakým způsobem 
totéž jako stejně znějící přání dospělého.



Je-li přání smrti sourozencům vysvětlováno egoismem, který dítě nutká, aby je považovalo za 
konkurenty, jak se objasňuje přání smrti rodičům, kteří dítěti darují lásku a splňují jeho 
potřeby a jejichž zachování by si mělo přát právě z egoistických důvodů?

K rozřešení této svízele nám pomáhá zkušenost, že se sny o smrti rodičů převážně týkají toho 
z nich, který je stejného pohlaví jako snící, že se tedy muži ponejvíce zdá o smrti otcově, ženě 
o smrti matčině. Nemohu říci, že je to pravidlem, ale převaha v uvedeném smyslu je tak 
zřejmá, že si žádá vysvětlení momentem všeobecného významu.59' Je tomu - zhruba řečeno -
tak, jako by hoch považoval otce a děvče matku za soutěžitele v lásce, jejichž odstraněním 
může jen získat.
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Než tuto představu zavrhneme jako nehoráznou, musíme také zde pohledět na skutečné 
vztahy mezi rodiči a dětmi. Nutno rozlišovat, co kulturní požadavek úcty od tohoto poměru 
žádá a co se dennímu pozorování jeví jako skutečnost. Ve vztahu mezi rodiči a dětmi je skryt 
více než jeden podnět k nepřátelství; ve velikém rozsahu jsou dány podmínky pro vznik přání, 
která před cenzurou neexistují. Nejdříve se zastavme u vztahu mezi otcem a synem. 
Posvátnost, kterou jsme přiznali předpisům desatera přikázání, otupuje naše smysly pro 
vnímání skutečnosti. Sotva se odvažujeme pozorovat, že většina lidstva nedbá čtvrtého 
přikázání. V nejhlubších i v nejvyšších vrstvách lidské společnosti ustupuje úcta k rodičům 
před jinými zájmy. Temné zprávy, které se nám v mytologii a pověstech dochovaly z pravěku 
lidské společnosti, nám podávají neutěšený obraz neomezené otcovské moci a bezohlednosti, 
s jakou se jí užívalo. Kronos pohlcuje své děti asi tak, jako kanec vrh prasnice a Zeus 
vyklešťuje svého otce60) a chápe se místo něho vlády. Čím neomezeněji panoval ve staré 
rodině otec, tím silněji byl syn jako povolaný nástupce tlačen do situace nepřítele, tím více se 
musela stupňovat jeho netrpělivost, aby otcovou smrtí sám dospěl k vládě. Ještě v naší 
měšťanské rodině otec tím, že odpírá synovi sebeurčení a prostředky k němu nutné, pomáhá 
rozvíjet přirozený zárodek nepřátelství, v tomto poměru vězící. Lékař má velmi často 
příležitost pozorovat, že bolest ze ztráty otce není s to potlačit uspokojení z konečně nabyté 
svobody. Zbytku potestas patris familias, která je v dnešní společnosti krutě zastaralá, se 
křečovitě držívá každý otec, a účinkem je si jist každý básník, který jako Ibsen vsune do 
popředí svých fabulí pravěký boj mezi otcem a synem. Podněty ke konfliktům mezi matkou a 
dcerou vznikají tehdy, když dcera, dospívajíc a žádajíc sexuální svobodu, shledává, že matka 
ji střeží, zatímco dceřin rozkvět připomíná matce, že pro ni nadchází doba, kdy se bude muset 
zříci sexuálních nároků.

Všechny tyto poměry jsou naprosto očividné. Nepomáhají nám však při úmyslu vysvětlit sny 
o smrti rodičů, které se vyskytují u lidí, pro něž se úcta k rodičům již dávno stala něčím 
nedotknutelným. Na druhé straně jsme předcházejícími vývody připraveni na to, že se přání 
smrti rodičům bude odvozovat z nejranějšího dětství.

Tato domněnka se naprosto nepochybně potvrzuje pro psychoneurotiky při provádění jejich 
analýzy. Tehdy se naučíme, že sexuální přání dítěte -pokud v zárodečném stavu zasluhují 
tohoto názvu - procitají velmi časně a že se první náklonnost děvčátka obrací k otci a první 
dětské chtíče hošíka k matce. Otec se tak mění v rušivého hošíkova konkurenta, matka v 
konkurentku děvčátka. Jak málo dítě potřebuje, aby se tento pocit obrátil v přání smrti, to 
jsme již rozvedli na případě sourozenců. Sexuální výběr se zpravidla uplatňuje již u rodičů; 
přirozená příchylnost se stará, aby muž zahrnoval něžností dcerky a matka nadržovala synům, 
zatímco oba, pokud



pohlavní půvab neruší jejich soud, působí přísně k jejich výchově. Dítě velmi dobře 
postřehne, že se mu dává přednost, a bouří se proti onomu z rodičů, který se proti tomu 
vzpěčuje. Najít lásku dospělých není pro nčho jen ukojením zvlášťní potřeby, ale také 
znamená, že se mu i ve všech jiných věcech povolí. Tak se řídí vlastním sexuálním pudem a 
zároveň opětuje popud, daný rodiči, když volí mezi rodiči týmž způsobem jako oni mezi 
dětmi.

Znaky těchto infantilních sklonů dětí bývají většinou přehlíženy; některé můžeme pozorovat i 
po prvních letech dětství. Osmileté, mně známé děvčátko využilo příležitosti, že její matka 
byla volána od stolu, k tomu, aby se vyhlásilo za její následovnici. "Ted chci být maminkou. 
Karle, chceš ještě zeleninu? Vezmi si, prosím!" atd. Čtyřleté, mimořádně nadané a čilé 
děvčátko, na němž je tato část dětské psychologie zvlášť zřejmá, říká přímo: "Ted by mohla 
maminka odejít, tatínek by si mě musel vzít a já chci být jeho ženou." V dětském životě toto 
přání naprosto nevylučuje, že dítě zároveň něžně miluje matku. Smí-li hošík spát vedle matky, 
když otec odcestoval, a musí-li po jeho návratu zpátky do dětského pokoje k osobě, která se 
mu mnohem méně zamlouvá, snadno se v něm zrodí přání, aby otec byl stále nepřítomen a on 
mohl podržet místo vedle milé, krásné maminky; k docílení tohoto přání je patrně 
prostředkem, je-li otec mrtev, neboť to ho naučila zkušenost: "Mrtví" lidé, jako např. dědeček, 
jsou vždy nepřítomni, nikdy se nevracejí.

I když se toto pozorování malých dětí nenucené hodí k navrženému výkladu, nevyplývá z 
něho však ono dokonalé přesvědčení, které ošetřujícímu lékaři vnucují psychoanalýzy 
dospělých neurotiků. Ti, sdělujíce uvedené sny, je provázejí takovými úvody, že jejich výklad 
jako snů splňujících přání je nevyhnutelný. Jednu pacientku jsem kdysi zastal smutnou a 
uplakanou. Řekla: Své příbuzné už nechci nikdy vidět, vždyť se mne musí hrozit. Potom 
téměř bez přechodu vypravuje, že si vzpomíná na sen, jehož význam ovšem nezná. Zdál se jí, 
když jí byly čtyři roky, a má tento obsah: Rys nebo liška se prochází po střeše, potom něco 
spadne nebo spadne ona, a potom vynášejí její matku mrtvou z domu, a ona přitom trpce 
pláče. Sotva jsem jí sdělil, že tento sen znamená přání z dětství vidět matku mrtvou a že se 
pro tento sen domnívá, že příbuzní z ní mají hrůzu, dodává již materiál k objasnění snu. Rysí 
oko je nadávka, kterou jí kdysi, když byla ještě docela malým děckem, obdařil kterýsi uličník; 
když jí byly tři roky, spadla ze střechy matce na hlavu cihla a matka silně krvácela.

Kdysi jsem měl příležitost zevrubně studovat mladou dívku, která přestála různé psychické 
stavy. V zuřivé pomatenosti, kterou choroba začala, jevila nemocná zcela zvlášťní odpor k 
matce, tloukla ji a nadávala jí, sotva se přiblížila k její posteli, zatímco současně byla milá a 
poddajná vůči své mnohem starší sestře. Potom následoval jasný, ale poněkud apa-
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tický stav s velmi porušeným spánkem; v této fázi jsem zahájil ošetřování a analyzoval její 
sny. Velký jejich počet se více nebo méně zahaleně zabýval smrtí její matky; brzy se účastnila 
pohřbu nějaké staré paní, brzy viděla sebe a sestru ve smutečních šatech u stolu; o smyslu 
těchto snů nebylo nejmenších pochybností. Při dále pokračujícím zlepšení se dostavily 
hysterické fobie; nejtrýznivější z nich spočívala v tom, že se matce něco přihodilo. Ať byla 
kdekoli, musela se vrátit domů, aby se přesvědčila, že matka ještě žije. Případ byl ve světle 
mých ostatních zlsušeností velmi poučný; ukazoval jaksi v mnohojazyčném překladu různé 
druhy reakce psychického aparátu na tutéž vzrušující představu. Ve zmatenosti, kterou chápu 



jako přemožení druhé psychické instance prvou, jindy potlačenou instancí, nabylo nevědomé 
nepřátelství k matce motorické síly; když pak nastalo první uklidnění a vzrušení bylo 
potlačeno, vláda cenzury opět zavedena, zbyla tomuto nepřátelství k uskutečnění přání po 
matčině smrti již jen oblast snění; když normální chování ještě více zesílilo, vytvořilo jako 
hysterickou protikladnou reakci a jev odvratu nadměrnou starost o matku. V této souvislosti 
není již nevysvětlitelné, proč hysterické dívky s tak mimořádnou něžností visí na svých 
matkách.

Jindy jsem měl příležitost hluboko nahlédnout do nevědomého duševního života mladého 
muže, který se nutkavou neurózou stal téměř neschopným existence, nemohl vycházet na 
ulici, protože ho trýznila starost, že zabije všechny lidi, kteří půjdou kolem něho. Trávil své 
dny tím, že udržoval pořádek v důkazech o svém alibi, kdyby byla proti němu vznesena 
žaloba pro nějakou vraždu, spáchanou ve mstě. Netřeba podotýkat, že to by! člověk morální i 
kultivovaný. Analýza - která ostatně dosáhla vyléčení - odhalila jako příčinu této trapné 
nutkavé představy vražedné popudy proti jeho nadmíru přísnému otci, které se, když mu bylo 
sedm let, k jeho údivu vědomě projevily, ale pramenily ovšem z mnohem dřívějších let 
dětství. Po trýznivé chorobě a smrti jeho otce se v jeho třicátém prvním roce dostavila ona 
nutkavá výčitka, která se v podobě uvedené fobie přenesla na cizí lidi. Kdo byl s to chtít 
vlastního otce shodit z vrcholu hory do propasti, od toho přece lze očekávat, že nebude šetřit 
ani životy vzdálenějších lidí; udělá tedy dobře, když se zavře ve svém pokoji.

Podle mých již četných zkušeností mají rodiče hlavní roli v dětském duševním životě všech 
pozdějších psychoneurotiků. Zamilovanost do jednoho a nenávist k druhému z rodičů patří k 
základním rysům materiálu psychických hnutí, který se vytvořil v oné době a má veliký 
význam pro příznaky pozdější neurózy. Nemám však za to, že by se psycho-neurotikové v 
tomto směru příkře odlišovali od jiných lidí, kteří zůstávají normální, tím, že by snad vytvářeli 
něco naprosto nového a pro sebe specifického. Mnohem více pravděpodobné a potvrzované 
příležitostným pozorováním normálních dětí je, že nám tato milostná a nepřátelská přání psy-
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choneurotiků vůči rodičům jen ve zvětšení umožňují poznat, co se méně zřetelně a méně 
intenzivně děje v duši většiny dětí. Starověk nám k doložení tohoto poznatku dodal pověst, 
jejíž pronikavý a všeobecný efekt se stává srozumitelným jen podobnou všeobecností 
uvedených předpokladů z dětské psychologie.

Mám na mysli pověst o králi Oidipovi a stejnojmenné Sofoklovo drama. Oidipos, syn Laia, 
krále thébského, a Jokasty, byl jako kojenec odložen, protože orakulum otci zvěstovalo, že ho 
zavraždí syn, ještě nezro-zený. Je zachráněn a vyroste jako královský syn na cizím dvoře; 
pochybuje o svém původu, sám se táže věštírny a dostává radu, aby se vyhýbal své otčině, 
protože by se musel stát vrahem svého otce a manželem své matky. Na cestě z domnělé vlasti
se setká s králem Laiem a zabije ho v rychle propuklém sporu. Potom přijde do Théb, kde 
rozřeší záhadu sfingy, uzavírající cestu, a v odměnu za to je Thébany zvolen za krále a 
obdařen rukou Jokasty. Dlouhou dobu vládne pokojně a důstojně a zplodí s matkou, jemu 
neznámou, dva syny a dvě dcery. Potom však propukne mor, který podnítí Thébany, aby se 
opětně dotázali orakula. Zde začíná Sofoklova tragédie. Poslové přinášejí sdělení, že mor 
přestane, až bude Laiův vrah vyhnán ze země. Kde se však zdržuje? Jak vypátrat neznatelnou 
stopu dávné viny?



Děj hry nespočívá v ničem jiném než v odhalování - krok za krokem stupňovaném a uměle 
zdržovaném, které se dá srovnat s psychoanaly-tickou prací -, že Oidipos sám je vrahem 
Laiovým, ale zároveň synem zavražděného a Jokasty. Oidipos, otřesen strašnými, v domě 
spáchanými činy, se oslepuje a opouští otčinu. Věštba se naplnila.

Král Oidipos je takzvaná osudová tragédie; její tragický efekt se prý zakládá na protikladu 
mezi přemocnou vůlí bohů a marném vzpírání lidí, ohrožených neštěstím; odevzdání do vůle 
božstva, pochopení vlastní bezmocnosti, tomu se má z této truchlohry naučit hluboce pohnutý 
divák. Zcela důsledně se moderní básníci pokoušeli dosáhnout podobného tragického účinu 
tím, že týž protiklad zapředli do fabule, kterou sami vynalezli. Ale diváci bez pohnutí 
přihlíželi, jak se přes veškeré vzpírání nevinných lidí na nich naplňovaly kletba nebo 
orakulum; pozdější osudové tragédie zůstaly bez účinku.

Rozrušuje-li král Oidipos moderního člověka neméně než Řeka své doby, může řešení 
spočívat asi jen v tom, že se účin řecké tragédie nezakládá na protikladu mezi osudem a 
lidskou vůlí, ale že ho musíme hledat ve zvláštnosti látky, na níž se tento protiklad ukazuje. V 
našem nitru musí být hlas, který je ochoten uznávat donucující moc osudu v Oidipovi, 
zatímco rozřešení v "Die Ahnfrau" nebo v jiných osudových tragédiích zavrhujeme jako 
libovolná. A pověst o králi Oidipovi vskutku obsahuje takový moment. Jeho osud nás 
uchvacuje proto, že by se byl mohl stát také
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naším, protože orakulum před naším narozením vyřklo nad námi tutéž kletbu jako nad ním. 
Všem nám bylo možná souzeno, abychom první sexuální hnutí obrátili k matce, a první 
nenávist a násilné přání proti otci; naše sny nás o tom přesvědčují. Král Oidipos, který zabil 
svého otce Laia a pojal za manželku svou matku Jokastu, splňuje jen přání našeho dětství. Ale 
nám, šťastnějším než on, se od této doby, pokud jsme se nestali psy-choneurotiky, podařilo 
odpoutat svá sexuální hnutí od svých matek a zapomenout žárlivost na svého otce. Osoby, jíž 
se ono pravěké dětské přání splnilo, se hrozíme celým rozsahem potlačení, kterému od té 
doby podlehla přání v našem nitru. Básník, odhalující v onom vyšetřování Oi-dipovu vinu, 
nás nutí k poznání našeho vlastního nitra, ve kterém ještě pořád, byť potlačeny, existují ony 
popudy. Konfrontace, s níž nás opouští sbor

... hledte, zde jest Oidipus,

který hádanky znal luštit,

. mužem nejmocnějším byl, ,

k jehož štěstí kdekdo v obci , vzhlížel zrakem závistným: Ejhle, v jakou propast hrůzy srazila 
jej sudba zlá!61)

tato připomínka se týká přímo nás a naší epochy, nás, kteří'jsme od dětských let podle svého 
odhadu tak zmoudřeli a nabyli takové moci. Jako Oidipos žijeme v neznalosti přání
urážejících mravnost, která nám vnutila příroda a po jejichž odhalení bychom všichni chtěli 
odvrátit pohled od scén svého dětství.62*

Že pověst o Oidipovi vzešla z prastaré snové látky, která obsahuje ono trapné rušení poměru k 
rodičům prvními sexuálními hnutími, k tomu je přímo v textu Sofoklovy tragédie odkaz, který 



nelze jinak chápat. Jokasta Oidipa, který není ještě informován, ale vzpomínkou na věštby 
znepokojen, konejší zmínkou o snu, který má přece tolik lidí, aniž, jak praví, něco znamená:

Již mnohý ve snách s matkou souložil. :.•".. Však člověk nesmí na věc takovou -

dát nic: pak žije se mu nejsnáze.631

Sen o pohlavním styku s matkou mívá i dnes mnoho lidí, kteří jej vyprávějí s rozhořčením a 
údivem. Ten je, a to je pochopitelné, klíčem k tragédii a doplňkem ke snu o otcově smrti. 
Oidipovský námět je reakcí fantazie na oba tyto typické sny, a jako dospělí lidé prožívají sny 
s city od-
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póru, tak musí pověst pojmout do svého obsahu zděšení a sebepotrestání. Její další utváření 
opět pochází z druhotného zpracování látky, které se zakládá na nedorozumění a snaží se 
podrobit ji teologizujícímu záměru. (Srv. snovou látku o exhibici.) Pokus sloučit boží 
všemohoucnost s lidskou odpovědností, musí ovšem zkrachovat, jak na tomto materiálu, tak 
na každém jiném.

.V téže oblasti jako Král Oidipos pramení jeden z velikých básnických výtvorů, Shakespearův 
Hamlet. Ve změněném zpracování téže látky se však projevuje celý rozdíl v duševním životě 
mezi oběma daleko odlehlými kulturními obdobími, sekulární pokračování zapuzení v 
citovém životě lidstva. V "Oidipovi" je dětská fantazie přání odhalována a uskutečňována 
jako ve snu; v "Hamletovi" zůstává zapuzena a dovídáme se o její existenci - podobně jako při 
neuróze - jen prostřednictvím útlumů, jež z ní vycházejí. S přemocným vlivem moderního 
dramatu se kupodivu ukázalo slučitelným, že o charakteru hrdiny může zůstat nejasno. Tato 
hra je vybudována na Hamletově váhání splnit úkol msty, jemu uložený; jaké jsou příčiny 
nebo motivy tohoto váhání, text nepřiznává; nejrůznějším pokusům o výklad se nezdařilo, aby 
je zjistily. Podle dnes vládnoucího pojetí, které založil Goethe, zobrazuje Hamlet typ člověka, 
jehož svěží ráznost je ochromována příliš se rozmáhajícím rozvojem myšlenkové činnosti ("... 
přirozenou odvahu zchorobní bledý nátěr myšlenky"). Podle jiných se básník snažil znázornit 
chorobný, nerozhodný, neurastenický charakter. Ale námět kusu nás poučuje, že se nám 
Hamlet nemá naprosto jevit jako osoba, která je vůbec neschopná jednání. Dvakrát ho vidíme 
jednat - jednou, když s rychle propuklou vášní probodne naslouchače za tapetou, podruhé, 
když plánovitě, ba lstivě, s dokonalou nerozpačitostí renesančního prince posílá dva dvořany 
na smrt, kterou připravovali jemu. Co mu tedy brání ve splnění úkolu, který mu stanovil otcův 
duch? Zde máme zase po ruce výklad, že je to zvláštní povaha tohoto úkolu. Hamlet dovede 
všechno, jenom ne vykonat pomstu na muži, který odstranil jeho otce a u jeho matky zaujal 
otcovo místo, na muži, který mu ukazuje uskutečnění jeho vlastních, zapuzených, dětských 
přání. Odpor, který by ho měl pudit k pomstě, se v něm nahrazuje výčitkami sobě samému, 
rozpaky svědomí, jež ho napomínají, že, doslovně vzato, není lepší než hříšník, jehož má 
potrestat. Zde jsem přetlumočil do vědomí, co v hrdinově duši musí zůstat nevědomé; chce-li 
někdo nazvat Hamleta hysterikem, nemohu neuznat takový závěr z mého výkladu. S tím se 
velmi dobře shoduje sexuální odpor, který Hamlet projevuje v rozhovoru s Ofelií, týž sexuální 
odpor, jenž měl v následujících letech stále více zachvacovat básníkovu duši a dosáhl 
vrcholného projevu v Timónu aténském. Co se nám jeví v Hamletu, může být ovšem jen 
vlastní duševní život básníka; z díla Georga Brandesa o Shakespearovi (1896) vyjímám 
zmínku, že toto drama
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bylo sepsáno bezprostředně po smrti Shakespearova otce (1601), tedy za čerstvého smutku po 
něm, za oživení, jak smíme předpokládat, dětských pocitů k otci. Je také známo, že 
Shakespearův časně zesnulý syn se jmenoval H a m n e t (totožné s Hamletem). Jako jedná 
Hamlet o poměru syna k rodičům, tak se časově blízko M a c b e t h zakládá na tématu 
bezdětnosti. Jako ostatně každý neurotický příznak, jako sám sen, připouští další výklad, ba 
vyžaduje ho, máme-li mu úplně porozumět, tak také každý pravý básnický výtvor vzešel asi z 
více než jedné pohnutky a jednoho podnětu v básníkově duši a připouští více než jeden 
výklad. Zde jsem se jen pokusil o výklad nejhlubší vrstvy duševních hnutí tvůrčího 
básníka.64'

Nemohu opustit typické sny o smrti blízkých příbuzných, aniž jsem několika slovy objasnil 
jejich význam pro teorii snu vůbec. Tyto sny jsou uskutečněním onoho dosti neobvyklého 
případu, že snová myšlenka, utvořená zapuzeným přáním, uniká jakékoli cenzuře a 
nezměněně vstupuje do snu. Musí to být zvlášťní poměry, které umožňují takový osud. 
Myslím, že uvedeným snům jsou příznivé tyto dva momenty: Za prvé neexistuje žádné přání, 
o němž bychom se domnívali, že je nám vzdálenější; myslíme, že by nás ani ve snách 
nenapadlo, abychom si toto přáli, a proto není snová cenzura vyzbrojena proti této 
nehoráznosti, podobně jako Solónovo zákonodárství nedovedlo stanovit trest za otcovraždu. 
Za druhé však vychází tomuto zapuzenému a netušenému přání právě zde velmi často vstříc 
zbytek ze dne v podobě starostí o život oné blízké osoby. Tyto starosti se nemohou do snu 
zanést jinak než tím, že používají stejně znějícího přání; proti tomu se přání může maskovat 
starostmi, které se ozývaly za dne. Myslí-li někdo, že se všechno děje jednodušeji, že v noci 
ve snu jen pokračujeme v tom, co jsme za dne začali, nechává sny o smrti blízkých 
příbuzných prostě mimo jakoukoli souvislost s výkladem snů a zbytečně uchovává záhadu; 
která se dá dobře rozřešit.

Je také poučné sledovat vztah těchto snů k snům úzkostným. Ve snech o smrti blízkých 
příbuzných našlo zapuzené přání cestu, kterou může uniknout cenzuře - a zkreslení, jež je 
cenzurou podmíněno. Nikdy pak nechybí průvodní zjev, že máme ve snu bolestné pocity. 
Rovněž úzkostný sen vzniká jen tehdy, je-li cenzura zcela nebo zčásti přemožena, a na druhé 
straně je přemožení cenzury usnadněno, je-li úzkost již dána jakožto aktuální sensace z 
tělesných zdrojů. Tak se stává zřejmým, které tendenci cenzura slouží, když provádí snové 
zkreslení; jde o to, aby zabránila rozvoji úzkosti nebo jiným druhům trapného afektu.

V předešlém oddíle jsem mluvil o egoismu dětské duše a nyní na to navazuji, abych naznačil 
souvislost, že si sny uchovaly tento charakter. Všechny jsou absolutně egoistické, ve všech 
vystupuje milované já, třebaže zahalené. Přání, která se v nich splňují, jsou zpravidla přání 
tohoto
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já; je jen klamným zdáním, že zájem o někoho jiného někdy vyvolává sen. Rozeberu několik 
příkladů, které odporují tomuto tvrzení.

1



Hošík, kterému nejsou ještě ani čtyři roky, vypravuje: Viděl velikou obloženou mísu, na níž 
byl veliký kus pečeného masa, a ten kus byl najednou celý - nerozřezaný - sněden. Osobu, 
která ho snědla, neviděl.65)

Kdopak je onen cizí člověk, o jehož masitém jídle sní náš hošík? To nám osvětlí prožitky ze 
dne snu. Hošík má několik dnů podle lékařského předpisu mléčnou dietu; ale večer před snem 
byl nezbedný, a proto za trest nedostal večeři. Již dříve kdysi přestál takovou hladovou kúru a 
tehdy se choval velmi udatně. Věděl, že nic nedostane, ani se však neodvážil jediným slovem 
naznačit, že má hlad. Začíná u něho působit výchova; projevuje se již ve snu, v němž se 
ukazuje počátek snového zkreslení. Nepochybně je sám onou osobou, jejíž přání se obrací k 
tak hojnému jídlu, a to k masitému. Protože však ví, že je mu to zakázáno, netroufá si - jako 
ve snu dělávají hladové děti (srv. sen mé dcerušky Anny o jahodách) - sám přisednout k jídlu. 
Osoba zůstává anonymní.

Kdysi se mi zdálo, že vidím v knihkupecké výkladní skříni nový sešit oné sbírky v luxusní 
vazbě, kterou si obyčejně kupuji (monografie umělců, monografie ze světových dějin, 
proslulá umělecká místa atd.). Nová sbírka má název: Proslulí řečníci (nebo řeči) a na I. sešitě 
je jméno dr. Lecher.

Při rozboru se mi nezdá pravděpodobné, že by mne v mých snech zaměstnávala sláva dr. 
Lechera, vytrvalého řečníka německé sněmovní obstrukce. Věci se mají tak, že jsem před 
několika dny přijal do psychické léčby nové pacienty, a nyní jsem nucen mluvit deset až 
jedenáct hodin denně. Vytrvalý řečník jsem tedy sám.

Kdysi se mi zdálo, že jeden mně známý univerzitní profesor říká: Můj syn, myop. Potom 
následuje dialog sestávající z krátkých řečí a odpovědí. Ale pak přichází třetí část snu, ve 
které se vyskytuji já a moji synové. Pro latentní obsah snu jsou otec a syn, profesor M., jen 
osobami nastrčenými, které kryjí mne a mého nejstaršího syna. O tomto snu pojednám ještě 
níže pro jinou jeho zvláštnost.

4

Příkladem pro vskutku nízké egoistické city, které se skrývají za

něžnou starostlivostí, je tento sen.
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Můj přítel Otto vypadá špatné, je hnědý v obličeji a má vypouklé oči.

Otto je mým domácím lékařem a beznadějně zůstávám jeho dlužníkem, protože po léta pečuje 
o zdraví mých dětí, úspěšně je ošetřuje, když onemocní, a kromě toho jim přináší dary při 
každé příležitosti, která může sloužit za záminku. V den snu nás navštívil a moje žena 
podotkla, že vypadá unaveně a zmalátněle. V noci přichází můj sen a propůjčuje mu některé 
znaky Basedowovy choroby. Kdo se oprostí od mých pravidel výkladu snů, pojme sen tak, že 
mám starosti o zdraví svého přítele a že se tato starostlivost uskutečňuje ve snu. Bylo by to v 
rozporu nejen s tvrzením, že sen splňuje přání, ale také s druhým, že je přístupný jen 
egoistickým hnutím. Ale kdo sen takto vykládá, nechť mi vysvětlí, proč se u Otty obávám 
Basedowovy choroby, ačkoli jeho vzezření k této diagnóze nezavdalo sebemenší důvod? 
Moje analýza proti tomu dodává tento materiál z příhody, která nastala před šesti lety. Jeli 



jsme, malá společnost, jíž se zúčastnil také profesor R., za hluboké tmy n-ským lesem, 
něholik hodin vzdáleném od našeho letního bytu. Kočí, který nebyl zcela střízlivý, nás na 
menším svahu převrhl a měli jsme štěstí, že nikdo znáš neutrpěl na zdraví. Byli jsme však 
nuceni přenocovat v nejbližším hostinci, kde zpráva o naší nehodě vyvolala pro nás hluboké 
sympatie. Jeden pán, který měl zjevné znaky Basedowovy choroby - ostatně jen hnědou barvu 
obličeje a vypouklé oči, zcela tak jako ve snu, ale neměl vole - se nám dal plně k dispozici a 
ptal se, co pro nás může udělat. Profesor R. odpověděl svým velmi určitým způsobem: Nic 
jiného, než že mi půjčíte noční košili. Nato řekl tento šlechetný muž: Lituji, ale to nemohu, a 
odešel.

K dalšímu rozboru mne napadá, že Basedow není jen jméno lékaře, ale také proslulého 
pedagoga. (Za bdění si tím nejsem zcela jist.) Přítel Otto je však oním člověkem, kterého jsem 
žádal, aby pečoval o tělesnou výchovu mých dětí, zvláště v době puberty (proto noční košile), 
kdyby se mi něco přihodilo. Patrně chci tím, že ve snu vidím přítele Ottu s chorobnými 
příznaky onoho šlechetně pomáhajícího pána, říci: Když se mi něco přihodí, udělá pro děti 
stejně málo jako tehdy přes své laskavé nabídky pan baron L. Egoistický rys tohoto snu je tím 
asi objasněn.661

Kde však tkví splnění přání? Nikoli v pomstě na příteli Ottovi, jehož je prostě již osudem, že 
se s ním špatně nakládá v mých snech, ale v tomto vztahu: Tím, že ve snu zobrazuji Ottu 
baronem L-em, jsem zároveň ztotožnil sebe s jinou osobou, totiž s profesorem R-em, nebot 
přece něco žádám od Otty tak, jako v oné příhodě R. něco žádal od barona L-a. A zde to vězí. 
Profesor R., s nímž se jinak neodvažuji srovnávat, šel, podobně jako já, svou cestou 
samostatně mimo školu a teprve v pozdních letech dostal dávno zasloužený titul. Zase jednou 
chci být profesorem! A dokonce toto "v pozdních letech" je splněním přání, nebot značí, že 
budu žít dosti dlouho, abych své hochy sám vedl pubertou.
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O jiných typických snech, v nichž příjemně létáme nebo s pocitem úzkosti padáme, nic nevím 
z vlastní zkušenosti a všechno, co o tom mohu říci, čerpám z psychoanalýz. Z těchto 
informací je nutno usuzovat, že také tyto sny opakují dojmy z dětství, vztahují se k 
pohybovým hrám, které mimořádně vábí děti. Kterýpak strýc již neumožnil dítěti létání tím, 
že s ním s napjatými pažemi pobíhal po pokoji, nebo který si s ním nehrál na padání tak, že je 
houpal na kolenou a najednou napjal nohu, nebo je zdvihl a náhle dělal, jako by je chtěl 
pustit? Děti pak jásají a neúnavně žádají opakování, zvláště, je-li to provázeno trochou 
zděšení a závrati; po mnoha letech si vytvářejí opakování ve snu, tehdy však vynechávají 
ruce, jež je držely, takže se nyní volně vznášejí a padají. Záliba všech malých dětí v kolébání 
a houpání je známa; spatří-li později gymnastické kousky v cirkuse, znovu ožije 
vzpomínka.67' U některých hochů spočívá pak hysterický záchvat v reprodukci takových 
kousků, které provádějí s velikou obratností. Nezřídka byly u těchto pohybových her, o sobě 
nevinných, vzbuzeny také sexuální city.681 Abych užil u nás obvyklého slova, které 
vyjadřuje všechno toto počínání: je to dětské dovádění, co opakují všechny ty sny o létání, 
padání, plavání atd., přičemž dřívější pocity libosti z něho jsou nyní obráceny v úzkost. Ale 
každá matka ví, že dovádění dětí také ve skutečnosti často skončilo hádkou a pláčem.

Mám tedy dost důvodů k odmítnutí vysvětlení, že sny o létání a padání jsou vyvolány stavem 
kožních pocitů za spánku, sensacemi pohybu našich plic apod. Vidím, že tyto sensace jsou 
samy reprodukovány ze vzpomínky, k níž se sen vztahuje, takže jsou tedy snovým obsahem a 
nikoli snovými zdroji.



Nijak si však nezastírám, že nemohu podat úplné objasnění této řady typických snů. Právě zde 
mě můj materiál nechal na holičkách. Musím trvat na všeobecném hledisku, že všechny ty 
kožní a pohybové sensace těchto typických snů jsou vzbouzeny, jakmile je potřebuje nějaká 
psychická pohnutka, a že mohou být opomenuty, pokud jim taková potřeba nevychází vstříc. 
Také se mi zdá, že vztah k dětským zážitkům s určitostí vyplývá z náznaků, které jsem 
zpozoroval v analýzách psychoneurotiků. Ale nevím, jaké další významy se během života 
připojily ke vzpomínce na ony sensace. Možná že u každé osoby jiné - přes typičnost těchto 
snů - a byl bych rád, kdybych tuto mezeru mohl vyplnit pečlivým rozborem dobrých příkladů. 
Tomu, kdo by se divil, že si přes častý výskyt právě snů o létání, padání, vytahování zubů 
apod. stěžuji na nedostatek materiálu, musím vysvětlit, že jsem od té doby, co se zabývám 
výkladem snů, takové sny sám nezakusil. A sny neurotiků, které mám k dispozici, se nedají 
vyložit všechny a zřídka až do hlubin svého skrytého záměru; jistá psychická síla, která se 
účastnila výstavby neurózy a zase se uplatní při jejím rozvázání, se staví proti výkladu až do 
poslední záhady.
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y) Sen o zkoušce

Každý, kdo zakončil svá gymnazijní studia maturitní zkouškou, si stěžuje na tvrdošíjnost, s 
níž ho pronásleduje úzkostný sen, že propadl, že musí třídu opakovat apod. U nositele 
akademického titulu se tento typický sen nahrazuje jiným, který mu vytýká, že při rigorózu 
neobstál, a proti kterému marně ve spánku namítá, že již několik let provádí praxi, je 
soukromým docentem nebo řídí kancelář. Jsou to nesmazatelné vzpomínky na tresty vytrpěné 
v dětství za spáchané přestupky, jež v našem nitru ožívají na obou vrcholcích našich studií, v 
dies irae, dies illa přísných zkoušek. Touto dětskou úzkostí se také zesiluje úzkost neurotiků 
ze zkoušky. Když jsme vyšli ze školy, netrestají nás již rodiče, vychovatelé a pozdější učitelé; 
naši další výchovu přejalo neúprosné zřetězení života. Nyní se nám zdá o maturitě nebo 
rigorózu - a kdo, třebas byl spravedlivý, neklesal tehdy na mysli? - kdykoli očekáváme, že nás 
potrestá výsledek, protože jsme něco neudělali správně, nevytvořili řádně, kdykoli pociťujeme 
tlak odpovědnosti.

K dalšímu objasnění snů o zkoušce přispěl jeden s věcí obeznalý kolega, který kdysi ve 
vědecké besedě zdůraznil, že sen o maturitě se, pokud ví, vyskytuje jen u lidí, kteří u zkoušky 
prošli, nikdy u těch, kdo ztroskotali. Úzkostný sen o zkoušce, který se, jak se stále více 
potvrzuje, dostavuje tehdy, když příštího dne očekáváme odpovědný výkon a možnost 
blamáže, by si tedy v minulosti vybíral situaci, v níž se veliká úzkost ukázala neoprávněnou a 
byla vyvrácena výsledkem. Byl by to velmi nápadný příklad pro to, jak bdělá instance 
neporozuměla snovému obsahu. Námitka, chápaná jako rozhořčení proti snu: Ale vždyť jsem 
už dr. apod., by byla ve skutečnosti útěchou, kterou poskytuje sen a která by tudíž měla toto 
znění: Neboj se zítřku; uvaž, jaký^ strach jsi měl před maturitní zkouškou, a přece se ti nic 
nepřihodilo. Úzkost, kterou přičítáme snu, by pak pocházela ze zbytků ze dne.

Pokusy, které jsem se zřením k tomuto vysvětlení provedl na sobě a na jiných lidech, nebyly 
sice četné, ale dobře s ním souhlasily. Já jsem např. propadl při rigorózu ze soudního 
lékařství; tento předmět mě nikdy ve snu nezaměstnával, zatímco jsem byl dosti často 
zkoušen z botaniky, zoologie nebo chemie. V těchto předmětech jsem šel ke zkoušce s dobře 
odůvodněným strachem, ale unikl trestu pro přízeň osudu nebo zkoušejícího profesora. Ve 
snu o gymnazijní zkoušce jsem zpravidla zkoušen z dějepisu, v němž jsem tehdy obstál 
skvěle, i když jen proto, že můj laskavý profesor - jednooký pomocník z jiného snu (srv. str. 



16) - nepřehlédl, že jsem na zkušebním lístku, který jsem mu vrátil, nehtem přeškrtl střední z 
tří otázek, na znamení, že nemá na této otázce trvat. Jeden z mých pacientů, který před 
maturitou odstoupil a později ji vykonal, potom však propadl při důstojnické zkoušce a 
důstojníkem se nestal, mi sděluje, že se mu dosti často zdá o maturitní, ale nikdy o 
důstojnické zkoušce.
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Sny o zkouškách již působí výkladu ony obtíže, které jsem výše uvedl jako charakteristické 
pro většinu typických snů. Materiál asociací, který nám snící poskytuje, jen zřídka stačí pro 
výklad. Lepší pochopení takových snů je nutno sestavit z větší řady příkladů. Nedávno jsem 
nabyl nepochybného dojmu, že námitka: Vždyť jsi přece již doktorem apod., nezakrývá jen 
útěchu, ale naznačuje také výtku. Asi takovou: Nyní jsi tak starý, již tak daleko v životě a 
pořád ještě děláš takové hlouposti, taková dětinství. Tato směs sebekritiky a útěchy by 
odpovídala latentnímu obsahu snů o zkouškách. Pak by již nebylo nápadné, kdyby se v 
příkladech, naposled analyzovaných, výtky pro hlouposti a dětinství týkaly opakování 
sexuálních činů, které byly shledány závadnými.

W. Stekel, od něhož pochází první výklad snu o "maturitě", zastává názor, že se zpravidla 
týká sexuálního vyzkoušení a sexuální dospělosti. Moje zkušenost to často potvrdila.

Poznámky

1) Robertovo pojetí, že sen je určen ktomu, aby naši paměť uvolnil od bezcenných dojmů ze 
dne, je nepochybně neudržitelné, jestliže se ve snu poměrně často vyskytují lhostejné 
vzpomínkové obrazy z dětství. Museli bychom z toho usuzovat, že sen úkol, který mu 
připadá, plní velmi nedostatečně.

2) H. Swoboda přenesl, jak jsem uvedl v dodatcích k první kapitole, biologické intervaly 23 a 
28 dnů ve velkém rozsahu na duševní dění a zvláště tvrdil, že tyto doby jsou rozhodující pro 
vynoření snových prvků ve snech. Výklad snu by se podstatně nezměnil, kdyby se toto 
prokázalo, ale pro původ snového materiálu by vznikl nový zdroj. Nedávno jsem provedl 
několik šetření na vlastních snech, abych prozkoumal použitelnost "nauky o periodách" pro 
snový materiál, a zvolil jsem k tomu zvlášť nápadné prvky snového obsahu, jejichž výskyt v 
životě se dal s jistotou časově určit.

l.,Senz Lna 2. října 1910.

(Úryvek) ... Někde v Itálii. Tři dcery mi ukazují malé skvosty jako v obchodě starožitnostmi a 
přitom si mně sedají na klín. U jednoho kusu pravím: To máte přece ode mne. Přitom jasně 
vidím malou masku z profilu s ostrými rysy Savonaroly.

Kdy jsem naposled spatřil Savonarolův obraz? Podle záznamu svého cestovního deníku jsem 
byl 4. a 5. září ve Florencii; tam jsem zamýšlel ukázat svému spolucestujícímu medailon s 
rysy fanatického mnicha v dlažbě Piazza Signoria na místě, kde byl upálen, a myslím, že jsem 
ho na něj upozornil 5., dopoledne. Od tohoto dojmu až k jeho návratu ve snu uplynulo 27+1 
den, "ženská perioda" podle Fliesse. Naneštěstí pro průkaznost tohoto příkladu se však musím 
zmínit o tom, že přímo v den snu (poprvé po mém návratu) mne navštívil zdatný, ale 
zachmuřeně hledící kolega, pro něhož jsem před lety vynašel přezdívku "rabbi Savonarola". 
Představil mi nemocného, který utrpěl úraz v pontebbském vlaku, jímž jsem sám jel před 



osmi dny, a uvedl tak mé myšlenky na mou poslední italskou cestu. Výskyt nápadného prvku 
"Savonarola" ve snovém obsahu je objasněn touto kolegovou návštěvou v den snu; 
osmadvacetidenní interval ztrácí svůj význam pro jeho odvození.

2. Sen z 10. na 11. října.

Pracuji opět v chemii v univerzitní laboratoři. Dvorní rada L. mne vyzývá, abych s ním šel na 
jiné místo, na chodbě jde pak přede mnou a nese před sebou ve vztyčené ruce jaksi bystře (? s 
bystrým pohledem?) lampu nebo jiný nástroj, přitom má
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zvláštnídržení těla, s dopředu nataženou hlavou. Potom přecházíme přes volné prostranství ... 
(Zbytek zapomenut).

Nejnápadnější v tomto snovém obsahu je způsob, jakým dvorní rada L. před sebou nese 
lampu (nebo lupu), s okem pátravě směřujícím do dálky. L-a jsem již mnoho let neviděl, ale 
nyní už vím, že je jen náhradou za jiného, většího, za Archiméda, umístěného blízko pramene 
Arethusy v Syrakusách, který zaujímá stejné postavení jako on ve snu, stejným způsobem 
užívaje zvětšovacího skla a pátraje po obléhajícím římském vojsku. Kdy jsem viděl tento 
pomník poprvé (a naposled)? Podle mých záznamů 17. září večer a od tohoto data až do doby 
snu skutečně uplynuly 13 + 10 = 23 dny, tedy "mužská perioda" podle Fliesse.

Pohříchu také zde je nezbytnost této souvislosti částečně odstraněna zevrubnějším výkladem 
snu. Podnětem ke snu byla zpráva, kterou jsem obdržel v den snu, že klinika, v jejíž 
posluchárně jako host konám přednášky, má být v nejbližší době přemístěna. Domníval jsem 
se, že nová místnost má velmi nevhodnou polohu, řekl jsem si, že to pak bude tak, jako bych 
vůbec neměl k dispozici posluchárnu, a odtud se mé myšlenky vracely do počátků mé 
docentury, kdy jsem skutečně neměl posluchárnu a kdy mé úsilí opatřit si ji narazilo na 
nepatrnou ochotu nejmocnějších pánů dvorních radů a profesorů. Tehdy jsem šel k L-ovi, 
který byl právě děkanem a kterého jsem považoval za svého příznivce, a stěžoval jsem si na 
své svízele. Přislíbil mně nápravu, ale pak nic neudělal. Ve snu je Archimédem, který mi dává 
7tou crxco (bod, kde mohu stát) a sám mne uvádí do druhé místnosti. Kdo dovede vykládat 
sny. snadno uhodne, že těmto snovým myšlenkám nechybí ani pomstychtivost, ani vědomí 
velikosti. Soudím však, že by se Ar-chimédes bez tohoto podnětu sotva dostal do snu oné 
noci; nejsem si jist, že by se silný a ještě recentní dojem ze syrakuské sochy nebyl uplatnil, 
kdyby časový interval byl jiný.

3. Sen z 2. na 3. října 1910

(Úryvek) ... Něco oprof. Oserovi, který pro mne sám sestavil menu, což mne velice uklidňuje 
(ostatní zapomenuto).

Sen je reakcí na poruchu trávení z téhož dne, která mne vedla k úvaze, zda nemám některého 
kolegu požádat o určení diety. Volím-li k tomu Osera, který v létě zemřel, navazuji tím na 
smrt jiného, velmi mnou ctěného univerzitního profesora, jež nastala velmi krátce před snem 
(1. října). Kdy zemřel Oser a kdy jsem se dověděl ojeho smrti? Podle novinové zprávy 22. 
srpna; protože jsem tehdy dlel v Holandsku a dal si tam pravidelně posílat vídeňské noviny, 
musel jsem tuto zprávu číst 24. nebo 25. srpna. Ale tento interval se neshoduje se žádnou 



periodou, obsahuje 7 + 30 + 2 = 39 nebo snad 40 dní. Nepamatuji se, že bych v mezidobí byl 
o Oserovi mluvil, nebo na něho myslel.

Takové intervaly, jež bez dalšího zpracování nelze použít pro nauku o periodičnosti, vyplývají 
z mých snů mnohem častěji než ty, které by jí odpovídaly. Stálým se mi jeví jenom v textu 
uvedený vztah k dojmu ze snového dne samého.

3) Srv. mou stať "Uber Deckerinnerungen" v Monatschrift fiir Psychiatrie und Neurologie, 
1899. (Ges. Schriften, sv. I.)

4) Překlad Jos. V. Sládka.

5) Sklon snové práce slučovat v jednom zpracování všechno zajímavé, co existovalo 
současně, již pozorovalo několik autorů, např. Dělaje (p. 41), Delboeuf (p. 236): rap-
prochement forcé (nucené slučování).

6) Sen o Irmině injekci; sen o příteli, který je mým strýcem.

7) Sen o smuteční řeči mladého lékaře.

8) Sen o botanické monografii. ' ¦'.

9) Takového druhu je většina snů mých pacientu v době analýzy. '.¦'...• 10) Srv. v kap. 7., odst. 
o "přenosu".

1 1) Důležitý příspěvek, který se týká významu recentních prvků pro tvorbu snu, dodal O. 
Potzl (Experimentell errcgte Traumbilder in ihren Beziehungen zum indirekten Se-hen. 
Zeitsch. tur die ges. Neurologie und Psychiatrie. XXXVII. 1917.) Potzl dal různým
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pokusným osobám fixovat kresbu, co vědomě postihly z obrazu, tachistoskopicky 
exponovaného. Potom se obíral snem pokusných osob v následující noci a dal rovněž 
nakreslit vhodné součásti tohoto snu. Jasně se ukázalo, že podrobnosti exponovaného obrazu, 
které pokusná osoba nepostihla, dodaly materiál pro tvorbu snu, zatímco se detaily, vědomě 
postižené a fixované kresbou po expozici, znovu ve zjevném obsahu snu neobjevily. Materiál, 
který snová práce pojala, zpracovala oním známým, "libovolným", přesněji: suverénním 
způsobem ve službách tendencí, jež tvoří'sen. Podněty z Potzlova šetření daleko přesahují 
záměry výkladu snů, o který se v této knize pokouším. Ještě jen poukazuji na to, jak daleko je 
tento nový způsob experimentálního studia tvorby snu vzdálen od dřívější hrubé techniky, jež 
spočívala v zavádění podnětů rušících spánek do snového obsahu.

12) H. Ellis, laskavý kritik "Výkladu snů", píše (p. 169): "Toto je bod, od něhož již mnozí z 
nás nebudou s to, aby F-a následovali." Ale H. Ellis neprovedl žádné analýzy snů a nechce 
věřit, jak neoprávněné je posuzování podle zjevného obsahu snu.

13) Srv. řeči ve snu v kapitole o snové práci. Zdá se, že původ řečí ve snu poznal z autorů 
jediný Delhoeufip. 226), který je srovnával s "clichés".



14) Pro vědychtivé čtenáře podotýkám, že se za snem skrývá fantazie, že já se k dámě 
chovám neslušně, vyzývavě, v pohlavním smyslu, a že ona mne odmítá. Komu by se tento 
výklad zdál nehorázný, tomu připomínám četné případy, kdy lékaři zakusili taková obvinění 
od hysterických žen, u nichž táž fantazie nebyla zkreslena a nevyskytla se ve snu. ale byla 
nezastřeně vědomá a měla ráz bludu. - Tímto snem vstoupila pacientka do 
psychoanalytického ošetření. Teprve později jsem pochopil, že tím opakovala počáteční 
trauma, z něhož vycházela její neuróza, a od té doby jsem se shledal se stejným chováním u 
jiných osob, které byly v dětství vystaveny pohlavním atentátům a nyní si jaksi přály, aby se 
tyto atentáty opakovaly ve snu.

15) Jde o nahrazení opakem, jak poznáme po provedeném výkladu.

16) Od té doby jsem již dávno vyzkoušel, že k splnění takových přání, dlouho považovaných 
za nedosažitelná, patří jen trochu odvahy, a stal jsem se horlivým poutníkem do Říma.

17) Spisovatel, u něhož jsem toto místo četl, byl asi Jean Paul.

18) V prvním vydání zde stálo jméno: Hasdrubal. zarážející omyl, který jsem objasnil v 
"Psychopathologie des Alltagslebens" (11. vyd., 1929, Ges. Schriften, sv. IV., str. 243, 245).

19) Židovský původ tohoto maršála je ostatně sporný.

20) Doslovně: Vyrazit ze sudu dno.

21) Oba afekty patřící k těmto dětským scénám - údiv a odevzdanost nevyhnutelnému, se 
vyskytly krátce předtím ve snu. který mi první přinesl vzpomínku na tento zážitek z dětství.

22) Goethe, Faust. Překlad Otokara Fischera, Borový 1928. 23)Popó! "'¦'

24) Ty, jenž pocházíš od bohů, Gotů nebo hovna - .'¦'¦' ' v prach se tedy obrací také obrazy 
bohů.

25) Německy Regierungsbeischlafer. Beischláfer je spolunocležník, ale také sou-ložník. 
Vládní zástupce je Regierungsvertreter.

26) Toto opakování, zdánlivě z roztržitosti, se vloudilo do textu snu, a já je zachovávám, 
protože rozbor ukazuje, že má smysl.

27) Omyl, ale tentokrát to není chybný výkon! Později jsem se dověděl, že Em-mersdorf ve 
Wachau není totožný se stejnojmenným azylem revolucionáře Fischhofa.

28) Růže, tulipány, karafiáty, všechny květiny uvadají.

29) Isabelko. neplač, že květiny uvadají.

30) Močení do postele.

31) Nikoli v "Germinalu", ale v "La terre". Omyl, kterého jsem si všiml teprve po analýze. -
Ostatně upozorňuji na stejná písmena v Huflattich a vtflatus.
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32) Foukl a bylí rozptýleni.

33) Nežádaný životopisec. kterého se mi dostalo, dr. Fritz Wittels, mi vytýká, že jsem v 
hořejším výroku vynechal jméno Jehova. Na anglické minci je toto boží jméno uvedeno 
hebrejským písmem, a to v pozadí mraku, ale tak, že je lze považovat za příslušné jak k 
obrazu, tak k nápisu.

34) Porucha řitního svěrače, jejímž následkem je neschopnost zadržet výkaly.

35) Tj. dvorní rada.

36) V originále: Frauenzimmer.

37) H. Silberer se v obsažné práci (Phantasie und Mythos, 1910) pokusil ukázat na této části 
snu, že snová práce nezobrazuje jen latentní snové myšlenky, ale i psychické pochody při 
tvorbě snu. ("Das funktionale Phanomen.") Podle mého soudu však přehlíží, že "psychické 
pochody při tvorbě snu" jsou pro mne myšlenkovým materiálem jako vše ostatní. V tomto 
zpupném snu jsem patrně hrdý na to, že jsem tyto pochody objevil.

38) Jiný výklad: Je jednooký jako Odhin, otec bohů. - Odhinova útěcha. - Útěcha z dětské 
scény, že mu koupím novou postel.

39) K výkladu těchto prvků trochu materiálu: Držení sklenice (Glas) připomíná příběh 
sedláka, který zkouší u optika sklo (Glas) za sklem, ale nedovede číst. -(Bauernfánger 
[doslovně: chytač sedláků] - Mádchenfanger [doslovně: chytač dívek] v předešlé části snu.) -
Nakládání sedláků s otcem, který se stal slabomyslným, v Zolově "La terre". - Smutné 
zadostiučinění, že otec v posledních dnech svého života zašpiňoval postel jako dítě; proto 
jsem ve snu jeho ošetřovatelem. - "Myšlení a zážitek jsou tu takřka totožné" připomíná velmi 
revoluční knižní drama od Oskara Panizzy, v němž se dosti potupně jedná o bohu otci jako 
paralytickém starci; tam se praví: vůle a čin jsou u něho totožné a jeho archanděl, jakýsi 
Ganymed, ho musí zdržovat od spílání a proklínání, protože by se tyto kletby ihned 
uskutečnily. - Dělání plánů je výtka otci pocházející z pozdější doby kritiky a vůbec celý 
vzpurný, Veličenstvo urážející a vysoké vrchnosti se posmívající ráz snu pramení ze 
vzbouření proti otci. Kníže se nazývá otcem země (Landesvater) a otec je nejstarší, první, pro 
dítě jedinou autoritou, z jejíž všemohoucnosti během lidského kulturního vývoje vzešly 
ostatní společenské vrchnosti (pokud "mateřské právo" nenutí omezit tuto větu). - Snová slova 
"Myšlení a zážitek jsou totožné" narážejí na vysvětlení hysterických příznaků, s nímž také 
souvisí mužská sklenice. Vídeňákovi nepotřebuji vykládat zásadu "Gschnasu"; spočívá ve 
zhotovování předmětů neobvyklého a cenného vzhledu z triviálního, nejraději komického a 
bezcenného materiálu, např. zbraní z kuchyňských hrnců, víchů a slaných rohlíků, jaké o 
veselých večerech rádi dělávají naši umělci. Nuže, zpozoroval jsem, že hysterikové dělávají 
totéž; kromě toho, co se jim skutečně přihodilo, si nevědomě vytvářejí hrůzné nebo výstřední 
fantaskní příhody, které budují z nejnevinnějšího a nejbanálnějšího zážitkového materiálu. 
Příznaky lpí teprve na těchto fantaziích, nikoli na vzpomínkách na skutečné události, ať jsou 
tyto události vážné nebo rovněž nevinné. Toto objasnění mi pomohlo zdolat mnoho obtíží a 
působilo mi velikou radost. Mohl jsem je naznačit snovým prvkem "mužskou sklenicí", 



protože mi o posledním Gschnasabendu vyprávěli, že tam byla vystavena číše na jed Lucrecie 
Borgie, jejímž základem a hlavní součástí byla mužská sklenice na močení, které se užívá v 
nemocnicích.

40) Navrstvení několika významů snu je jedním z nejchoulostivějších, ale také 
nejobsažnějších problémů výkladu snu. Kdo tuto možnost zapomene, snadno zbloudí a dá se 
svést k neudržitelným tvrzením o podstatě snu. Ale o tomto tématu bylo zatím provedeno 
příliš málo šetření. Zevrubně bylo dosud zhodnoceno, a to O. Rankem, jen dosti pravidelné 
navrstvení symbolů ve snu, vyvolané nucením k močení.

41) Každému doporučuji pročtení podrobných a přesných záznamů o pokusně vyvolaných 
snech, sebraných ve dvou svazcích Mourly Voldem, aby se přesvědčil, jak nedostatečně je 
obsah toho kterého snu vysvětlován za uvedených experimentálních podmínek a jak zcela 
nepatrně takové pokusy vůbec prospívají chápání problémů snu.

42) Srv. K. Landauer, Handlungen des Schlafenden (Zeitschr. f. d. ges. Neurologie und 
Psychiatrie, XXXIX, 1918). Každý pozorovatel zná viditelná jednání spáče, která mají smysl. 
Spáč není úplně zblblý, naopak: dovede jednat logicky a s pevnou vůlí.

43) Srv. ono místo u Griesingera a poznámku v mé druhé stati o "Abwehrneuro-psychosen", 
Neurologisches Zentralblatt 1896. (Ges. Schriften, sv. I.)

44) Do Itálie.

45) Obsah tohoto snu není v obou pramenech, z nichž jej znám, vyprávěn stejně.

46) Rank v řadě prací ukázal, že jisté, orgánovým způsobem vyvolané sny, které vyvolávají 
procitnutí (poluční a z močového podnětu), jsou zvláště způsobilé, aby demonstrovaly boj 
mezi potřebou spánku a požadavky organické potřeby, a také vliv této potřeby na obsah snu.

47) Větu, že naší metody výkladu snů nelze použít, nedisponujeme-li asociačním materiálem 
snícího, je třeba doplnit v tom smyslu, že naše vyldadačská práce je v jednom případě na 
těchto asociacích nezávislá, totiž tehdy, když snící ve snovém obsahu užil prvků 
symbolických. Pak užíváme, přísně vzato, druhé, pomocné metody výkladu snů. (Viz níže.)

48) Dítě vystupuje také v pohádce, neboť tam náhle zvolá malé děcko: "Vždyť vůbec nic na 
sobe nemá!"

49) Ferenczi sdělil značný počet zajímavých ženských snů o nahotě, které se dají bez obtíží 
převést na dětský sklon k exhibici, ale některými rysy se odchylují od výše uvedeného 
"typického" snu o nahotě.

50) Totéž, z pochopitelných důvodů, ve snu znamená přítomnost "celé rodiny".

51) Další výklad snu: "Plivat na schodišti" (spucken) se dalo, protože "Spuken" (strašení) je 
činností duchů, volně přeložit jako esprit ďescalier. To znamená nedostatek říznosti. Ten si 
mohu právem vyčítat. Ale zda snad chůvě chyběla "ř í z n o s t"?



52) Srv. "Analýzu fobie pětiletého hošíka" (Psychoanalytické chorobopisy, Albert 1937) a 
"Uber infantile Sexualtheorien" v "Sammlung kleiner Schriften zur Neuro-senlehre", druhá 
řada (Ges. Schriften, sv. V.).

53) Tříapůlletý Jeník, jehož fobie je rozebírána ve výše uvedeném spise, volá v horečce krátce 
po narození sestřičky: "Ale já nechci žádnou sestřičku." Ve své neuróze, o půldruhého roku 
později, se nepokrytě přizná k přání, aby matka pustila děvčátko při koupání do vany tak, aby 
zemřelo. Přitom je Jeník dobrosrdečné, něžné díté, které si svou sestru vbrzku oblíbí a bude ji 
velmi rádo ochraňovat.

54) Byť bylo takové v dětství prožité úmrtí v rodině brzy zapomenuto, psychoanalytické 
bádání nicméně ukazuje, že má velký význam pro pozdější neurózu.

55) Pozorování, která se týkají původně nepřátelského chování dětí k sourozencům a jednomu 
z rodičů, byla od té doby provedena ve velkém množství a pojata do psychoanalytické 
literatury. Se zvláštní opravdovostí a naivností popsal tento typický dětský postoj ze svého 
nejranějšího dětství básník Spitteler: "Ostatně tu byl ještě druhý Adolf. Malé stvoření, o němž 
se tvrdilo, že je mým bratrem, ale já nechápal, k čemu je užitečný; ještě méně, proč s ním 
dělají stejné okolky jako se mnou. Na své potřeby jsem si stačil, k čemu jsem potřeboval 
bratra? A nebyl pouze zbytečný, mnohdy dokonce překážel. Když jsem obtěžoval babičku, 
obtěžoval ji také, když mne vezli v kočárku, seděl proti mně a zkracoval mne o polovinu 
místa, takže jsme do sebe vráželi nohama."

56) Týmiž slovy vyjadřuje Jeník, ve věku tří a půl let, zdrcující kritiku své sestry (1. c). 
Domnívá se, že ona pro nedostatek zubů nemůže mluvit.

57) Od velmi nadaného desítiletého chlapce jsem s údivem po náhlé otcově smrti slyšel tato 
slova: "Chápu, že otec zemřel, ale nedovedu si vysvětlit, proč se nevrací k večeři domů." -
Další materiál k tomuto tématu je obsažen v rubrice "Kinderseele", redigované paní dr. von 
Hugovou-Hellmuthovou v časopise "Imago", Zeitschrift fiir An-wendung der Psychoanalyse 
auf die Geisteswissenschaften, sv. I: V., 1912-1918.

58) Pozorování kteréhosi psychoanalyticky školeného otce postihlo také moment,
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kdy jeho čtyřletá, duševně velmi vyspělá dceruška uznala rozdíl mezi "být pryč" a "být 
mrtev". Dítě působilo při jídle potíže a zdálo se mu, že je nepřátelsky pozoruje jedno z děvčat, 
která posluhovala v penzionu. "Pepina by měla být mrtvá," řekla proto otci. "Proč právě 
mrtvá?" ptal se konejšivě otec. "Nestačí, když odejde?" - "Ne," odpovědělo dítě, "pak by se 
vrátila." Pro neomezenou sebelásku (narcismus) dítěte je každé rušení zločinem urážky Jeho 
Veličenstva, a tak jako drakonické zákonodárství stanoví cit dítěte na všechny takové 
přestupky jen tento jediný neodstupňovatelný trest.

59) Tato skutečnost je často zahalována výskytem sklonu k sebepotrestání, který je mravní 
reakcí a hrozí ztrátou milované části rodičů.



60) Aspoň v některých mytologických popisech. Podle jiných vykleštil jen Kronos svého otce 
Urana.

61) Přeložil Ferdinand Stiebitz, Borový 1920.

62) Žádný z poznatků psychoanalytického badání nevyvolal tak zuřivý odpor, tak tvrdošíjné 
vzpírání a - tak podařené překrucování v kritikách, jako tento odkaz k dětským incestním 
sklonům zachovaným v nevědomí. Právě v poslední době byl učiněn pokus, aby byl incest, 
přes veškeré zkušenosti, uznáván jen za "symbolický". Další zajímavý výklad oidipovského 
mýtu podává na podkladě jednoho místa ze Schoppenhauerova dopisu Ferenczi v "I m a g u", 
1. 1912. - "Oidipovský komplex", zde ve "Výkladu snů" poprvé uvedený, nabyl dalšími 
studiemi netušené velikého významu pro pochopení lidských dějin a vývoje náboženství i 
mravnosti. Viz Totem und Tabu, 1913 (Ges. Schriften, sv. X.), česky Praha, Práh 1991.

63) Přeložil F. Stiebitz.

64) Výše uvedené náznaky k analytickému chápání Hamleta doplnil později a obhajoval proti 
jiným pojetím zaznamenaným v literatuře E. Jones. (Das Problém des Hamlet und der 
Oedipus-Komplex. 1911.) Výše uvedenému předpokladu, že autorem Shakespearových děl je 
muž ze Stratfordu, od té doby ovšem nevěřím. Další pokusy o analýzu Macbetha v mé stati 
"Einige Charakter-typen aus der psychoanalytischen Arbeit", Imago IV., 1916 (Ges. 
Schriften, sv. X.). a u L Jekelse "Shakespeares M a c b e t h", ImagoV.,1918.

65) Také veliký, přehojný, nadměrný a přehnaný ráz snu by mohl být charakterem dětství. 
Dítě nezná toužebnější přání než být velikým, dostat od všeho tolik jako velcí; těžko se dá 
uspokojit, nikdy nemá dost, nenasytně žádá opakování toho, co se mu líbilo, nebo co mu 
chutnalo. Zachovávat náležitou míru, uskrovnit se, odříkat se, to se naučí teprve kulturou 
výchovy. Jak známo, i neurotik má sklon k nemírnosti a nadměrnosti.

66) Když Ernest Jones v jedné vědecké přednášce před americkou společností mluvil o 
egoisnu snů, uvedla kterási učená dáma proti tomuto nevědeckému zevšeobecňování námitku, 
že autor může přece posuzovat jen sny Rakušanů a nemá právo k jakýmkoli výpovědím o 
snech Američanů. Pokud se týká její osoby, je si jista, že všechny její sny jsou přísně 
altruistické.

Na omluvu této dámy, hrdé na svou rasu, ostatně podotýkám, že se věta o naprostém egoismu 
snů nesmí chápat chybně. Jelikož všechno, co se vůbec vyskytuje v před-vědomém myšlení 
může přejít do snu (do snového obsahu i latentních myšlenek), je tato možnost dána také 
hnutím altruistickým. Týmž způsobem se může ve snu objevit něžný nebo milostný sklon k 
jiné osobě, který existuje v nevědomí. Správnost oné věty se tedy omezuje na fakt. že mezi 
nevědomými podněty ke snu velmi často nacházíme egoistické tendence, které se v bdělém 
životě zdají překonány.

67) Analytické bádání nám umožnilo uhodnout, že na dětské zálibě v gymnastických 
podívaných a v jejich opakování v hysterických záchvatech má kromě orgánové libosti podíl 
ještě jiný moment, vzpomínkový (mnohdy nevědomý) obraz pohlavního styku (pozorovaného 
na lidech nebo zvířatech).

68) Mladý kolega, úplné prostý neurózy, mi k lomu sděluje: "Z vlastní zkušenosti vím, že 
jsem dříve při houpání, a to v okamžiku, kdy pohyb dolů byl nejprudší, měl
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zápasnického hraní v dětství.

171

6. Snová práce

Všechny dosavadní pokusy vypořádat se s problémy snu přímo navazovaly na zjevný obsah 
snu, daný vzpomínkou, a snažily se z něho čerpat výklad snu, anebo odůvodnit, pokud se 
zřekly výkladu, svůj soud o snu odkazem na snový obsah. Pouze my stojíme před jiným 
stavem věcí; pro nás se mezi snový obsah a výsledky naší úvahy vsunuje nový psychický 
materiál: naším postupem získaný latentní obsah snu neboli snové myšlenky. Z tohoto, nikoli 
ze zjevného obsahu, jsme vyvodili rozřešení snu. Proto máme nový, předtím neexistující úkol, 
zkoumat vztahy zjevného obsahu snu k latentním snovým myšlenkám a vypátrat, jakými 
pochody se z těchto myšlenek stal onen obsah.

Snové myšlenky a snový obsah leží před námi jako dvojí podání téhož obsahu ve dvou 
různých jazycích, anebo lépe řečeno, snový obsah se nám jeví jako převod snových myšlenek 
do jiného vyjadřovacího způsobu, jehož znaky a skladebné zákony poznáváme srovnáním 
originálu a překladu. Snovým myšlenkám rozumíme bez dalšího, jakmile je poznáme. Snový 
obsah je dán jakoby obrázkovým písmem, jehož znaky se musí jednotlivě převádět do řeči 
snových myšlenek. Zřejmě bychom zbloudili, kdybychom chtěli tyto znaky číst podle jejich 
obrázkové hodnoty místo podle znakového vztahu. Dejme tomu, že řeším obrázkovou 
hádanku (rébus): dům, na jehož střeše vidím člun, potom jednotlivé písmeno, pak nějaká 
běžící postava bez hlavy apod. Mohl bych kritizovat a prohlásit toto spojení a jeho součásti za 
nesmyslné. Člun nepatří na střechu domu, osoba bez hlavy nemůže běhat; nadto je osoba větší 
než dům, a znázor-ňuje-li celek krajinu, nehodí se k tomu jednotlivá písmena, neboť se ve 
volné přírodě nevyskytují. Správně posoudím rébus teprve tehdy, když nebudu uvádět takové 
námitky proti celku a jednotlivostem, ale pokusím se nahradit každý obraz slabikou nebo 
slovem, které se v nějakém vztahu dá znázornit tímto obrazem. Slova, jež se takto sejdou, 
nejsou již beze smyslu, ale tvoří možná nejkrásnější a smyslem nabité básnické rčení. Nuže, 
takovou obrázkovou hádankou je sen a naši předchůdci ve vykládání snů se dopustili chyby, 
že posuzovali rébus jako kresbu. Jako kresba se jim jevil nesmyslným a bezcenným.

A. Práce zhušťovací

První, co si ujasní badatel při srovnávání snového obsahu se snovými myšlenkami, je, že tu 
byla vykonána velkolepá zhušíovací práce. Sen je
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v poměru k rozsahu a hojnosti snových myšlenek stručný, chudý, lakonický. Napsaný sen 
obsáhne půl stránky, rozbor obsahující snové myšlenky vyžaduje šestinásobné, osminásobné, 
dvanáctinásobné místo. Tento poměr je u různých snů různý; nikdy, pokud jsem to mohl 
kontrolovat, nemění jejich smysl. Zpravidla podceňujeme míru nastalého zhuštění, považujíce 
snové myšlenky, které vyšly najevo, za úplný materiál, zatímco další vykladačská práce může 
odhalit nové myšlenky, skryté za snem. Již jsme uvedli, že si vlastně nikdy nejsme jisti, zda 
jsme sen vyložili úplně; i když se rozřešení jeví uspokojivé a bez mezer, vždycky je přece 
možné, že se týmž snem projevuje ještě jiný smysl. Míra zhuštění se tedy - přísně vzato - nedá 



určit. Proti tvrzení, že se z nepoměru mezi snovým obsahem a snovými myšlenkami dá 
vyvodit závěr, že při tvorbě snu nastává vydatné zhuštění psychického materiálu, lze uvést 
námitku, která se na první pohled zdá pádná. Vždyť přece velmi často máme pocit, že jsme 
celou noc velmi mnoho snili a potom většinu zapomněli. Sen, který si při procitnutí 
vybavujeme, by byl jen zbytkem celé snové práce, která by se rozsahem rovnala snovým 
myšlenkám, kdybychom si ji mohli úplně vybavit. Na tom je jistě něco správného; sotva nás 
klame pozorování, že sen je nejvěrněji reprodukován, pokoušíme-li se jej vybavit brzy po 
procitnutí, a že vzpomínka na něj nabývá k večeru více a více mezer. Na druhé straně 
poznáváme, že pocit, že se nám zdálo mnohem více, než můžeme reprodukovat, se velmi 
často zakládá na iluzi, jejíž vznik bude později objasněn. Předpoklad zhuštění ve snové práci 
není nadto dotčen možností, že sen zapomínáme, neboť je prokázán množstvím představ, 
které patří k jednotlivým zachovaným částem snu. Jestliže se skutečně velká část snu pro 
vzpomínku ztratila, zůstává nám tím uzavřen přístup k nové řadě snových myšlenek. Nijak 
nelze ospravedlnit očekávání, že by se vymizelé části snu rovněž vztahovaly pouze k 
myšlenkám, které již známe z rozboru částí zachovalých.'>

Vzhledem k velmi hojnému množství nápadů, které rozbor přináší ke každému jednotlivému 
prvku snového obsahu, vzniknou u leckterého čtenáře zásadní pochybnosti, zda smíme 
všechno, co nás při rozboru dodatečně napadne, počítat k snovým myšlenkám, tj. 
předpokládat, že všechny tyto myšlenky byly již činné za stavu spánku a že spolupůsobily při 
tvorbě snu? Nevznikají naopak průběhem analyzování nové myšlenkové spoje, které se 
tvorby snu nezúčastnily? K těmto pochybnostem se mohu připojit jen s výhradou. Že 
jednotlivé myšlenkové spoje vznikají teprve během analýzy, je ovšem správné; ale vždy se 
přesvědčujeme, že se takové nové spoje vytvářejí jen mezi myšlenkami, které byly jiným 
způsobem již spojeny v myšlenkách snových; nové spoje jsou jaksi vedlejší závěry, krátká 
spojení, umožněná existencí jiných a hlubších spojovacích cest. U větší části oné nakupeniny 
myšlenek, která se objevuje při

173

rozboru, musíme přiznat, že byla činná již při tvorbě snu, neboť pro-bereme-li se řadou 
takových myšlenek, které jsou zdánlivě bez souvislosti s tvorbou snu, narazíme náhle na 
myšlenku, jež je ve snovém obsahu zastoupena a je nezbytná pro výklad snu, ale nebyla jinak 
přístupná než prostřednictvím této myšlenkové řady. Uvažme např. sen o botanické 
monografii, který se jeví výsledkem překvapujícího zhuštění, třebaže jsem jeho rozbor 
neuvedl úplně.

Jak si však máme představit psychický stav za spánku, který předchází snění? Existují 
všechny ty snové myšlenky vedle sebe, nebo probíhají za sebou, anebo je několik současných 
myšlenkových pochodů vytvářeno z různých ústředí a ta se pak setkávají? Myslím, že ještě 
nejsme nuceni vytvářet si plastickou představu o psychickém stavu při tvorbě snů. Jenom 
nezapomeňme, že běží o myšlení nevědomé a že tento pochod snadno může být jiný než ten, 
který vnímáme při přemýšlení, jež je záměrné a provázeno vědomím.

Ale fakt, že tvorba snu se zakládá na zhuštění, je nesporný. Nuže, jak toto zhuštění vzniká?

Uvážíme-li že z vypátraných snových myšlenek je jen nejmenší počet zastoupen svými 
představovými prvky ve snu, mohli bychom usoudit, že se zhušťování děje vypouštěním, že 
tedy sen není věrným překladem nebo promítnutím snových myšlenek bod za bodem, ale 
krajně neúplným a me-zerovitým podáním. Tento poznatek je, jak záhy uvidíme, velmi 



nedostatečný. Ale zprvu se o něj opřeme a ptejme se dále: Dostane-li se jen málo prvků ze 
snových myšlenek do snového obsahu, jaké podmínky určují jejich výběr?

Abychom si to objasnili, obrátíme svou pozornost k oněm prvkům snového obsahu, které 
splnily hledané podmínky. Nejvhodnějším materiálem pro toto šetření bude sen, k jehož 
tvorbě přispělo zvlášť silné zhuštění. Volím

1

sen o botanické monografii, sdělený na str. 105.

Snový obsah: Napsal jsem monografii o jakési (neurčité) rostlině. Kniha leží přede mnou, 
právě v ní listuji a obracím vloženou barevnou tabulku. K výtisku je přivázán sušený 
exemplář rostliny.

Nejnápadnějším prvkem tohoto snu je botanická monografie. Ta pramení v dojmu ze dne snu; 
ve výkladní skříni kteréhosi knihkupectví jsem skutečně viděl monografii o rodu bramboříků. 
Zmínka o tomto rodu chybí ve snovém obsahu, v němž zbyla jen monografie a její vztah k 
botanice. "Botanická monografie" hned ukazuje svůj vztah k práci o kokainu, kterou jsem 
kdysi napsal; od kokainu vede myšlenkový spoj jednak k slavnostnímu spisu a k jistým 
příhodám v univerzitní laboratoři, jednak
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k mému příteli, očnímu lékaři dr. Konigsteinovi, který měl podíl na využití kokainu. Na osobu 
dr. Konigsteina dále navazuje vzpomínka na přerušený rozhovor, který jsem s ním vedl večer 
před snem, a četné myšlenky o odměňování lékařských výkonů mezi kolegy. Tento rozhovor 
je vlastním aktuálním vyvolavatelem snu; monografie o bramboříků je rovněž aktualitou, ale 
indiferentní povahy; ukazuje se, že botanická monografie snuje společným středem mezi 
oběma zážitky dne, který je beze změny přejat ze zážitku lhostejného a prostřednictvím velmi 
vydatných asociačních spojů spjat se zážitkem psychicky významným.

Avšak nejen složená představa "botanická monografie", ale i každý z jejích prvků, botanický 
a monografie, je četnými spoji hlouběji a hlouběji včleněn do spleti snových myšlenek. K 
prvku botanický patří vzpomínky na osobu profesora Zahradníka, na jeho kvetoucí ženu, na 
mou pacientku, která se jmenuje Flora, a na dámu, o níž jsem vyprávěl příběh se 
zapomenutými květinami. Zahradník vede znovu k laboratoři a k rozhovoru s Konigsteinem; 
do téhož hovoru patří zmínka o obou pacientkách. Od ženy s květinami se odděluje 
myšlenková cesta k nejmilejším květinám mé ženy, cesta, jejíž druhý začátek je v názvu 
monografie, kterou jsem zběžně za dne viděl. Mimo to připomíná prvek botanický jistý 
zážitek z gymnázia a zkoušku z univerzitní doby. K myšlenkové řadě vycházející od 
zapomenutých květin se pojí prostřednictvím mé, žertem takto nazývané, nejmilejší květiny, 
artyčoku, nové, v rozhovoru dotčené téma, téma mých zálib; za artyčokem vězí vzpomínka 
jednak na Itálii, jednak na scénu z dětství, kterou jsem zahájil své vztahy ke knihám, jež se od 
té doby staly intimními. Botanický je tedy pravým uzlem, v němž se pro sen setkávají četné 
myšlenkové spoje, které, jak mohu ujistit, byly v onom rozhovoru plným právem uvedeny do 
souvislosti. Jsme tu uprostřed myšlenkové továrny, v níž jako v tkalcovské dílně

sem a tam člunky lítají. , *



Tekou tak rychle, že nelze je zříti. Šlápneš, a na sta pohne se nití. Ráz - a sta se jich splítajiV'

Monografie snu se opět týká dvou témat - jednostrannosti mých studií a nákladnosti mých 
zálib.

Z tohoto prvního šetření nabýváme dojmu, že prvky "botanický" a "monografie" byly do 
snového obsahu pojaty proto, že mají nejčetnější styčné body s většinou snových myšlenek, 
jsou tedy uzly, v nichž se setkává velmi mnoho snových myšlenek, neboť jsou vzhledem k 
výkladu snu mnohoznačné. Fakt, který je podkladem tohoto vysvětlení, můžeme vyslovit také 
jinak, a to takto: Každý z prvků snového obsahu je předeter-minován, několikrát zastoupen ve 
snových myšlenkách.
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Více se dovíme, zkoumáme-li ostatní součásti snu vzhledem k jejich výskytu ve snových 
myšlenkách. Barevná tabulka, kterou otevírám, se týká (srv. rozbor na str. 107) nového 
tématu, kritiky mých prací kolegy, a tématu mých zálib, ve snu již zastoupeného, kromě toho 
vzpomínky z dětství, v níž roztrhavám knihu s barevnými tabulkami; sušený exemplář květiny 
se týká gymnazijního zážitku s herbářem a zvlášť zdůrazňuje tuto vzpomínku. Vidím tedy, 
jakého druhu je vztah mezi snovým obsahem a snovými myšlenkami: Nejen prvky snu jsou 
několikrát determinovány snovými myšlenkami, ale i jednotlivé snové myšlenky jsou ve snu 
zastoupeny několika prvky. Od jednoho prvku snu vede asociační cesta k několika snovým 
myšlenkám, od jedné snové myšlenky k několika snovým prvkům. Tvorba snu se tedy neděje 
tak, že by jednotlivá snová myšlenka nebo skupina takových myšlenek dodávala zkratku pro 
snový obsah a pak další snová myšlenka další zkratku jako svou zástupkyni, na způsob volby 
zástupců lidu z obyvatelstva, ale celé množství snových myšlenek podléhá jistému 
zpracování, kterým se prvky nejvíce a nejlépe podporované vybírají pro vstup do snového 
obsahu, obdobně jako při volbě listinami. Ať podobně rozebírám kterýkoli sen, vždy vidím 
potvrzovány tytéž zásady, že se snové prvky tvoří z celkového množství snových myšlenek a
že každý z nich je vzhledem k snovým myšlenkám determinován několikrát.

Jistě bude vhodné, abychom tento vztah mezi snovým obsahem a snovými myšlenkami 
doložili novým příkladem, jenž vyniká obzvláště umělým prolínáním vzájemných vztahů. Sen 
pochází od mého pacienta, který trpí úzkostí v uzavřených místnostech. Brzy se ukáže, proč 
tomuto mimořádně duchaplnému snovému výkonu dávám tento název:

"Krásný sen"

Jede ve veliké společnosti do x-té ulice, v níž je skromný zájezdní hostinec (to nesouhlasí). V 
jeho místnostech se hraje divadlo; snící pacient je brzy obecenstvem, brzy hercem. Nakonec 
je nutno se převléci a vrátit opět do města. Část personálu je poslána do místnosti v přízemí 
(parteru), část do místnosti v prvním poschodí. Potom vznikne hádka. Ti nahoře se zlobí, že ti 
dole nejsou ještě hotovi, takže oni nemohou dolů. Jeho bratr je nahoře, on dole, a zlobí se na 
bratra, že tak naléhá. (Tato část snu je nejasná.) Ostatně bylo již při příchodu řečeno a 
rozděleno, kdo má být nahoře a kdo dole. Potom jde sám po návrší, kterým vede x-tá ulice 
směrem k městu, a jde se mu tak těžko, tak namáhavě, že se nedostává z místa. Přidružuje se 
k němu starší pán a nadává na italského krále. Na konci návrší se mu pak jde mnohem lehčeji.

Obtíže při stoupání byly tak zřetelné, že po procitnutí chvíli pochyboval, zda šlo o sen nebo 
skutečnost.
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Podle jeho zjevného obsahu sotva můžeme tento sen chválit. Chci proti pravidlu začít výklad 
onou částí, kterou snící označil za nejjasnější.

Obtíže, o nichž snil a které ve snu patrně pociťoval, dusnost při namáhavém stoupání, jsou 
jedním z příznaků, jež pacient skutečně před lety měl a jež byly tehdy spolu s jinými zjevy 
vysvětlovány tuberkulózou (kterou asi hystericky předstíral). Tento ve snu se vyskytující 
pocit zábrany chůze již známe ze snů exhibičních a zde opět vidíme, že sen používá tento 
pocit jakožto vždy připravený materiál k účelům nějakého jiného znázornění. Část snového 
obsahu líčící, jak stoupání bylo zprvu obtížné a na konci návrší snazší, mi při vyprávění snu 
připomněla známý mistrný úvod k "Sapfó" od Alfonse Daudeta. Tam nese mladý muž nahoru 
po schodech milenku, zprvu lehkou jako pírko, ale čím déle stoupá, tím těžší je břímě v jeho 
rukou. Tato scéna je příkladem pro průběh poměru, jehož popisem Daudet varuje mládež, aby 
nepromarňovala vážnou náklonnost ve vztazích k dívkám nízkého původu a pochybné 
minulosti.3' Ačkoli jsem věděl, že můj pacient měl a nedávno rozvázal poměr k dámě od 
divadla, přece jsem neočekával, že by můj nápad k výkladu byl potvrzen. Vždyť v Sapfó
tomu bylo navíc obráceně než ve snu; v tom bylo stoupání zprvu obtížné, později snadné; v 
románu to mělo symbolický význam jen potud, pokud se to, co bylo zprvu považováno za 
lehké, obrátilo v těžké břímě. Ale pacient mne překvapil sdělením, že se výklad výborně hodí 
k obsahu hry, kterou viděl předešlý večer v divadle. Hra měla název "Kolem Vídně" a jednala 
o životní dráze dívky, která, zprvu slušná, přechází k po-losvětu, navazuje styky s osobami ve 
vysokém postavení, tím se dostává nahoru, konečně však stále více upadá. Hra mu také 
připomněla jiný, před lety hraný divadelní kus s názvem "Od stupně k stupni", na jehož 
návěští bylo zobrazeno schodiště (Stiege), sestávající z několika schodů.

Nyní další výklad. V x-té ulici bydlela herečka, s níž měl poslední mno-hovztažný poměr. 
Hostinec v této ulici není. Ale když kvůli dámě trávil část léta ve Vídni, ubytoval se 
(abgestiegen) v malém hotelu v její blízkosti. Když opouštěl hotel, řekl drožkáři: Jsem rád, že 
si aspoň neodnáším žádný hmyz! (To je ostatně také jedna z jeho fobií.) Na to drožkář: Že jste 
se tu ubytoval! Vždyť to není vůbec hotel, vlastně je to jen zájezdní hostinecl

K zájezdnímu hostinci se u něho hned pojí vzpomínka na citát: "U kouzelně vlídného 
hospodského byl jsem nedávno hostem."

Ale hospodským v citované Uhlandově básni je jabloň. Nyní pokračuje v myšlenkovém 
postupu druhý citát:

F a u s t (tančí s mladicí) .:¦.-..

' Mně zdál se kdysi k r á s n ý sen a v něm jsem j ab 1 oň uviděl :
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se dvěma jabky svůdnými

a hned jsem šplhal za nimi (ich stieg hinan).

Kráska



Tohle vám zbylo po ráji, že jablíčka vám chutnají, a já mám radost ukrutnou, že také na mém 
sadě jsou.4)

Nelze vůbec pochybovat o tom, co je míněno jabloní a jablíčky. Krásná ňadra zaujímala první 
místo mezi půvaby, jimiž herečka poutala našeho snícího pacienta.

Ze souvislosti analýzy jsme museli důvodně předpokládat, že sen koření v dojmu z dětství. 
Bylo-li to správné, musel se týkat kojné našeho pacienta, kterému bylo nyní skoro třicet let. 
Pro dítě jsou prsy kojné vskutku zájezdním hostincem. Jak kojná, tak Daudetova Sapfó se jeví 
narážkou na nedávno opuštěnou milenku.

Ve snu se také objevuje (starší) pacientův bratr, a to nahoře, zatímco snící je dole. Toto je 
zase obrácením skutečného poměru, nebot je mi známo, že bratr ztratil své společenské 
postavení, kdežto můj pacient si je uchoval. Snící se při reprodukci snu vyhnul rčení: Bratr 
byl nahoře, jápar-terre. Bylo by to příliš jasné, neboť se u nás říkává o osobě, která přišla o 
jmění a společenské postavení, že je parterre, tedy v podobně přeneseném smyslu, jako se 
užívá rčení, že upadla. A musí mít nějaký smysl, proč je na tomto místě snu něco znázorněno 
obráceně. Obrácení musí také platit pro jiný vztah mezi snovými myšlenkami a snovým 
obsahem. Máme zde poukaz, jak se má toto obrácení provést. Zřejmě na konci snu, kde se 
věci se stoupáním mají obráceně ntz v Sapfó. Z toho snadno vyplyne, jaké obrácení se míní: 
V Sapfó nese muž ženu, s níž je v sexuálním vztahu; ve snových myšlenkách jde tedy opačně 
o ženu, která nese muže, a jelikož se toto může stávat jen v dětství, týká se to opět kojné, jež 
těžko nese kojence. Konci snu se tedy zdařilo znázornit Sapfó i kojnou touž narážkou.

Jako básník nevolil jméno Sapfó beze vztahu k jistému lesbickému zvyku, tak ukazují části 
snu, v nichž jsou lidé umístěni dole a nahoře, k fantaziím sexuálního obsahu, které 
zaměstnávají snícího a jako potlačené choutky nemohou nesouviset s jeho neurózou. Zda jde 
o fantazie a nikoli o vzpomínky na skutečné události, ve snu takto znázorněné, to výklad snu 
sám nevyznačuje; dodává jen myšlenkový obsah a ponechává nám, abychom sami zjistili jeho 
reálnou hodnotu. Skutečné a vyfantazírované příhody jeví se zde - a nejen zde, ale i při tvorbě 
důležitějších psychických útvarů, než jsou sny - zprvu jako rovnocenné. Velká společnost 
zna-

mená, jak již víme, tajemství. Bratr není ničím jiným než zástupcem všech pozdějších soků u 
ženy, který je fantazií o vlastní minulosti zanesen do scény z dětství. Epizoda s pánem, který 
láteří na italského krále, se opět prostřednictvím recentního a o sobě lhostejného zážitku týká 
pronikání osob z nízkého stavu do vyšší společnosti. Je to, jako by k varování, kterým se 
Daudet obrací k jinochovi, mělo být připojeno varování podobné, jež se týká sajícího dítěte.5)

Abychom měli třetí příklad pro studium zhuštění při tvorbě snu, sděluji částečný rozbor 
jiného snu, který měla starší, psychoanalyticky ošetřovaná dáma. Ve shodě s těžkými stavy 
úzkosti, jimiž tato nemocná trpěla, obsahovaly její sny veliké množství sexuálního 
myšlenkového materiálu, jehož vynoření ji zprvu silně překvapilo i poděsilo. Jelikož nemohu 
provést výklad snu do konce, zdá se, že se snový materiál rozpadá do několika skupin bez 
zřejmé souvislosti.

Sen o broucích

Snový obsah: Uvědomuje si, ie má v krabici dva "májové brouky "v, kterým musí dát volnost, 
protože by se jinak udusili. Otevře krabici, brouci jsou úplně malátní; jeden vyletí otevřeným 



oknem, kdežto druhý je rozmáčknut oknem, když je snící zavírá, protože to někdo od ní žádá 
(projevy hnusu).

Rozbor: Její manžel odcestoval, čtrnáctiletá dcera spí vedle ní v posteli. Děvčátko ji večer 
upozornilo, že do její sklenice vody spadl mol; ona ho však zapomene vytáhnout a ráno lituje 
ubohé zvířátko. Večer četla vyprávění, jak kluci hodí kočku do vařící vody, a pak popis 
záškubů zvířátka. Toto jsou oba o sobě lhostejné podněty ke snu. Zabývá se dále tématem 
ukrutnosti k zvířatům. Její dcera byla před lety, když byli na letním bytě v jistém kraji, velmi 
krutá ke zvířatům. Založila si sbírku motýlů a žádala od ní arsenik k jejich usmrcení. Jednou 
se stalo, že můra se špendlíkem v těle ještě dlouho poletovala po pokoji, jindy několik 
housenek, uschovaných k zakuklení, zašlo hladem. Totéž dítě v ještě útlejším věku vytrhávalo 
broukům a motýlkům křidélka; dnes by se všech takových krutých činů zaleklo; stalo se velmi 
dobromyslným.

Tímto rozporem se zabývá. Připomíná jí jiný rozpor, rozpor mezi vzezřením a smýšlením, 
který je vylíčen v Adamu Bedeovi od Elliotové. Krásná, avšak ješitná a úplně hloupá dívka, 
vedle ní dívka ošklivá, ale hodná. Aristokrat, který onu husičku svede; dělník, který smýšlí a 
jedná šlechetně. To nelze na lidech uvidět. Kdo by na ní uviděl, že je trýzněna smyslnými 
tužbami?

V témže roce, kdy si její dceruška založila sbírku motýlů, kraj velice trpěl množstvím 
májových brouků. Děti řádily proti broukům a krutě je
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rozmačkávaly. Tehdy spatřila člověka, který vytrhával májovým broukům křidélka a pojídal 
jejich tělíčka. Ona sama se narodila v máji a v máji se také provdala. Tři dny po svatbě psala 
domů rodičům, že je šťastná. Ale nebyla.

Večer před snem se prohrabávala ve starých dopisech a předčítala své rodině vážné i komické 
dopisy, mezi nimi krajně směšný dopis učitele na klavír, který se jí v dívčím věku dvoříval, a 
také dopis aristokratického nápadníka.7'

Vyčítá si, že se jedné z jejích dcer dostala do rukou špatná kniha od Maupassanta.(r) Arsenik, 
který žádá její dceruška, jí připomíná arsenikové pilulky, jež vracejí mladistvou sílu Ducovi 
de Mora v Nababu.

K "dávání volnosti" ji napadá toto místo z Kouzelné flétny: "K lásce nemohu tě nutit, ale 
přece tě nepustím na svobodu."

K "májovým broukům" ještě řeč Kleistovy Katinky:9' "Vždyť jsi zamilován jako b r o u k."

Mezitím ji napadá Tannháuser: "Poněvadž jsi uchvácen zlým chtíčem..."

Má strach a starosti o nepřítomného muže. Bázeň, že se mu na cestě něco přihodí, se 
projevuje v četných fantaziích dne. Krátce předtím si ve svých nevědomých myšlenkách za 
analýzy stěžovala na jeho "stařectví". Přání, které tento sen zahaluje, uhodneme snad nejlépe, 
když se dovíme, že se několik dní před snem uprostřed svých prací náhle zděsila imperativu 



namířeného proti svému muži: Oběs sel Ukázalo se, že o několik hodin dříve někde četla, že 
při oběšení nastává silná erekce. Bylo to přání po této erekci, co se vracelo z vytěsnění v 
tomto zahalení, které budí úděs. "Oběs se" znamenalo totéž jako "Opatři si erekci za každou 
cenu". Sem patří arsenikové pilulky dr. Jenkinse z Nababu; pacientce bylo také známo, že se 
nejsilnější afrodisiakum, kantarida, upravuje rozmačkáním brouků (tzv. španělských mušek). 
K tomuto smyslu směřuje hlavní součást snového obsahu.

Otevírání a zavírání okna je stálým předmětem sporu mezi ní a jejím mužem. Ona spí při 
otevřeném okně, její muž při zavřeném. Malátnost je hlavním příznakem, na který si v těchto 
dnech stěžovala.

Ve všech třech výše sdělených snech jsem vyznačil tiskem, kde se jeden ze snových prvků 
opakuje ve snových myšlenkách, abych očividně znázornil několikerý vztah oněch prvků. 
Jelikož však rozbor u žádného z těchto snů není proveden do konce, stojí za to zabývat se 
snem, jehož rozbor jsem sdělil podrobněji, abychom na něm dokázali předeterminaci snového 
obsahu. K tomu volím sen o Irmině injekci. Na tomto příkladu bez námahy poznáme, že 
zhušťovací práce při tvorbě snu užívá více než jednoho prostředku.

Hlavní osobou snového obsahu je pacientka Irma, která byla viděna
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s rysy, jež jí patří v životě, a představuje tedy nejdříve samu sebe. Ale postavení, v němž si ji 
prohlížím u okna, je vzato ze vzpomínky na jinou osobu, na dámu, za kterou bych chtěl svou 
pacientku zaměnit, jak je vidno ze snových myšlenek. Pokud se u Irmy zjišťuje difteritický 
povlak, při němž si vybavuji starost o svou nejstarší dceru, znázorňuje Irma toto mé dítě, za 
kterým se skrývá osoba pacientky, jež podlehla otravě a je s tímto dítětem spjata stejným 
jménem. V dalším průběhu snu se mění význam Ir-miny osobnosti (aniž se mění její ve snu 
viděný obraz); stává se jedním z dětí, které vyšetřujeme ve veřejné ordinaci dětského 
léčebného ústavu, přičemž se projevuje různost duševních vloh mých přátel. Přechod byl 
patrně zprostředkován představou o mé dcerušce. Zdráháním při otevírání úst se táž Irma 
mění v narážku na jinou dámu, kterou jsem kdysi vyšetřoval, a pak, v téže souvislosti, v 
narážku na mou ženu. V chorobných změnách, jež zjišťuji v jejím krku, jsem nadto 
nahromadil narážky na značný počet dalších osob.

Všechny tyto osoby, na něž narážím při sledování Irmy, se ve snu nevyskytují osobně; 
skrývají se za osobou snu "Irmou", která je přetvořena v souhrnný obraz, ovšem s rozpornými 
rysy. Irma se stává zástupkyní těchto ostatních osob, obětovaných při zhušťovací práci, tím, 
že dávám na Irmě vystupovat tomu, co mi rys za rysem připomíná tyto osoby.

Pro snové zhuštění si mohu vytvořit souhrnnou osobu také jiným způsobem, a to tak, že 
sloučím aktuální rysy dvou nebo několika osob v jednom snovém obraze. Tak vznikl dr. M. 
mého snu o Irmině injekci, má jméno dr. M-a, mluví a jedná jako on; jeho tělesná 
charakteristika a choroba patří jiné osobě, mému nejstaršímu bratrovi; jen jediný rys, bledé 
vzezření, je determinován dvojitě, neboť se ve skutečnosti vyskytuje u obou osob. Podobně 
smíšenou osobou je dr. R. mého snu o strýčkovi. Ale zde byl snový obraz vytvořen ještě 
jiným způsobem. Nespojil jsem rysy vyznačující jednoho s rysy druhého a nezkrátil jsem za 
to vzpomínkový obraz každého z nich o jisté rysy, ale použil jsem postupu, jímž Galton tvoří 
své rodinné fotografie, tj. promítl jsem oba obrazy na sebe: společné rysy přitom vynikají 
silněji, neshodné rysy se navzájem smazávají a jsou na obraze nezřetelné. Ve snu "o strýci" z 



tváře, patřící dvěma osobám a tudíž mlhavé, vyniká takto jako zesílený rys plavý vous, který 
kromě toho obsahuje narážku na mého otce a na mne, zprostředkovanou vztahem k 
zešedivění.

Vytváření souhrnných a smíšených osob je jedním z hlavních pracovních prostředků snového 
zhuštění. Brzy se naskytne příležitost, abychom o něm pojednali v jiné souvislosti.

Nápad dysenterie ve snu o injekci je rovněž determinován několikrát, jednak parafyzickým 
souzvukem s difterií, jednak vztahem k pacientovi, kterého jsem poslal na Východ a jehož 
hysterii lékaři nepoznávají.
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Zajímavým případem zhuštění je také zmínka o propylenu ve snu. Ve snových myšlenkách 
nebyl obsažen propylen, ale amylen. Mohli bychom myslet, že zde při tvorbě snu nastal 
prostý přesun. Tak tomu vskutku je, ale tento přesun slouží účelům zhuštění, jak ukáže 
následující dodatek k rozboru snu. Zdrží-li se má pozornost ještě na okamžik u slova 
propylen, napadne mne souzvuk se slovem Propylden (Propyleje). Propylden nejsou však jen 
v Aténách, ale také v Mnichově. V tomto městě jsem rok před snem navštívil svého tehdy 
těžce nemocného přítele, jehož účast ve snu se stává zřejmou tím, že brzy po propylenu 
následuje ve snu trimethyl-amin.

Pomíjím nápadnou okolnost, že zde, a také jinde při rozboru snů, používáme ke spojování 
myšlenek asociací nejrůznější hodnotnosti, jako by byly rovnocenné, a povoluji pokušení, 
abych si pochod při nahrazování amylenu ve snových myšlenkách propylenem ve snovém 
obsahu představoval takřka plasticky.

Dejme tomu, že zde je představová skupina mého přítele Otty, který mi nerozumí, nedává mi 
za pravdu a daruje mi likér páchnoucí amylenem; a tam protikladem spojená skupina mého 
berlínského přítele, který mi rozumí, dával by mi za pravdu, a já jsem mu zavázán za tolik 
cenných sdělení, mimo jiné i o chemii sexuálních pochodů.

Co ze skupiny "Otto" zvlášť budí mou pozornost, je určeno recentními podněty 
vyvolávajícími sen; k těmto vyznamenaným, pro snový obsah předurčeným prvkům patří 
amylen. Bohatá představová skupina "Vilém" je přímo oživena protikladem k Ottovi a v ní 
jsou zdůrazněny prvky, které se nějak podobají již vzbuzeným prvkům ve skupině "Otto". V 
celém tomto snu se přece odvolávám od jedné osoby, jež budí mou nelibost, k druhé, kterou 
mohu podle přání proti ní uvádět - přivolávám, rys za rysem, přítele proti odpůrci. Tak 
vyvolává amylen u Otty i v druhé skupině vzpomínky z okruhu chemie; trimethylamin, 
podporovaný z několika stran, se dostává do snového obsahu. Také "amylen" by se mohl 
nezměněný dostat do snového obsahu, podléhá však vlivu skupiny "Vilém", a to tak, že z 
celého vzpomínkového objemu, který toto jméno kryje, je vybrán prvek, z něhož může 
vyplynout dvojí determinace amylenu. V blízkosti amylenu leží pro asociaci propylen; z 
okruhu Vilém mu vychází vstříc Mnichov s Propylaen. V propylen - Propyláen se setkávají 
oba okruhy představ. Jakoby kompromisem se pak tento prostřední prvek dostává do snového 
obsahu. Byl zde vytvořen společný střed, který připouští několikerou determinaci. Je tedy 
zřejmé, že několikerá determinace nutně usnadňuje pronikání do snového obsahu. Za účelem 
vytvoření tohoto společného středu byl bez rozpaků proveden přesun pozornosti od toho, co je 
vlastně míněno, k něčemu, co je blízké v asociaci.



Studium snu o injekci nám již umožňuje získat jakýsi přehled o zhuš-
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ťování při tvorbě snu. Poznali jsme, jakožto jednotlivosti zhušťovací práce, výběr prvků 
vyskytujících se několikrát ve snových myšlenkách, tvorbu nových jednot (souhrnných osob, 
smíšených útvarů) a vytváření společných středů. Čemu zhuštění slouží a co ho vyžaduje, se 
budeme ptát teprve tehdy, až budeme chtít pochopit psychické pochody při tvorbě snu v 
souvislosti. Nyní se spokojme se zjištěním snového zhuštění jakožto pozoruhodného vztahu 
mezi snovými myšlenkami a snovým obsahem.

Nejhmatatelnější se stává zhušťovací práce snu, když za své objekty zvolila slova a jména. 
Sen vůbec často nakládá se slovy tak jako s věcmi a pak je sestavuje stejným způsobem jako 
představy věcí. Výsledkem takových snů jsou komické a podivuhodné slovní výtvory.

1. Kdysi mi kterýsi kolega zaslal svou stať, v níž byl jeden fyziologický objev novověku 
podle mého soudu přeceňován a projednáván krajně přepjatými slovy; příští noc se mně zdála 
tato věta, která se zřejmě týkala oné stati: " To je vskutku norekdální sloh. " Rozřešení tohoto 
slovního útvaru mně zprvu působilo obtíže; nepochyboval jsem, že tento útvar parodisticky 
napodoboval superlativy kolosální, pyramidální; ale odkud pocházel, se nedalo snadno říci. 
Konečně se tato nestvůra rozpadla na dvě jména Noru a Ekdala ze dvou známých Ibsenových 
dramat. Od téhož autora, jehož poslední dílo jsem ve snu kritizoval, jsem předtím četl v 
novinách článek o Ibsenovi.

2. Jedna z mých pacientek mi sděluje krátký sen, který končí nesmyslnou slovní kombinací. 
Je se svým mužem na vesnické zábavě a říká mu: To skončí všeobecným "M aistollmiitz". 
Přitom má ve snu nejasnou myšlenku, že je to nějaký kukuřičný moučník, nějaký druh 
polenty. Analýza rozčleňuje toto slovo na Mais (kukuřice) - toll (posedlá) -mannstoll (posedlá 
po mužích) - Olmiitz (Olomouc), kteréžto části jsou vesměs, jak se ukázalo, zbytkem 
konverzace s příbuznými u stolu. Za Mais se skrývají kromě narážky na právě otevřenou
jubilejní výstavu slova: Meissen (soška z míšeňského porcelánu, znázorňující ptáka), Miss 
(jejich příbuzná, Angličanka, odcestovala do Olomouce), mies = protivný, špatný v žertovně 
používaném židovském žargonu; z každé slabiky této slovní hromady vycházela dlouhá řada 
myšlenek a zapojení.

3. Mladý muž, u kterého pozdě večer zvonil známý a nechal tam navštívenku, sní v 
následující noci: Obchodník čeká pozdě večer, aby mohl spravit domácí telegraf. Když 
odešel, pořád to ještě zvoní, nikoli nepřetržitě, ale v jednotlivých úderech. Sluha znovu 
přivolává tohoto muže a ten říká: Je přece pozoruhodné, že i lidé, kteří jsou jinak tutel-r e i n, 
nedovedou takové záležitosti vyřídit.

Lhostejný podnět ze dne vysvětluje, jak vidno, pouze jeden prvek snu. Vůbec nabyl významu 
jen tím, že se přiřadil k dřívějšímu zážitku snícího, který, sám o sobě také lhostejný, byl jeho 
fantazií vybaven náhradním
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významem. Jako hoch, který bydlel s otcem, vylil kdysi v ospalosti sklenici vody na zem, 
takže byl kabel domácího telegrafu promočen a nepřetržité zvonění rušilo otce ve spánku. 
Jelikož nepřetržité zvonění odpovídá promáčení, používá se jednotlivých úderů k padání 



kapek. Slovo tutelrein se rozčleňuje třemi směry a směřuje k trojímu materiálu, obsaženému 
ve snových myšlenkách: Tutel = kuratela znamená poručnictví; Tutel (snad "Tuttel") je 
vulgární označení prsů a součást rein přejímá první slabiky slova "Zimmertelegraph" 
(domácího telegrafu) k tvorbě slova Zimmer-rein, a to má velmi mnoho společného s 
promáčením podlahy a nadto zní podobně jako jedno jméno, které je zastoupeno v rodině 
snícího.10)

4. V jednom mém delším a popleteném snu, jehož zdánlivým středem je cesta lodí, se 
nejbližší stanice jmenuje Hearsing, další stanice však Fliess. To je jméno mého přítele v B., a 
tam jsem často jezdíval. Hearsing je však kombinováno ze stanic naší vídeňské místní trati, 
které tak často končívají na ing: Hietzing, Liesing, Modling (Medelitz, starým názvem meae 
deliciae, tedy "meine Freud") a z anglického hearsay = doslech; to ukazuje k pomluvě a 
vytváří vztah k lhostejnému vyvolavateli snu ze dne, k básni ve "Fliegende Blátter" o 
trpaslíku pomlouvači, "Sagter Ha-tergesagť (Říká-řekl). Vztahem koncovky "ing" ke jménu 
Fliess získáváme Vlissingen, skutečnou stanici cesty po moři, kterou prochází můj bratr, 
přijíždí-li k nám z Anglie na návštěvu. Anglické jméno stanice Vlissingen je Flushing, a to v 
angličtině znamená začervenání a připomíná pacienta trpícího strachem ze začervenání, 
kterého léčím, a také Bechtě-revův nedávno vyšlý spis o této neuróze, který mi zavdal podnět 
k zlostným pocitům.

5. Jindy mám sen, jenž se skládá ze dvou oddělených částí. První je živě vybavené slovo 
Autodidasker, druhá se přesně shoduje s krátkou a nevinnou fantazií, kterou jsem měl před 
několika dny, fantazií, že musím profesoru N-ovi, až se s ním setkám, říci: Pacient, o jehož 
stavu jsem vás naposled požádal o radu, vskutku trpí jen neurózou, zcela tak, jak jste tušil. 
Nově utvořené slovo Autodidasker má vyhovovat nejen požadavku, aby obsahovalo nebo 
zastupovalo zhuštěný smysl, ale tento smysl má také dobře souviset s mým předsevzetím, 
opakovaným ze bdění, že poskytnu profesoru N-ovi toto zadostiučinění.

Nuže, Autodidasker se snadno rozčleňuje na slova autor, autodidakt (samouk) a Lasker, k 
němuž se pojí jméno Lassalle. Prvá z těchto slov vedou k podnětu snu - tentokrát 
významnému. Přinesl jsem své ženě několik svazků známého autora, s nímž je můj bratr 
spřátelen a který, jak jsem se dověděl, pochází z téhož místa jako já (J. J. David). Kdysi večer 
se mnou mluvila o hlubokém dojmu, jímž na ni zapůsobil úchvatně smutný příběh zpustlého 
talentu v jedné Davidově novele, a potom jsme hovořili o stopách nadání, které zjišťujeme u 
svých dětí. Vlivem toho, co právě četla,
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projevila obavu týkající se dětí a já jsem ji konejšil poznámkou, že právě taková nebezpečí se 
dají odvrátit výchovou. V noci můj myšlenkový pochod pokračoval, pojal obavy mé ženy a 
spředl s nimi různé jiné věci. Jedna poznámka, kterou tento básník vyslovil vůči mému 
bratrovi o ženění, ukazovala mým myšlenkám vedlejší cestu, jež mohla vést k znázornění ve 
snu. Tato cesta vedla do Vratislavi, do níž se provdala kterási s námi spřátelená dáma. Pro 
obavu, že někdo zajde skrze ženu, jež tvořila jádro mých snových myšlenek, jsem našel ve 
Vratislavi příklady Laskera a Lassalla, které mi zároveň umožnily znázornit oba druhy tohoto 
ovlivnění k neštěstí.11' Ono Cherchez la femme, v němž lze shrnout tyto myšlenky, mne v 
jiném smyslu přivádí na mého ještě svobodného bratra, který se jmenuje Alexander. Nyní 
pozoruji, že Alex, tak jeho jméno zkracujeme, zní téměř jako přestavení slova Lasker a že 
tento moment musel spolupůsobit, aby mým myšlenkám byla sdělena oklika přes Vratislav.



Hříčka se jmény a slabikami, kterou zde provozuji, má však ještě další smysl. Zastupuje přání 
šťastného rodinného života pro mého bratra, a to touto cestou: V románě o životě umělců v 
UOeuvre, který musel být mým snovým myšlenkám obsahově blízko, básník, jak známo, 
epizodicky vylíčil sebe a své vlastní rodinné štěstí a vystupuje v něm pod jménem Sandoz-
Pravděpodobně postupoval při proměně jména takto: Obrátí-li se slovo Zola (jako rády 
dělávají děti), vznikne Aloz. To mu bylo asi ještě příliš nezahalené; proto byla slabika AI, 
kterou začíná také Alexander, nahrazena třetí slabikou téhož jména sand, a tak vzniklo slovo 
Sandoz. Podobně tedy vznikl také můj Autodidasker.

Moje fantazie, že vypravuji profesoru N-ovi, že nemocný, kterého vyšetřujeme, trpí jen 
neurózou, se do snu dostala tímto způsobem. Krátce před koncem svého pracovního roku 
jsem dostal pacienta, u něhož mě moje diagnostika nechala na holičkách. Dala se 
předpokládat těžká organická choroba, možná porucha míchy, ale nedala se dokázat. Bylo 
vábivé diagnostikovat neurózu a bylo by to odstranilo veškeré obtíže, kdyby nemocný 
energicky nepopíral sexuální anamnézu, bez níž neuznávám žádnou neurózu. V rozpacích 
jsem přivolal lékaře, kterého si lidsky nejvíce vážím (tak jako jiní lidé) a před jehož autoritou 
nejspíše ustupuji. Vyslechl mé pochybnosti, označil je za oprávněné a řekl: "Pozorujte tohoto 
muže dále, bude to neuróza." Jelikož vím, že nesdílí mé názory o etio-logii neuróz, nevyslovil 
jsem své námitky, ale neskrýval jsem svou nevíru. Po několika dnech jsem pacientovi sdělil, 
že nevím, co s ním počít, a radil jsem mu, aby se obrátil na jiného lékaře. Tu mě k mému 
velikému překvapení žádal o odpuštění, že mě obelhal; prý se příliš styděl a nyní mi odhalil 
právě onu část sexuální etiologie, kterou jsem očekával a kterou jsem potřeboval k 
předpokladu neurózy. Ulevilo se mi, ale zároveň to bylo zahanbující; musel jsem si přiznat, že 
můj poradce, nespleten zřením
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k anamnéze, viděl správněji. Předsevzal jsem si, že mu to řeknu, až se s ním setkám, že mu 
řeknu, že měl pravdu a já ne.

Prává toto dělám nyní ve snu. Ale jaképak je v tom splnění přání, když přiznávám, že jsem 
neměl pravdu? Právě to je mým přáním; chci nemít pravdu se svými obavami, případně si 
přeji, aby neměla pravdu má žena, jejíž obavy jsem si ve snových myšlenkách přivlastnil. 
Téma, na které se mít nebo nemít pravdu ve snu vztahuje, není příliš vzdáleno od toho, co je 
pro snové myšlenky vskutku zajímavé. Je to táž alternativa organického nebo funkčního 
poškození ženou, vlastně sexuálním životem: paralýza nebo neuróza, k níž se volněji 
přidružuje způsob Lassalova zániku.

Profesor N. se nevyskytuje v tomto pevně složeném (a při pečlivém výkladu docela 
průhledném) snu jen pro tuto analogii a pro mé přání, abych neměl pravdu - ani pro jeho 
vedlejší vztahy k Vratislavi a k rodině naší přítelkyně, která se do tohoto místa provdala - ale 
také pro malou příhodu, jež následovala po jeho konzultaci: Když se uvedenou domněnkou 
zhostil svého lékařského úkolu, obrátil se jeho zájem k osobním otázkám. "Kolik máte dětí?" 
- "Šest." - Posunek úcty a povážlivosti. -"Děvčata, chlapce?" - "Tři a tři, toť moje pýcha a 
bohatství." - Jen si dejte pozor, s děvčaty to jde dobře, ale hoši nám později působí obtíže při 
výchově. - Namítl jsem, že dosud byli dost krotcí; patrně se mi tato druhá diagnóza o 
budoucnosti mých hochů líbila stejně málo jako diagnóza předchozí, že můj pacient trpí jen 
neurózou. Oba tyto dojmy jsou tedy spjaty soumezností, prožitím v téže době, a pojímám-li 
do snu příhodu s neurózou, nahrazuji touto příhodou řeč o výchově, která ještě více souvisí se 
snovými myšlenkami, neboť se tak těsně dotýká později projevených obav mé ženy. Tak se 



dokonce má úzkost, že by N. se svými poznámkami o obtížích výchovy chlapců mohl mít 
pravdu, dostává do snového obsahu tím, že se skrývá za znázorněním mého přání, abych 
neměl pravdu s takovými obavami. Táž fantazie slouží nezměněná k znázornění obou 
protichůdných článků alternativy.

6. Marcinowski: Dnes ráno jsem mezi snem a bděním zažil pěkné zhuštění slov... Uprostřed 
hojnosti sotva vybavitelných snových úryvků jsem se jaksi zarazil nad jedním slovem, které 
vidím před sebou zpola jako napsané, zpola jako vytištěné. Je to: výpojičné a patří k větě, 
která se bez jakékoli souvislosti úplně izolována dostala do mé vědomé vzpomínky. Zní takto: 
To působí výpojičně na sexuální cítění. Ihned jsem věděl, že to vlastně mělo být "výchovně", 
několikrát jsem také kolísal, zda není správnější "vypijičně". Při tom mne napadlo slovo 
příjice, a když jsem ještě za polospánku začal sen analyzovat, lámal jsem si hlavu nad tím, jak 
se to dostalo do mého snu, neboť ani osobně, ani povoláním nemám s touto chorobou žádný 
styčný bod. Potom mne napadlo "výcho-vičně", což vysvětlovalo a současně mi připomnělo, 
že jsem včera večer
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měl před naší vychovatelkou příležitost mluvit o problému prostituce a přitom jsem jí, abych 
"výchovně" zapůsobil na její ne zcela normálně vyvinutý citový život, skutečně dal Hesseovu 
knihu "O prostituci", když jsem jí předtím leccos vyprávěl o tomto problému. Nyní se mi 
rázem ujasnilo, že se slovo příjice nemá chápat doslovně, ale že nahrazuje jed, ovšem 
vzhledem k pohlavnímu životu. Věta zní tedy v překladu docela logicky: Svým vyprávěním 
jsem chtěl výchovně působit na citový život vychovatelky, ale mám obavu, že to zároveň 
mohlo působit jako jed! Výpojičně = vyprav - (výchov -) (výpojičně).

Znetvoření slov ve snu se velice podobá znetvoření, které známe při pa-ranoi, nechybí však 
ani u hysterie, ani u nutkavých představ. Jazykové umělůstky dětí, jež v jistých dobách 
nakládají se slovy zcela stejně jako s předměty a vynalézají také docela nové řeči a umělé 
skladby slov, jsou v tomto směru společným zdrojem snu i psychoneuróz.

Rozbor nesmyslných slovních útvarů, obsažených ve snu, je zvlášť způsobilý, aby ukázal 
zhušťovací výkon snové práce. Bylo by mylné usuzovat z nepatrného zde použitého výběru 
příkladů, že takový materiál pozorujeme zřídka nebo jen výjimečně. Naopak, zjišťujeme jej 
velmi často, ale závislost výkladu snů na psychoanalytickém ošetřování způsobuje, že je 
zaznamenáván a sdělován jen nepatrný počet příkladů a že sdělené rozbory bývají z největší 
části srozumitelné jen pro znalce patologie neuróz -např. sen od dr. von Karpinské (Internát. 
Zeitschr. f. Psychoanalyse II, 1914), který obsahuje nesmyslný slovní útvar Svingnum elvi. 
Ještě stojí za zmínku případ, že se ve snu objevuje slovo, které o sobě není bezvýznamné, ale, 
zbaveno svého vlastního významu, shrnuje různé jiné významy, k nimž se má jako slovo 
nesmyslné. Tak je tomu ve snu o "kategorii" lOtiletého hošíka, který sděluje V. Tausk (Zuř 
Psychologie der Kindersexualitát, Internát. Zeitschr. f. Psychoanalyse I, 1913). Kategorie zde 
značí ženské genitálie a kategorieren totéž jako močit.

Kde se ve snu vyskytují řeči, které se výslovně jako takové odlišují od myšlenek, platí bez 
výjimky pravidlo, že řeč ve snu pochází z vybavené řeči ve snovém materiálu. Doslovné 
znění řeči je zachováno bud neporušené, nebo jsou její výrazy neznatelně přesunuty; často je 
řeč ve snu sestavena ze vzpomínek na různé řeči; slovní znění přitom zůstalo totéž, smysl je 
pozměněn, aby byl co možná jinoznačný či mnohoznačný. Řeč ve snu je nezřídka pouhou 
narážkou na událost, při níž byla vybavená řeč pronesena.12)



B. Práce přesunovací

Druhého, pravděpodobně neméně významného vztahu jsme si již museli všimnout, když jsme 
sbírali příklady snového zhuštění. Zpozorovali
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jsme, že prvky, které ve snovém obsahu pronikají jako podstatné součásti do popředí, 
naprosto nemají týž význam ve snových myšlenkách. Jako korelát k tomu můžeme také 
vyslovit obrácení této věty. Co je ve snových myšlenkách zřejmě podstatným obsahem, 
nemusí být vůbec zastoupeno ve snu. Sen je, abychom tak řekli, jinak centrován, jeho obsah 
se seskupuje kolem jiných prvků jakožto středu, než snové myšlenky. Tak je např. ve snu o 
botanické monografii středem snového obsahu zřejmě prvek botanický; ve snových 
myšlenkách běží o komplikace a konflikty, jež vyplývají ze zavazujících výkonů mezi kolegy, 
dále pak o výtku, že přináším příliš velké oběti svým zálibám; prvek botanický nemá v tomto 
jádře snových myšlenek vůbec místo, není-li s ním volně spjat opakem, neboť botanika nikdy 
nepatřila k mým nejmilejším studiím. Ve snu mého pacienta o Sapfó je středem vystupování a 
sestupování, být nahoře a dole; sen však jedná o nebezpečích sexuálních vztahů k osobám, 
které stojí příliš nízko, takže se zdá, že se do snového obsahu dostal jen jeden prvek snových 
myšlenek, neoprávněně rozšířený. Podobně je tomu ve snu o májových broucích, jehož 
tématem jsou vztahy sexuality k ukrutnosti; tam se sice moment ukrutnosti objevil také ve 
snovém obsahu, ale v jiné spojitosti a beze zmínky o sexualitě, tedy vytržen ze souvislosti a 
tím přetvořen v něco cizího. Ve snu o strýci je plavý vous, tvořící střed snu, zdánlivě bez 
jakéhokoli smyslového vztahu k přáním velikosti, které jsou, jak jsme poznali, podstatou 
snových myšlenek. Takové sny pak plným právem budí "přesunutý " dojem. V úplném 
protikladu k těmto příkladům ukazuje sen o Irmině injekci, že při tvorbě snu si mohou 
jednotlivé prvky také udržet místo, které zaujímají ve snových myšlenkách. Poznání tohoto 
nového, co se smyslu týče, naprosto nestálého vztahu mezi snovými myšlenkami a snovým 
obsahem, zprvu vyvolá náš údiv. Zjistíme-li u nějakého psychického děje normálního života, 
že byla nějaká představa vyňata z několika jiných a nabyla zvláštní živosti pro vědomí, 
považujeme tento výsledek za důkaz, že vítězná představa má zvlášť vysokou psychickou 
hodnotu (že jí přísluší jistý stupeň našeho zájmu). Nuže, zkušenost nás ' učí, že tato hodnota 
jednotlivých prvků ve snových myšlenkách nezůstává při tvorbě snu zachována, nebo že se k 
ní přitom nepřihlíží. Není přece pochyb o tom, které prvky snových myšlenek mají nejvyšší 
hodnotu; náš soud to říká bezprostředně. Při tvorbě snu se může s těmito podstatnými, silným 
zájmem zdůrazněnými prvky zacházet tak, jako by byly méněcenné, a jejich místo zaujímají 
ve snu jiné prvky, které ve snových myšlenkách byly určitě méněcenné. Zprvu se zdá, že při 
snovém výběru vůbec nezáleží na psychické intenzitě13' jednotlivých představ, ale pouze na 
větší či menší mnohostrannosti jejich determinace. Mohli bychom myslet, že se do snu 
nedostává to, co je ve snových myšlenkách důležité, ale to, co je v nich obsaženo několikrát. 
Tímto předpokladem však nijak
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nezískává naše pochopení tvorby snu, neboť předem nevěříme, že by oba momenty, 
několikerá determinace a vlastní hodnotnost, mohly při výběru snu působit jiným než stejným 
směrem. Představy, které jsou ve snových myšlenkách nejdůležitější, se v nich také asi 
nejčastěji opakují, neboť z nich jakožto z centra vycházejí jednotlivé snové myšlenky. Přesto 
může sen tyto intenzivně zdůrazněné a mnohostranně podporované prvky odmítnout a 
pojmout do svého obsahu jiné, kterým přísluší jen tato poslední vlastnost.



K rozřešení těchto obtíží použijeme jiného dojmu, jehož jsme nabyli při zkoumání 
předeterminace snového obsahu. Možná že leckterý čtenář tohoto šetření si řekl, že 
předeterminace snových prvků není žádným významným objevem, protože je samozřejmá. 
Vždyť při analýze vycházíme ze snových prvků a zaznamenáváme všechny nápady, které se k 
nim pojí; není proto divu, že se v myšlenkovém materiálu, takto získaném, zvlášť často 
vyskytují právě tyto prvky. Nemusel bych uznat tuto námitku, ale sám dám na přetřes něco, 
co zní podobně: Mezi myšlenkami, které analýza uvádí najevo, je mnoho takových, jež jsou 
více vzdáleny od jádra snu a vypadají jako umělé vsuvky za určitým účelem. Tento účel je 
brzy zřejmý; právě ony vytvářejí spojitost, často násilnou a vyumělkovanou, mezi snovým 
obsahem a snovými myšlenkami. Kdyby byly tyto prvky z rozboru vymýceny, odpadla by pro 
součásti snového obsahu nejen předeterminace, ale i dostatečná determinace snovými 
myšlenkami. Tak dospíváme k závěru, že několikerá determinace, která je rozhodující pro 
snový výběr, není snad vždycky primárním momentem tvorby snu, ale často druhotným 
výsledkem psychické síly, kterou neznáme. Nicméně musí mít význam pro vstup jednotlivých 
prvků do snu, neboť pozorujeme, že je vytvářena s jistým nákladem tam, kde sama bez další 
pomoci nevyplývá ze snového materiálu.

Je nasnadě domněnka, že se při snové práci projevuje psychická síla, která jednak prvky 
vysoké psychické hodnoty zbavuje jejich intenzity, jednak z prvků méně hodnotných 
předeterminováním vytváří nové hodnoty, jež se pak dostávají do snového obsahu. Jestliže je 
tomu tak, nastal při tvorbě snu přenos a přesun psychických intenzit jednotlivých prvků, 
jejichž následkem je rozdílnost textu snového obsahu a snových myšlenek. Pochod, který 
takto předpokládáme, je přímo podstatnou částí snové práce: zasluhuje názvu snového 
přesunu. Snový přesun a snové zhuštění jsou dva dílovedoucí, jejichž činnosti v prvé řadě 
přičítáme utváření snu.

Myslím, že také můžeme snadno poznat psychickou sílu, jež se projevuje fakty snového 
přesunu. Výsledkem tohoto přesunu je, že se snový obsah již nepodobá jádru snových 
myšlenek, že sen podává jen zkreslení -snového přání, které je v nevědomí. Ale snové 
zkreslení již známe; vysvětlovali jsme je cenzurou, kterou jedna psychická instance v myšlen-
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kovem životě vykonává proti druhé. Snový přesun je jedním z hlavních prostředků k docílení 
tohoto zkreslení. Is fecit, cui profuit.1^ Smíme předpokládat, že snový přesun vzniká vlivem 
oné cenzury, vlivem vni-tropsychického odvracování.15'

Jakým způsobem se momenty přesunu, zhuštění a předeterminace při tvorbě snu prolínají, 
který činitel se stává nadřazeným a který podružným, tyto otázky odsunujeme pro pozdější 
šetření. Prozatím uvádíme jako druhou podmínku, jíž musí vyhovět prvky dospívající do snu, 
to, že musí být vyňaty z cenzury odporu. Od nynějška však chceme při výkladu snů přihlížet k 
snovému přesunu jako k nespornému faktu.

C. Znázorňovati prostředky snu

Kromě obou momentů snového zhuštění a přesunu, jejichž působnost jsme poznali při 
proměně latentního myšlenkového materiálu ve zjevný obsah snu, setkáme se při pokračování 
v tomto šetření ještě s dvěma dalšími podmínkami, jež mají nepochybně vliv na výběr 
materiálu, který se dostává do snu. Předtím bych chtěl, třebaže se bude zdát, že se na své cestě 
zastavujeme, vrhnout první pohled na pochody při provádění výkladu snů. Vůbec si 



nezastírám, že by se nejspíše podařilo objasnit tyto pochody a zajistit jejich spolehlivost proti 
námitkám, kdybych jako vzor uvedl jednotlivý sen a rozvedl jeho výklad, jako v druhé 
kapitole při snu o Irmině injekci; a kdybych pak sestavil snové myšlenky, které jsem odhalil, a 
rekonstruoval z nich tvorbu snu, doplnil tedy rozbor snů jejich syntézou. Tuto práci jsem na 
několika příkladech vykonal pro vlastní poučení; ale zde nemohu příklady uvést, protože mi v 
jejich demonstraci brání četné zřetele k psychickému materiálu, které by každý spravedlivě 
smýšlející člověk schvaloval. Při rozboru snů rušily tyto zřetele méně, neboť rozbor mohl být 
neúplný a zachoval si svou cenu, byť nás uvedl jen do části přediva snu. Proti tomu by 
syntéza musela být, aby přesvědčovala, úplná. A tu bych mohl podat jen u snů osob, které 
čtenáři neznají. Jelikož mi však k tomu skýtají prostředky jen pacienti, neurotikové, musím 
tuto část popisu snu odsunout, až - na jiném místě - postoupím v psychologickém objasnění 
neuróz tak daleko, aby se dalo vytvořit zapojení k našemu tématu.16)

Ze svých pokusů synteticky vytvořit sny ze snových myšlenek vím, že materiál, který získáme 
při výkladu, má různou hodnotu. Jednou jeho částí jsou podstatné snové myšlenky, jež tedy 
plně nahrazují sen a samy by stačily k jeho náhradě, kdyby pro sen neexistovala cenzura. 
Druhé části obyčejně přičítáme nepatrný význam. Ani neklademe důraz na tvrzení, že se 
všechny tyto myšlenky účastnily tvorby snu, naopak, mohou se mezi
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nimi vyskytovat nápady, které navazují na zážitky po snu, mezi dobou snění a vykládání. Tato 
část obsahuje všechny spojovací cesty, jež vedly od zjevného obsahu snu k latentním snovým 
myšlenkám, ale rovněž zprostředkující a přibližující asociace, jimiž jsme za vykladačské 
práce dospěli k poznání oněch spojovacích cest.

Na tomto místě nás výlučně zajímají podstatné snové myšlenky. Ty se nejvíce odhalují jako 
velmi složitě vybudovaný komplex myšlenek a vzpomínek, se všemi vlastnostmi 
myšlenkových pochodů, které známe z bdělého myšlení. Nezřídka jsou to myšlenkové sledy 
vycházející z více než jednoho ústředí, ale nechybí jim styčné body; téměř pravidelně stojí 
vedle myšlenkového pochodu jeho kontradikční protějšek, spjatý s ním kontrastní asociací. 
Jednotlivé části tohoto složitého útvaru jsou k sobě ovšem v nejrozmanitějších logických 
vztazích. Jsou popředím a pozadím, odchylkami a vysvětlivkami, podmínkami, důkazy a 
námitkami. Když je pak celé toto množství snových myšlenek prolisováno snovou prací a 
jednotlivé části jsou otáčeny, rozkouskovávány a sestrkány dohromady, podobně jako 
plovoucí led, vzniká otázka, co se stane z logických vazeb, které do té doby utvářely 
strukturu. Jak jsou ve snu znázorňovány "když, protože, stejně jako, ačkoli, bud - anebo" a 
všechny ostatní spojky, bez nichž nelze rozumět ani větě, ani řeči?

Především musíme odpovědět, že sen pro tyto logické vztahy mezi snovými myšlenkami 
nemá žádné znázorňovací prostředky. Většinou k těmto spojkám vůbec nepřihlíží a přejímá k 
zpracování jen věcný obsah snových myšlenek. Nechává na snovém výkladu, aby znovu 
vytvořil souvislost, kterou zničila snová práce.

Chybí-li snu tato vyjadřovací schopnost, nepochybně je to způsobeno psychickým 
materiálem, v němž se sen uskutečňuje. Podobně je přece ve srovnání s básnictvím, které 
může užívat řeči, omezeno také výtvarné umění, malířství a sochařství. I zde vězí příčina 
nezpůsobilosti v materiálu, jehož zpracováním obojí toto umění chce něco vyjadřovat. Než 
malířství dospělo k poznání vyjadřovacích zákonů, které pro ně platí, snažilo se vyrovnat 



tento nedostatek. Na starých obrazech visely na ústech malovaných osob cedulky, na nichž 
byla napsána řeč, kterou malíř nedovedl vyjádřit obrazem.

Snad zde bude vyslovena námitka popírající, že by se sen zříkal znázorňování logických 
vztahů. Vždyť existují sny, v nichž se provádějí nejsložitější duševní úkony, ve kterých se 
odůvodňuje a odporuje, žertuje a srovnává jako v bdělém myšlení. Ale i zde zdání klame; 
vyložíme-li takové sny, zjistíme, že to všechno je snovým materiálem, nikoli znázorněním 
intelektuální práce ve snu. Zdánlivým myšlením snu je vyjádřen obsah snových myšlenek, 
nikoli jejich vzájemné vztahy, v jejichž zjišťování spočívá myšlení. Uvedu pro to příklady. 
Nejsnáze se však dá zjistit,
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že všechny řeči, které se vyskytují ve snech a jsou výslovně označovány jako takové, jsou 
nezměněnými nebo jen málo pozměněnými napodobeninami řečí, jež jsou ve stejné podobě 
obsaženy ve vzpomínkách snového materiálu. Řeč je často jen narážkou na událost, pojatou 
do snových myšlenek; smysl snuje docela jiný.

Nebudu ovšem popírat, že se tvorby snu účastní také kritická myšlenková práce, která se 
neomezuje na pouhé opakování materiálu ze snových myšlenek. Vliv tohoto činitele osvětlím 
koncem úvahy. Potom se ukáže, že tato myšlenková práce není vyvolána snovými 
myšlenkami, ale snem, který je v jistém smyslu již hotový.

Prozatím tedy zůstává při tom, že logické vztahy mezi snovými myšlenkami nejsou zvláštním 
způsobem znázorňovány ve snu. Objeví-li se např. ve snu rozpor, jde bud o odpor proti snu, 
nebo o rozpor, vyplývající z obsahu jedné snové myšlenky; rozporu mezi snovými 
myšlenkami odpovídá rozpor ve snu jen krajně nepřímým způsobem.

Ale jako se malířství konečně podařilo vyjadřovat aspoň úmysl řeči zobrazených osob, 
něžnost, hrozbu, varování apod. jinak než vlající cedulkou, vznikla také pro sen možnost, aby 
k jednotlivým logickým vztahům mezi svými snovými myšlenkami přihlížel náležitou 
úpravou zvláštního snového znázornění. Máme zkušenost, že různé sny jsou, co se týče tohoto 
přihlížení, různé; zatímco jeden sen vůbec nedbá logické skladby svého materiálu, snaží se 
druhý naznačit ji co možná úplně. Sen se v tom více či méně vzdaluje od textu, který má 
zpracovat. Podobně různým způsobem nakládá sen ostatně i s časovou skladbou snových 
myšlenek, byla-li vytvořena v nevědomí (jako např. ve snu o Irmině injekci).

Jakými prostředky může však snová práce naznačovat ony vztahy ve snovém materiálu, které 
se dají těžko znázornit? Pokusím se jednotlivě je vyznačit.

Především se sen celkem vyrovnává s nespornou souvislostí mezi všemi částmi snových 
myšlenek tím, že tento materiál slučuje v jednom shrnutí jako situaci nebo děj. Líčí logickou 
souvislost jako současnost; postupuje při tom podobně jako malíř, který v obraze aténské ci 
parnasské školy seskupí všechny filosofy nebo básníky, kteří se nikdy neshromáždili v jedné 
síni či na jednom vrcholu hory, ale tvoří společenství v našem myšlení.

V tomto znázorňovacím způsobu pokračuje sen i v jednotlivostech. Kdykoli ukazuje dva 
prvky blízko sebe, ručí za obzvláště těsnou souvislost mezi příslušnými podstatami ve 
snových myšlenkách. Je to jako v naší soustavě písma - ab značí, že obě písmena mají být 



vyslovena jako jedna stabika, a a po volné mezeře b vyznačují, že a je posledním písmenem 
jednoho slova a b prvním písmenem jiného slova. Tak se i sno-
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vé kombinace neutvářejí z libovolných, úplně nesouvislých součástí snového materiálu, ale z 
takových, které úzce souvisejí i ve snových myšlenkách.

K vyznačení příčinných vztahů zná sen dva postupy, které v podstatě směřují k témuž cíli. 
Když se ve snových myšlenkách třeba říká: Protože se to mělo tak a tak, muselo se stát to a 
ono, spočívá častější znázorňovací způsob v tom, že se vedlejší věta znázorňuje v úvodním 
snu a hlavní věta pak následuje v hlavním snu. Když jsem něco správně vyložil, může být 
časový postup také obrácený. Hlavní větě vždy odpovídá obšírněji rozvedená Část snu.

Krásný příklad takového znázornění příčinnosti mi kdysi dodala jedna pacientka, jejíž sen 
později sdělím celý. Skládal se z krátké předehry a z velmi rozsáhlé snové hry, která byla 
velkou měrou soustředěna a dala se přibližně nadepsat jako "Květina". Předběžný sen měl 
toto znění: Jde do kuchyně k oběma služebným a vytýká jim, že nejsou hotovy s tou troškou 
jídla. Přitom vidí v kuchyni velmi mnoho velkého kuchyňského nádobí, obráceného, aby z 
něho vykapala voda, a nakupeného na sobě. Obě služebné jdou pro vodu a musejí při tom 
vlézt jako do řeky, která sahá až k domu nebo do dvora.

Potom následuje hlavní sen, který začíná takto: Sestupuje z vysoká, přes podivuhodně 
utvořené zábradlí a má radost, že její šaty přitom nikde nezůstaly viset atd. Úvodní sen se týká 
rodného domu této dámy. Slova, pronesená v kuchyni, slyšela asi často od své matky. 
Hromady velkého nádobí pocházejí patrně z prostého obchodu nádobím, který býval v témže 
domě. Druhá část snu obsahuje narážku na otce, který se velmi mnoho zabýval služebnými a 
potom při povodni - dům byl blízko u břehu řeky -utržil smrtelné onemocnění. Myšlenka, jež 
se skrývá za tímto úvodním snem, tedy znamená: Protože pocházím z tohoto domu, z tak 
malých a neutěšených poměrů. Hlavní sen přejímá tutéž myšlenku a přináší ji v podobě 
změněné splněním přání: Jsem vysokého původu. Vlastně tedy: Protože jsem nízkého původu, 
byla moje životní dráha taková a taková.

Pokud mám o tom přehled, neznamená vždy rozdělení snu na dvě nestejné části, že by mezi 
myšlenkami obou částí byl příčinný vztah. Často se zdá, jako by v obou snech byl týž materiál 
znázorňován z různých hledisek; nepochybně to platí o řadě snů jedné noci, která vyúsťuje v 
poluci a v níž si tělesná potřeba vynucuje výraz, stále a stále zřetelnější. Anebo: oba sny 
vzešly z oddělených ústředí ve snovém materiálu a protínají se v obsahu, takže v jednom 
snuje ústřední to, co v druhém spolupůsobí jako náznak, a obráceně. V jistém počtu snů 
znamená však rozštěpení na kratší předběžný, a následující delší sen skutečně příčinnou 
souvislost mezi oběma částmi. Druhého znázorňovacího způsobu příčinného poměru se užívá 
pri méně obsáhlém materiálu. Tento způsob spočívá v tom, že se nějaký
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obraz ve snu, osoba nebo věc, proměňuje v jiný. Jen tam, kde ve snu toto proměňování 
vidíme, se skutečně tato příčinná souvislost tvrdí; nikoli tam, kde jen pozorujeme, že jeden 
obraz vystřídal druhý. Řekl jsem, že oba postupy znázorňující příčinný vztah jsou v podstatě 



totožné; v obou případech je příčinnost znázorňována posloupností, jednou posloupností snů, 
podruhé bezprostřední proměnou jednoho obrazu v druhý. Ve většině případů ovšem není 
příčinný vztah vůbec znázorňován, ale ztrácí se v posloupnosti prvků, která je nezbytná i v 
pochodu snu.

Alternativu "bud - anebo" nemůže sen vůbec vyjadřovat; pojímá její části jako rovnoprávné 
do jedné souvislosti. Klasický případ pro to obsahuje sen o Irmině injekci. V jeho latentních 
myšlenkách se zřejmě praví: Jsem nevinen trváním Irminých bolestí; vinno je bud její 
zdráhání přijmout řešení, nebo okolnost, že žije v nepříznivých sexuálních podmínkách, které 
nemohu změnit, anebo její bolesti vůbec nejsou hysterické, ale organické povahy. Sen však 
uskutečňuje všechny tyto navzájem se vylučující možnosti a nijak mu nevadí, že ze snového 
přání připojuje čtvrté řešení tohoto druhu. Ono "bud - anebo" jsem potom do souvislosti 
snových myšlenek dosadil po výkladu snu.

Kde však vypravěč při reprodukci snu užívá rčení "bud - anebo": "Byla to bud zahrada, nebo 
obytný pokoj" apod., nevyskytuje se ve snových myšlenkách alternativa, nýbrž "a", prosté 
přiřazení. Slovy "bud - anebo" většinou popisujeme jistý, ještě rozřešitelný charakter 
nejasnosti jednoho snového prvku. Vykladačská pravidla pro tento případ praví: Jednotlivé 
články této zdánlivé alternativy musíme postavit na roven a spojit spojkou "a". Zdálo se mi 
například, když jsem delší dobu marně čekal na adresu svého přítele, který byl v Itálii, že 
dostávám telegram, kde mi sděluje svou adresu. Vidím ji modře vytištěnou na páskách 
telegramu; první slovo je nejasné, asi jako

via "¦.•-

nebo V i 11 a, druhé jasné: S e z e rn o

nebo dokonce (C a s a).

Druhé slovo, které zní podobně jako italská jména a připomíná mi naše etymologické hovory, 
vyjadřuje také mou zlost, že mi přítel svůj pobyt tak dlouho skrýval; každý článek terna 
navrhovaného k prvnímu slovu se při rozboru jeví být samostatným a rovnoprávným 
východiskem myšlenkového zřetězení.

V noci před pohřbem mého otce se mi zdálo o potištěné tabuli, plakátu nebo návěští, které se 
podobalo tabulkám v nádražních čekárnách, vyhla- sujícím zákaz kouření, a na kterém stálo 
bud:

Prosíme, aby se zamhouřily oči

nebo

Prosíme, aby se zamhouřilo oko, ' .

což obyčejně znázorňuji tímto způsobem:
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Prosíme, aby se zamhouřil



y oci. o oko.

Každé z obou znění má svůj zvláštní smysl a vede nás při výkladu na zvláštní cestu. Volil 
jsem co možná nejjednodušší obřad, protože jsem věděl, jak zesnulý smýšlel o takových 
věcech. Jiní členové rodiny nebyli však srozuměni s tak puritánskou prostotou; mínili, že se 
budeme muset stydět před pohřebními hosty. Proto prosí jedno slovní znění snu, aby bylo 
zamhouřeno oko, tj. aby hosté byli shovívaví. Význam nejasnosti, kterou jsme popsali slovy 
"bud - anebo", je tu zvlášť dobře vidět. Snové práci se nepodařilo vytvořit pro snové 
myšlenky slovní znění jednotné a zároveň dvojznačné. Proto se oba hlavní myšlenkové 
pochody odlišují již ve snovém obsahu.

V některých případech vyjadřuje rozdělení snu na dvě stejně veliké části alternativu, která se 
dá těžko znázornit.

Krajně nápadné je chování snu ke kategorii protikladu a rozporu. Ten se prostě zanedbává, 
zdá se, že "ne" pro sen neexistuje. Protiklady jsou se zvláštní zálibou stahovány do jednoty 
nebo vyjadřovány jedním prvkem. Vždyť sen si také dovoluje znázorňovat jakýkoli prvek 
protikladem jeho přání, takže zprvu o žádném prvku, který je schopen protikladu, nevíme, zda 
je ve snových myšlenkách obsažen kladně nebo záporně.17) V jednom z naposledy 
uvedených snů, jehož přední větu jsme již vykládali, (protože jsem takového původu), 
sestupuje snící pacientka přes zábradlí a má v rukou kvetoucí ratolest. Jelikož jí k tomuto 
obrazu napadá, jak anděl na obrazech zvěstování Panny Marie (pacientka sama se jmenuje 
Marie) nese v ruce liliový stonek a jak bíle oděné dívky kráčejí o Božím těle v procesí, 
zatímco ulice jsou ozdobeny zelenými ratolestmi, je kvetoucí ratolest ve snu zajisté narážkou 
na pohlavní nevinnost. Ale ratolest je hustě poseta červenými květy, z nichž se každý podobá 
kamélii. Na konci její cesty, praví se ve snu dále, jsou květy již značně opadané; potom 
následují zřejmé narážky na měsíčky. Táž ratolest, která je nesena jako lilie a jakoby 
nevinnou dívkou, je tudíž zároveň narážkou na dámu s kaméliemi, která, jak známo, vždy 
nosívala bílou kamélii, ale v době měsíčků červenou. Táž kvetoucí ratolest (dívčiny květy v 
písních o mlynářce u Goe-tha) znázorňuje pohlavní nevinnost i její opak. Týž sen, který 
vyjadřuje radost, že se jí podařilo projít životem jako neposkvrněná, na několika místech (jako 
na místě o padání květů) naznačuje protikladný myšlenkový pochod, že se provinila různými 
hříchy proti pohlavní čistotě (totiž v dětství). Při rozboru snu můžeme jasně rozlišovat oba 
myšlenkové pochody, z nichž se jeden, utěšující, zdá umístěn na povrchu, druhý, <y_yčítající, 
hlouběji. Oba si přímo odporují, ale jejich stejné, třebaže protichůdné prvky, byly znázorněny 
týmiž snovými prvky.
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Jednomu jedinému z logických vztahů krajně prospívá mechanismus tvorby snu. Je to vztah 
podobnosti, shodnosti, styčnosti, ono "stejnějako", který se dá, jako žádný jiný, ve snu 
znázorňovat rozmanitými prostředky.18* Krytí, nebo "stejně jako", obsažené ve snovém 
materiálu, jsou přece prvními opěrnými body tvorby snu a dosti značná část snové práce 
spočívá ve -vytváření takových nových krytí, pakliže krytí již existující nemohou proniknout 
do snu pro odpor cenzury. Zhušťovací úsilí snové práce pomáhá znázorňovat vztah 
podobnosti.

Podobnost, shodu, společenství znázorňuje sen obyčejně sloučením v jednotu, která bud již 
existuje ve snovém materiálu, nebo je nově vytvářena. První případ označujeme jako 
ztotožnění, druhý jako smíšení. Ztotožnění se užívá tam, kde jde o osoby; smíšeného útvaru 



tam, kde materiálem sloučení jsou předměty - smíšené útvary však vytvářejí i osoby. S místy 
zachází sen často jako s osobami.

Ztotožnění spočívá v tom, že jen jedna z osob, které jsou spojeny společnou vlastností, je 
znázorněna ve snovém obsahu, kdežto druhá nebo ostatní osoby jsou, jak se zdá, pro sen 
potlačeny. Ale tato krycí osoba vstupuje ve snu do všech vztahů a situací, které se odvozují od 
ní nebo od osob, jež kryje. Při smíšení, které se vztahuje na osoby, jsou již ve snovém obrazu 
rysy, jež mají jednotlivé osoby, ale jež nejsou jim všem společné, takže spojením těchto rysů 
je vytvořena nová jednota, smíšená osoba. Smíšení samo může vzniknout různými cestami. 
Bud osoba snu má jméno jedné z osob, na něž se vztahuje - potom víme způsobem, který je 
zcela obdobný s bdělým věděním, že je míněna ta či ona osoba -, zatímco vizuální rysy patří 
druhé osobě; nebo snový obraz je sám složen z vizuálních rysů, které ve skutečnosti náleží 
oběma osobám. Místo vizuálními rysy může být podíl druhé osoby zastoupen také posunky, 
jež jí přičítáme, slovy, které jí dáváme promlouvat, nebo situací, do níž ji zanášíme. Při tomto 
posledním způsobu vyznačení se stírá příkrý rozdíl mezi ztotožněním a tvorbou smíšené 
osoby. Může se však také stát, že se tvorba takové smíšené osoby nezdaří. Pak je scéna snu 
přičítána jedné osobě a druhá, zpravidla důležitější osoba vystupuje vedle ní jako osoba sice 
přítomná, ale jinak neúčastná. Snící například vypravuje: Moje matka při tom byla také 
(Stekel). Takový prvek snového obsahu lze pak srovnat s determinativem v hieroglyfech, 
určeným nikoli k vyslovení, ale k vysvětlení druhého znaku.

Společná vlastnost, která ospravedlňuje sloučení obou osob, tj. je podnětem k němu, může být 
ve snu znázorněna nebo v něm chybět. Ztotožnění či tvorba smíšené osoby zpravidla slouží 
právě tomu, aby si sen ušetřil znázornění této společné vlastnosti. Místo abych opakoval: A je 
mým nepřítelem, B však také, vytvářím ve snu osobu smíšenou z A a B, nebo si osobu A 
představuji v činnosti, která je charakteristická pro B.
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Takto získaná osoba snu se mi ve snu zjevuje v nějakém novém spojení a z okolnosti, že 
znamená jak A tak B, čerpám oprávnění, abych na příslušné místo ve výkladu snu dosadil to, 
co je oběma společné, tj. jejich nepřátelský poměr ke mně. Takovým způsobem často dociluji 
pro snový obsah mimořádného zhuštění; mohu si ušetřit přímé znázornění velmi složitých 
poměrů souvisejících s jednou osobou, pakliže jsem k této osobě našel druhou, která má na 
jednu část těchto vztahů stejný nárok. Snadno lze pochopit, že toto znázornění ztotožněním 
také může sloužit k obcházení odporu cenzury, jež stanoví velmi kruté podmínky pro snovou 
práci. Dejme tomu, že cenzuru pohoršují právě ony představy, které jsou v materiálu spjaty s 
prvou osobou; nuže, najdu druhou osobu, jež má rovněž vztahy k pohoršujícímu materiálu, 
ale jenom k jedné jeho části. Styčnost v bodě, který není přípustný pro cenzuru, mi dává právo 
vytvořit smíšenou osobu, jež je na obě strany charakterizována lhostejnými rysy. Tato 
smíšená nebo indentifikační osoba je přípustná pro cenzuru, a proto způsobilá k přijetí do 
snového obsahu; použitím snového zhuštění jsem tedy vyhověl požadavkům snové cenzury.

Kde je ve snu znázorněna také nějaká společná vlastnost obou osob, je to obyčejně pokyn, 
abych hledal jinou zahalenou společnou vlastnost, jejíž znázornění znemožnila cenzura. 
Vzhledem k společné vlastnosti nastal jakýsi přesun ve prospěch znázornitelnosti. Z toho, že 
je smíšená osoba ve snu předváděna s lhostejnou společnou vlastností, mám ve snových 
myšlenkách uhodnout jinou společnou vlastnost, která naprosto není lhostejná.



Ztotožnění nebo tvorba smíšené osoby slouží tedy ve snu různým účelům, za prvé znázornění 
společné vlastnosti obou osob, za druhé znázornění přesunutého společenství, za třetí však 
také k tomu, aby bylo vyjádřeno společenství, které si jenom přejeme. Jelikož přání 
společenství mezi dvěma osobami se často kryje s jejich záměnou, vyjadřuje se i tento vztah 
ve snu ztotožněním. Ve snu o Irmině injekci si přeji zaměnit tuto pacientku s jinou, přeji si 
tedy, aby tato druhá byla mou pacientkou, jakou je prvá; sen přihlíží k tomuto přání tím, že 
mně ukazuje osobu, jež se jmenuje Irma, ale je prohlížena v situaci, kterou jsem viděl jen u 
druhé. Ve snu o strýci je tato záměna ústředním bodem snu; ztotožňuji se s ministrem tím, že 
se svým kolegou nenakládám lépe a neposuzuji ho příznivěji než ministr.

Zkušenost, z níž jsem nenašel ani jedinou výjimku, praví, že každý sen jedná o vlastní osobě. 
Sny jsou naprosto egoistické.19' Kde se ve snu nevyskytuje moje já, ale jen jedna cizí osoba, 
mohu klidně předpokládat, že moje já je ztotožněním skryto za onou osobou. Mohu své já 
doplnit. ^Jindy, kdy moje já vystupuje ve snu, poučuje mne situace, v níž se objevuje, že se za 
tímto já ztotožněním skrývá jiná osoba. Sen mi pak
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připomíná, abych při výkladu snu přenesl na sebe něco, co lpí na této osobě, onu zahalenou 
společnou vlastnost. Jsou také sny, v nichž se moje já vyskytuje vedle jiných osob, které se 
rozřešením identifikace odhalí rovněž jako moje já. Tehdy mám pomocí těchto identifikací 
spojit se svým já jisté představy, proti jejichž pojetí do snu se postavila cenzura. Mohu tedy 
své já znázornit ve snu několikrát, jednou přímo, podruhé prostřednictvím ztotožnění s jinými 
osobami. Několika takovými identifikacemi mohu zhustit velmi hojný myšlenkový 
materiál.201 Že se vlastní já vyskytuje ve snu několikrát nebo v různých podobách, není 
vlastně podivnější než okolnost, že totéž já je v jedné vědomé myšlence obsaženo několikrát a 
na různých místech nebo v různých vztazích. Např. ve větě: Pomyslím-li (já) na to, jak 
zdravým dítětem jsem (já) byl.

Ještě snáze než u osob lze rozřešit identifikaci u míst označených vlastními jmény, protože 
zde odpadá rušení naším já, které je ve snu přemocné. V jednom mém snu o Římě (str.120) se 
místo, do něhož jsem zanesen, nazývá Řím; divím se však množství německých plakátů na 
nároží. Toto je splnění přání, k němuž mne ihned napadá Praha; přání samo patrně pochází z 
dnes překonaného německo-nacionálního období mého mládí. V době, kdy jsem měl tento 
sen, jsme se, můj přítel a já, chystali, že se sejdeme v Praze; ztotožnění Říma a Prahy se tedy 
vysvětluje společenstvím, které si přeji; raději bych se se svým přítelem sešel v Římě než v 
Praze, chtěl bych pro toto setkání zaměnit Prahu Římem.

Možnost vytvářet smíšené útvary je hlavním z rysů, které snům tak často propůčují 
fantastický ráz, protože touto cestou vstupují do snového obsahu prvky, jež nikdy nemohly 
být předmětem vnímání. Psychický pochod při vytváření smíšených útvarů ve snu je patrně 
týž, jako když si za bdění představujeme nebo napodobujeme kentaura či draka. Rozdíl tkví 
jen v tom, že určujícím při fantastické tvorbě za bdění je přímo zamýšlený dojem novotvaru, 
kdežto smíšený útvar je determinován momentem, který je mimo okruh jeho utváření, 
společnou vlastností ve snových myšlenkách. Smíšený útvar ve snu může být proveden velmi 
rozmanitým způsobem. Při naprosto neuměleckém provedení jsou znázorňovány jen 
vlastnosti jedné věci a toto znázornění je provázeno věděním, že se týká i jiného objektu. 
Pečlivější technika spojuje rysy jednoho i druhého objektu v nový obraz a přitom obratně 
používá třeba skutečných podobností mezi oběma objekty. Novotvar může dopadnout zcela 
nesmyslně nebo se jevit fantasticky zdařilým, podle materiálu a vtipu užitých při sestavování. 



Jsou-li objekty, které mají být zhuštěny v jednotu, příliš odlehlé, spoko-juje se snová práce 
mnohdy tím, že vytváří smíšeninu se zřetelnějším jádrem, k němuž jsou připojena určení 
méně jasná. Spojení v jeden obraz se tu jaksi nepodařilo; obě znázornění se navzájem 
přikrývají a vytvářejí
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jakési závodění vizuálních obrazů. Kdybychom si znázornili tvorbu pojmu z individuálních 
vjemových obrazů, dospěli bychom k podobným znázorněním v kresbě.

Sny jsou ovšem plné takových smíšených útvarů; některé příklady jsem již sdělil ve snech 
dosud analyzovaných; nyní připojím další. Ve snu na str. 193, který popisuje pacientčinu 
životní dráhu květinou nebo květinovou alegorií, nese snové já v ruce kvetoucí ratolest, jež, 
jak jsme se dověděli, znamená zároveň nevinnost i pohlavní hříšnost. Ratolest kromě toho 
způsobem, jakým jsou umístěny květy, připomíná třešňové květy; květy samotné, vzaty 
jednotlivě, jsou kaméliemi, a celek působí ještě dojmem exotické rostliny. Společná vlastnost 
prvků této smíšeniny vyplyne ze snových myšlenek. Kvetoucí ratolest je složena z narážek na 
dary, jimiž byla nebo měla být naše pacientka pohnuta k povolnosti. Tak dostala v dětství 
třešně, v pozdějších letech trs kamélií; exotický rys je narážkou na přírodovědce, který mnoho 
cestoval a ucházel se o její přízeň kresbou květin. Jiná pacientka si ve snu vytváří něco mezi 
kabinami v mořských lázních, venkovskými záchodky a podkrovními komůrkami našich 
městských obytných domů. První dva prvky spojuje vztah k lidské nahotě a ob-naženosti; ze 
sloučení s třetím prvkem lze usoudit, že také podkrovní komůrka byla (v jejím dětství) 
jevištěm obnažení. Jeden snící muž si vytváří útvar smíšený ze dvou míst, ve kterých se 
provádí "kúra",21' z mé ordinace a z veřejné místnosti, v níž se seznámil se svou ženou. 
Dívce, které starší bratr slíbil, že ji pohostí kaviárem, se zdá, že nohy tohoto bratra jsou posety 
kaviárovými perličkami. Prvky ,jiákaza" v mravním smyslu a vzpomínka na vyrážku v 
dětství, která způsobila, že byly obě nohy posety červenými nikoli černými tečkami, se zde 
sloučily s kaviárovými perličkami v nový pojem toho, "co dostala od svého bratra". S částmi 
lidského těla nakládá tento sen jako s jinými předměty. Totéž bývá i v ostatních snech. V 
jednom snu, sděleném Ferenczim, se vyskytl smíšený útvar, který byl sestaven z osoby 
kteréhosi lékaře a z koně a kromě toho měl noční košili. Společná vlastnost těchto tří součástí 
vyplynula z analýzy, když bylo předtím poznáno, že noční košile je narážkou na otce snící 
pacientky v jedné scéně z dětství. Ve všech třech případech šlo o objekty její sexuální 
zvídavosti. Když byla ještě dítě, vzala ji její vychovatelka několikrát do vojenského 
hřebčince, kde měla příležitost vydatně ukojit svou - tehdy ještě netlumenou - zvídavost.

Výše jsem tvrdil, že sen nemá prostředky, aby mohl vyjádřit vztah rozporu, protikladu, "ne". 
Nyní chci tomuto tvrzení poprvé odporovat. Část příkladů, jež lze shrnout jako protiklad, je 
znázorňována, jak jsme viděli, prostým ztotožněním, a to tehdy, když je možno s tímto 
protikladem spojit záměnu, nahrazení. Takových příkladů jsme uvedli mnoho. Jiná část 
protikladů ve snových myšlenkách, která spadá přibližně do kategorie " obrá-
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ceně, naopak", je ve snu znázorňována tímto podivuhodným, skoro bychom řekli vtipným 
způsobem. Toto "obráceně" se nedostává do snového obsahu samo, ale jeho přítomnost v 
materiálu se projevuje tím, že část již utvořeného snového obsahu, která je z jiných příčin 
nasnadě, je - takřka dodatečně - obrácena. Tento pochod se dá snáze osvětlit příkladem než 
poznat. V krásném snu o nahoru a dolů (str. 176) je stoupání znázorněno ve snu opačně než ve 



vzoru obsaženém ve snových myšlenkách, totiž v úvodní scéně Daudetovy Sapfó; ve snu jde 
snící zprvu těžce, později lehce, zatímco v oné scéně je stoupání zprvu lehké, později stále 
těžší. Také "nahoře" a "dole" vzhledem k bratrovi je ve snu zobrazeno opačně. To ukazuje ke 
vztahu obrácení nebo protikladu, který je mezi dvěma částmi materiálu ve snových 
myšlenkách a který jsme shledali v tom, že snící je ve své fantazii v dětství nesen kojnou, 
obráceně k tomu, jak nese hrdina milenku v románě. Také můj sen o Goethové útoku na pana 
M-a (viz níže) obsahuje takové "obráceně", jež musí být nejdříve postaveno na nohy, než 
můžeme dospět k výkladu snu. Ve snu podnikl Goethe útok na mladého muže, pana M-a; ve 
skutečnosti, obsažené v mých snových myšlenkách, napadl neznámý mladý autor 
významného muže, mého přítele. Ve snu počítám od data Goethova úmrtí; ve skutečnosti 
vycházelo počítání z data paralytikova narození. Myšlenka, která je ve snovém materiálu 
rozhodující, je odporem proti tomu, že se s Goethem nakládá, jako by byl šílený. Naopak, 
praví sen, nerozumíš-li knize, jsi slabomyslný ty, ne autor. Navíc ve všech těchto snech o 
obrácení se zdá být obsažen vztah k opovržlivému rčení ("ukázat někomu záda" - např. 
obrácení k bratrovi ve snu o Sapfó). Dále je pozoruhodné, jak často se vyskytuje obrácení 
právě ve snech, které nám vnukla potlačená homosexuální hnutí.

Obrácení, proměna v opak je ostatně jedním z těch znázorňovacích prostředků snové práce, 
které jsou nejoblíbenější a kterých lze použít nejrozmanitěji. Především slouží k tomu, aby se 
splnění přání uplatnilo proti jistému prvku snových myšlenek. "Kéž by to bylo dopadlo 
obráceně!" je mnohdy nejvhodnějším vyjádřením reakce já na trapnou část nějaké vzpomínky. 
Zcela zvláštní ceny nabývá však obrácení ve službách cenzury tím, že dovede to, co má být 
znázorněno, zkreslit takovou měrou, jaká téměř ochromuje pochopení snu. Proto se, kdykoli 
sen tvrdošíjně zastírá svůj smysl, pokusme obrátit jisté části jeho zjevného obsahu, a pak se 
nezřídka všechno hned objasní.

Vedle obsahového obrácení nesmíme přehlížet časové. Častá technika snového zkreslení 
spočívá v tom, že výsledek nějaké příhody nebo závěr myšlenkového pochodu jsou 
znázorňovány na počátku snu a předpoklady závěru nebo příčiny události jsou dodatečně 
uváděny na konci snu. Kdo nepomyslel na tento technický prostředek snového zkreslení, neví 
si pak rady s výkladem snů.22>
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V některých případech se dokonce smysl snu ukáže teprve tehdy, když se snovým obsahem 
provedeme několikeré obrácení v různých vztazích. Tak se např. ve snu mladého muže 
trpícího nutkavou neurózou vzpomínka na dětské přání smrti, směřujícího proti obávanému 
otci, skrývá za těmito slovy: Otec ho hubuje, protože přišel tak pozdě domů. Souvislost 
psycho-analytické léčby a nápady snícího však dokazují, že zde musí především stát: Hněvá 
se na otce a potom, že mu otec přišel každým způsobem příliš časně (tj. příliš brzy) domů. 
Bylo by mu milejší, kdyby otec vůbec nepřišel domů, a to se rovná přání, aby otec zemřel (viz 
str. 153). Snící pacient se totiž, když byl malý chlapec, dopustil za delší otcovy nepřítomnosti 
sexuálního útoku proti jiné osobě a byl potrestán výhrůžkou: Počkej, až se otec vrátí!

Chceme-li dále sledovat vztahy mezi snovým obsahem a snovými myšlenkami, vyjděme 
nejlépe přímo ze snu a položme si otázku, co vzhledem k snovým myšlenkám znamenají jisté 
formální vlastnosti snového znázornění. K těmto formálním vlastnostem, které nám musí být 
ve snu nápadné, patří především rozdíly ve smyslové intenzitě jednotlivých snových útvarů a 
ve zřetelnosti jednotlivých částí snu nebo celých snů, srovnáme-li je mezi sebou. Rozdíly v 
intenzitě jednotlivých útvarů snu tvoří celou stupnici, od pronikavé výraznosti, kterou bychom 



rádi -třebaže bez záruky - kladli nad skutečnost, až k trapné splývavosti, kterou označujeme 
za charakteristickou pro sen, protože se vlastně nedá zcela srovnat s žádným stupněm 
nejasnosti, jaký příležitostně postihujeme na předmětech skutečnosti. Kromě toho označujeme 
obyčejně dojem, který jsme nabyli z nezřetelného snového objektu, za "zběžný", zatímco si o 
zřetelnějších snových obrazech myslíme, že bylo možné vnímat je delší dobu. Nyní se ptáme, 
jaké podmínky ve snovém materiálu vyvolávají tyto rozdíly v živosti jednotlivých částí 
snového obsahu.

Především zde musíme vystoupit proti jistým očekáváním, jež se téměř nevyhnutelně dostaví. 
Jelikož k materiálu snu mohou patřit i skutečné sen-sace za spánku, bude čtenář patrně 
předpokládat, že tyto sensace či z nich odvozené prvky ve snovém obsahu vynikají zvláštní 
intenzitou, anebo obráceně, že se to, co je ve snu zvlášť živé, dá převést na takové reálné 
sensace za spánku. Moje zkušenost však toto očekávání nikdy nepotvrdila. Není pravda, že by 
prvky snu, které jsou odnožemi skutečných dojmů za spánku (nervových podráždění), 
předčily živostí druhé prvky, pramenící ve vzpomínkách. Moment reality nemá význam pro 
určení intenzity snových obrazů.

Dále by se mohlo vyslovit očekávání, že smyslová intenzita (živost) jednotlivých snových 
obrazů souvisí s psychickou intenzitou příslušných prvků vězňových myšlenkách. V těch se 
intenzita kryje s psychickou hodnotou; nejintenzivnější prvky jsou nejvýznamnější, jsou 
středem snových
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myšlenek. Víme sice, že cenzura většinou zamezuje přijetí právě těchto prvků do snového 
obsahu; nicméně je možné, že jejich nejbližší odnože, které je zastupují ve snu, dosahují 
vyššího stupně intenzity, aniž jsou proto středem snového znázornění. Ale i toto očekávání 
zničí úvaha srovnávající sen se snovým materiálem. Intenzita prvků snu nemá nic společného 
s intenzitou prvků snového materiálu; mezi snovým materiálem a snem se skutečně 
"přehodnocují všechny hodnoty". Právě ve snovém prvku, zběžně načrtnutém a silnějšími 
obrazy zakrytém, mnohdy objevujeme samojedinou přímou odnož toho, co nadměrně 
dominovalo ve snových myšlenkách.

Ukazuje se, že intenzita prvků snu je determinována jinak, a to dvěma momenty na sobě 
nezávislými. Nejprve je dosti zřejmé, že zvlášť intenzivně jsou znázorněny prvky, jimiž se 
vyjadřuje splnění přání. Potom nás poučuje analýza, že z nejživějších prvků snu vychází také 
většina myšlenkových pochodů, že nejživější prvky jsou zároveň prvky nejlépe 
determinované. Nepozměňujeme smysl, vyslovíme-li právě uvedenou, empiricky získanou 
větu tímto způsobem: Největší intenzitu jeví takové prvky snu, k jejichž tvorbě bylo 
spotřebováno nejvíce zhušíovací práce. Smíme očekávat, že by se tato podmínka a podmínka 
týkající se splnění přání daly vyjádřit také jedinou formulí.

Problém, o němž jsem nyní pojednal, příčiny větší či menší intenzity nebo zřetelnosti 
jednotlivých snových prvků, bych chtěl uchránit před záměnou s jiným problémem, který se 
týká různé jasnosti celých snů nebo celých snových odstavců. Tam je opakem jasnosti 
splývavost, zde za-motanost. Je ovšem zřejmé, že se v obou stupnicích stoupající a klesající 
kvality navzájem provázejí při výskytu. Část snu, jež se nám zdá jasnou, většinou obsahuje 
prvky intenzivní; nejasný sen proti tomu bývá složen z prvků málo intenzivních. Avšak 
problém vyvěrající ze stupnice od zdánlivě jasného až k nezřetelně zamotanému je mnohem 
složitější než problém kolísání živosti u snových prvků; o prvním problému zde dokonce ještě 



ani nemůžeme pojednat z důvodů, jež uvedu později. V jednotlivých případech ne bez 
překvapení pozorujeme, že dojem jasnosti nebo zřetelnosti. kterým na nás působí nějaký sen, 
vůbec nic neznamená pro skladbu snu, ale pochází ze snového materiálu jako jedna jeho 
součást. Pamatuji se např. na sen, jehož skladba se mi po procitnutí zdála obzvláště dobrá, bez 
mezer a jasná, takže jsem si ještě v ospalosti umínil, že připustím novou kategorii snů, jež 
nepodlehly mechanismu zhuštění a přesunu, ale dají se označit za "fantazie za spánku". Při 
bližším zkoumání se však ukázalo, že tento zřídka se vyskytující sen měl stejné trhliny a 
mezery ve své skladbě jako každý jiný; proto jsem zase upustil od kategorie snových 
fantazií.23' Redukovaným obsahem snu bylo, že jsem svému příteli přednášel těžkou a dlouho 
hledanou teorii bisexuality a následkem moci
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snu splňovat přání se nám tato teorie (která ostatně nebyla ve snu sdělena) zdála jasná a bez 
mezer. Tedy to, co jsem měl za soud o hotovém snu, bylo částí, a to podstatnou částí snového 
obsahu. Snová práce tu jaksi přesahovala až do prvého bdělého myšlení a dodala mně v 
podobě soudu o snu onu část snového materiálu, jejíž přesné znázornění ve snu se jí 
nepodařilo. Dokonalý protějšek k tomu jsem kdysi zažil u jedné pacientky, která zprvu vůbec 
nechtěla vyprávět sen patřící do analýzy, protože je tak nejasný a zamotaný, a konečně, 
neustále protestujíc proti spolehlivosti svého líčení, uvedla, že se ve snu vyskytlo několik 
osob, její muž a její otec, a že vlastně nevěděla, zda její muž je jejím otcem, nebo kdo vlastně 
je jejím otcem či podobně. Ze souvislosti tohoto snu s jejími nápady v hodině vyšlo zcela 
nepochybně najevo, že běží o dosti všední příběh služebné, která se musela přiznat, že čeká 
dítě a nyní musí poslouchat pochybnosti, "kdo vlastně je otcem (dítěte)".24' Nejasnost, kterou 
ukazoval sen, byla tedy také zde částí materiálu, vyvolávajícího sen. Část tohoto obsahu byla 
znázorněna ve tvaru snu. Tvaru snu nebo snění se kupodivu často užívá k znázornění 
zastřeného obsahu.

Glosy ke snu, zdánlivě zcela nevinné poznámky o něm, slouží mnohdy k tomu, aby 
nejrafinovanějším způsobem zakrývaly část toho, co se nám zdálo, zatímco ji vlastně 
prozrazují. Tak je tomu např., když jeden vypravěč snu říká: Zde je sen rozmazaný, a z 
analýzy vyplyne infantilní vzpomínka na tajné naslouchání osobě, která se očišťuje po 
vykálení. Nebo v jiném případě, který si zasluhuje podrobné sdělení: Mladý muž má velmi 
zřetelný sen, jenž mu připomíná fantazie z jeho chlapeckých let, které zůstaly vědomé: Tráví 
večer v letním hotelu, splete si číslo pokoje a přichází do místnosti, v níž se před spaním 
odstrojuje starší dáma a její dvě dcery. Potom pokračuje: Pak je ve snu několik mezer, něco tu 
chybí, a nakonec byl ve snu muž, který mě chtěl vyhodit a se kterým jsem musel zápasit. 
Marně se snaží vybavit si obsah a záměr oné chlapecké fantazie, na kterou sen zřejmě naráží. 
Ale posléze si všímáme, že hledaný obsah je již dán sdělením o nejasném místě ve snu. 
Mezery jsou genitální otvory oněch odstrojujících se žen: "něco tu chybí" popisuje hlavní 
znak ženských genitálií. V oněch mladistvých letech hořel zvídavostí spatřit ženské genitálie a 
byl ještě nakloněn držet se dětské sexuální teorie, která ženě přičítá mužský úd.

Do zcela podobného tvaru se zahalila obdobná vzpomínka jiného muže. Zdálo se mu: Jdu se 
si. K-ovou do lidové zahradní restaurace. . ., potom přichází temné místo, přerušení. . ., pak 
jsem v saloně nějakého bordelu, kde vidím dvě nebo tři ženy, jednu v košili a kalhotkách.

R o z b o r: SI. K-ová je dcerou jeho dřívějšího šéfa, jak sám uznává, náhradou sestry. Jen 
zřídka měl příležitost s ní mluvit, ale kdysi se mezi nimi udáTrozhovor, v němž, jak říká, 
"jsme se jaksi poznali ve své po-
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hlavnosti, jako bychom si řekli: Já jsem muž a ty jsi žena." V uvedené restauraci byl jen 
jednou ve společnosti sestry svého švagra, dívky, která mu byla úplně lhostejná. Podruhé 
doprovázel ke vchodu do této restaurace společnost tří dam. Byly to jeho sestra, jeho švagrová 
a již uvedená sestra jeho švagra, které jsou mu všechny krajně lhostejné, ale všechny tři patří 
do sesterské řady. Bordel navštívil jen zřídka, snad dvakrát nebo třikrát v životě.

Výklad se opíral o temné místo, přerušení ve snu a tvrdil, že snící kdysi z chlapecké 
zvídavosti, několikrát, i když jen zřídka, prohlížel genitálie své o několik let mladší sestry. O 
několik dní později se dostavila vědomá vzpomínka na prohřešení naznačené snem.

Všechny sny z téže noci patří svým obsahem k témuž celku; jejich rozdělení na několik částí, 
jejich seskupení a počet, všechno to má smysl a smí se chápat jako část sdělení z latentních 
snových myšlenek. Při výkladu snů, které se skládají z několika hlavních částí, nebo vůbec 
snů, jež patří do téže noci, nesmíme zapomenout ani na možnost, že tyto různé a po sobě 
následující sny znamenají totéž, že vyjadřují táž hnutí různým materiálem. Sen, který z těchto 
souznačných snů časově předchází, bývá zkreslenější, ostýchavý, následující sen bývá drzejší 
a jasnější.

Již biblický sen faraónův o klasech a krávách, který mu vyložil Josef, byl tohoto druhu. U 
Flavia Josefa (Judische Altertiimer, kniha II., kap. 5. a 6.) je sdělen obšírněji než v bibli. Když 
král vyprávěl první sen, pravil: "Po tomto prvním snovém zjevení jsem znepokojeně procitl a 
přemýšlel jsem, co to asi znamená, ale pozvolna jsem zase usnul a měl jsem ještě mnohem 
podivnější sen, který mne uvedl do ještě větší bázně a zmate-nosti." Když Josef vyslechl 
vyprávění snu, řekl: "Tvůj sen, králi, se sice zdá dvojitý, ale obojí zjevení má jen jeden 
význam."

Jung, který ve spise "Beitrag zur Psychologie des Geriichtes" vypravuje, jak přítelkyně bez 
výkladu rozuměly skrytě erotickému snu kte-rési žákyně a sdělovaly ho pozměněně dále, 
podotýká k jednomu z těchto vyprávění snu, že závěrečná myšlenka dlouhé řady snových 
obrazů obsahuje přesně totéž, co se sen pokoušel znázornit již v prvém obraze této řady. 
Cenzura odsunuje tento komplex, pokud je to jen možné, stále se obnovujícím symbolickým 
zakrýváním, přesouváním, obracením v něco nevinného atd. (Zentralbl. fur Psychoan. I, 1910, 
str. 87). Scherner dobře zná tuto zvláštnost snového znázornění a popisuje ji ve spojitosti s 
naukou o orgánových podnětech jako zvláštní zákon. (Str. 166.) "Konečně se však obrazivost 
ve všech symbolických útvarech snu, vycházejících z určitého nervového podráždění, řídí 
obecně platným zákonem, že na počátku srtu maluje jen nejvzdálenější a nejvolnější náznaky 
dráždícího objektu, ale na konci, když se malířský výlev vyčerpal, ukazuje podnět samotný, 
případně příslušný orgán nebo jeho funkci nezastřené a tím se sen, když přímo vyznačil svůj 
organický podnět, končívá------."
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Krásné potvrzení tohoto Schernerova zákona podal Otto Rank ve spise: Ein Traum, der sich 
selbst deutet. Zde sdělený sen dívky se také skládal ze dvou časově oddělených snů jedné 
noci, z nichž druhý byl zakončen po-lucí. Tento poluční sen mohl být zcela podrobně vyložen 
při dalekosáhlém zřeknutí se příspěvků snící dívky. Hojnost vztahů mezi oběma snovými 
obsahy umožnila poznat, že první sen ostýchavým znázorněním vyjadřoval totéž jako druhý, 
takže poluční sen pomohl plně objasnit sen první. Rank, vycházeje z tohoto příkladu, právem 



pojednává o významu poluč-ních snů pro teorii snění vůbec. Do takové situace, abychom 
mohli jasnost či zamotanost snu převést na jistotu nebo pochybnosti ve snovém materiálu, se 
však podle mé zkušenosti dostáváme jen zřídka. Později odhalím dosud neuvedený činitel při 
tvorbě snu, na jehož působení podstatně závisí tato stupnice kvalit snu.

V některých snech, jež po jistou dobu zachovávají určitou situaci a scenérii, nastává 
přerušení, které bývá popisováno těmito slovy: "Potom se však zdá, jako by to bylo současně 
jiné místo a jako by se tam dělo to či ono." Co takovým způsobem přerušuje hlavní jednání 
snu, jež případně po chvíli zase pokračuje, je ve snovém materiálu, jak se ukáže, vedlejší věta, 
tedy myšlenka vsunutá. Podmíněnost ve snových myšlenkách se ve snu znázorňuje 
současností (jestliže - kdy).

Co znamená pocit zábrany pohybu, který se ve snu tak často vyskytuje a přibližuje se úzkosti? 
Chceme jít a nemůžeme z místa, chceme něco vytvořit a neustále narážíme na překážky. Vlak 
se připravuje k odjezdu a my ho nemůžeme stihnout; zdvíháme ruku, abychom se pomstili za 
urážku, a ruka selhává, atd. S touto sensací ve snu jsme se setkali již u snů ex-hibičních, ale 
ještě jsme se vážně nepokusili o její výklad. Je pohodlné, ale nepostačující, odpovíme-li, že za 
spánku trvá motorické ochromení, které se projevuje uvedeným pocitem. Ptáme se: Pročpak 
nesníme neustále o takových překažených pohybech? a očekáváme, že tento pocit, který se dá 
za spánku vzbudit kdykoli, slouží nějakým účelům znázornění a je vyvoláván jen a jen 
potřebou po tomto znázornění, jež je dána ve snovém materiálu.

Pocit nemožnosti cokoli vykonat se ve snu nevyskytuje vždy jako sen-sace, ale také prostě 
jako část snového obsahu. Takový případ považuji za zvlášť způsobilý k objasnění významu 
tohoto snového nástroje. Sdělím zkráceně sen, v němž jsem obviňován z nepoctivosti. Místo, 
kde se odehrává sen, je směsí ze soukromého léčebného ústavu a několika jiných místností. 
Objeví se sluha a volá mě k vyšetřování. Ve snu vím, že se něco pohřešuje a že se vyšetřování 
provádí na základě podezření, že jsem si já přivlastnil to, co se ztratilo. Analýza ukazuje, že 
vyšetřování je nutno chápat dvojznačně a že je do něho také pojato vyšetřování lékařské. Je-
si vědom své neviny a konsiliární funkce v tomto domě, jdu
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klidně se sluhou. U jedněch dveří nás přijme jiný sluha a řekne, ukazuje na mne: Toho jste 
přivedl, vždyť je to slušný člověk. Pak jdu bez sluhy do velikého sálu, v němž stojí stroje, 
které mi připomínají inferno s jeho pekelnými trestnými úkoly. U jednoho aparátu vidím 
zapraženého kolegu, který by měl dost důvodů starat se o mě; on však o mě nedbá. Pak kdosi 
řekne, že ted mohu jít. Tu nenacházím svůj klobouk a nejsem s to odejít.

Zřejmě je splněním přání v tomto snu, abych byl uznán za poctivého muže a směl odejít; ve 
snových myšlenkách musí být tedy obsažen nějaký materiál, který obsahuje proti tomu odpor. 
Že smím odejít, je znakem mého osvobození; přináší-li tedy sen ke konci událost, která mne 
zadržuje v chůzi, je nasnadě z toho usuzovat, že se tímto rysem uplatňuje potlačený materiál 
odporu. Že nenacházím klobouk, tedy znamená: Ty přece nejsi poctivý člověk. Že nemohu 
odejít, je projevem odporu, tedy jakýmsi "ne", a měli bychom tedy opravit dřívější tvrzení, že 
sen nedovede vyjadřovat ne.25>

V jiných snech, které obsahují nedocílení pohybu nejen jako situaci, ale jako pocit, je týž 
odpor silněji vyjádřen pocitem zábrany pohybu, jako vůle, proti níž se staví vůle protichůdná. 
Pocit zábrany pohybu znázorňuje tedy konflikt vůle. Později uslyšíme, že právě ochromení 



hybnosti za spánku patří k základním podmínkám psychického děje za snění. Na motorické 
dráhy přenesený popud není pak ničím jiným než vůlí, a protože jsme si jisti, že ve spánku 
pocítíme tento popud jako překažený, je celý tento děj tak mimořádně způsobilý k 
znázorňování chtění a onoho " ne ", které se proti němu staví. Po mém vysvětlení úzkosti lze 
také snadno pochopit, že pocit zábrany vůle je tak blízký úzkosti a tak často se s ní spojuje ve 
snu. Úzkost je libidózním popudem, který vychází z nevědomí a jehož projevu brání 
předvědomí.26) Je-li tedy ve snu pocit zábrany spojen s úzkostí, musí jít o chtění, které bylo 
kdysi schopno rozvíjet libido, musí jít o sexuální hnutí.

Co znamená vyslovení soudu: "Vždyť je to jen sen", jež se mnohdy vyskytuje za snu, a které 
psychické síle jej máme přičítat, rozvedu na jiném místě (viz níže). Zde předjímám, že má 
sloužit k znehodnocení toho, co se nám zdálo. Blízký a zajímavý problém, co se vyjadřuje 
tím, když je jistý obsah ve snu sám označován za "snění", tuto záhadu "snu ve snu" rozřešil v 
podobném smyslu W. Stekel tím, že rozebral několik přesvědčujících příkladů. "Sněné" snu 
má být opět znehodnoceno, zbaveno své reálnosti; to, co se nám zdá po procitnutí ze "snu ve 
snu", má být podle snového přání dosazeno na místo popřené reality. Smíme tedy 
předpokládat, že sněné obsahuje znázornění skutečnosti, skutečnou vzpomínku, kdežto 
pokračující sen naopak znázornění jen toho, co si snící přeje. Pojetí jistého obsahu do "snu ve 
snu" lze tedy postavit na roven přání, aby se to, co bylo takto označeno za sen, nikdy nebylo 
přihodilo. Jinými slovy: Je-li jistá
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událost snovou prací dosazena do snu, značí to nejrozhodnější potvrzení skutečnosti této 
příhody, nejsilnější přitakání. Snová práce používá snění samého jako způsobu odmítání a tím 
potvrzuje poznatek, že sen splňuje přání.

D. Zřetel k znázornitelnosti

Dosud jsme se zabývali šetřením o tom, jak sen znázorňuje vztahy mezi snovými 
myšlenkami, ale přitom jsme se několikrát dotkli širšího tématu, jak je vůbec pro účely tvorby 
snu měněn snový materiál. Nyní víme, že snový materiál, z valné části zbaven svých vztahů, 
podléhá zhuštění, zatímco si zároveň přesouvání intenzity mezi jeho prvky vynucuje 
psychické přehodnocení tohoto materiálu. Přesunutí, k němuž jsme přihlédli, se ukázalo 
nahrazením jisté představy jinou, která jí byla asociací nějak blízká, a bylo postaveno do 
služeb zhuštění tím, že takto místo dvou prvků byl do snu pojat jeden společný střed. O jiném 
způsobu přesunutí jsme se ještě vůbec nezmínili. Z analýz se však dovíme, že takový způsob 
existuje a že se projevuje záměnou jazykového výrazu příslušné myšlenky. V obou případech 
běží o přesunutí podél jedné asociační řady, ale týž pochod se odehrává v různých 
psychických sférách a výsledkem tohoto přesunutí jednou je, že jeden prvek je nahrazen 
druhým, zatímco v druhém případě jeden prvek zamění své slovní znění za jiné. Tento druhý 
způsob přesunů, vyskytujících se při tvorbě snu, nebudí jen veliký teoretický zájem, ale je i 
způsobilý objasnit zdání fantastické absurdnosti, kterou se sen přikrývá: Přesun se zpravidla 
děje tím směrem, že bezbarvý a abstraktní výraz snové myšlenky se zaměňuje za obrazný a 
konkrétní. Výhoda a tudíž úmysl této náhrady je nabíledni. Co je obrazné, je pro sen 
znázornitelné, dá se včlenit do nějaké situace tam, kde by abstraktní výraz působil snovému 
znázornění podobné obtíže, jako třeba politický úvodník ilustrovanému časopisu. Ale nejen 
znázomitelnost, také zájmy zhuštění a cenzury mohou při této výměně získat. Je-li snová 
myšlenka přetvořena do řeči obrazné (vyjádřena abstraktně by byla nepoužitelná), vzniknou 
mezi tímto novým výrazem a ostatním snovým materiálem snáze než předtím styčné body a 



totožnosti, které snová práce potřebuje a které tvoří tam, kde nejsou, neboť konkrétní výrazy 
mají v každém jazyce následkem svého vývoje více spojitostí než výrazy pojmové. Lze si 
představit, že se značná část mezipráce při tvorbě snu, jež se snaží redukovat oddělené snové 
myšlenky na co nejstručnější a nejjednotnější výraz, provádí vhodným jazykovým 
přetvořením jednotlivých myšlenek. Jedna myšlenka, jejíž výraz je třeba stanoven jinými 
důvody, má vliv na rozdělení a výběr výrazových možností druhé myšlenky, a to možná od 
počátku jako při práci básníka.
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Má-li vzniknout rýmovaná báseň, je druhý verš vázán na dvě podmínky; musí vyjadřovat 
patřičný smysl a jeho výraz musí být v souzvuku s prvním veršem. Nejlepší básně jsou asi ty, 
v nichž nepozorujeme úmysl najít rým, ale kde si obě myšlenky od počátku vzájemnou 
indukcí zvolily jazykový výraz, který po snadném dodatečném zpracování vyvolává souzvuk.

V některých případech slouží záměna výrazů ještě kratší cestou snovému zhuštění tím, že 
vede k nalezení slovní skladby, která svou dvojznačností umožňuje vyjádřit více než jednu ze 
snových myšlenek. Celá oblast slovního vtipu slouží takto snové práci. Nesmíme se divit 
úloze, jež připadá slovu při tvorbě snu. Slovo jakožto uzel většího počtu představ je takříkajíc 
předurčeno k mnohoznačnosti; neurózy (nutkavé představy, fo-bie) užívají stejně bezostyšně 
jako sen výhod, které slovo poskytuje zhušťování a přestrojování.27' Snadno lze ukázat, že
snové zkreslení také získává při přesunutí výrazu. Vždyť svádí k omylu, je-li dvojznačné 
slovo dosazeno na místo dvou jednoznačných, a náhrada všedního, střízlivého vyjadřovacího 
způsobu obrazným zdržuje naše chápání zvlášť proto, že sen nikdy neříká, zda máme jeho 
prvky brát doslovně nebo v přeneseném smyslu, zda je máme na snový materiál vztahovat 
přímo nebo prostřednictvím vsunutých rčení. Zpravidla je při výkladu každého snového prvku 
sporné, zda jej máme:

a) chápat v kladném nebo záporném smyslu (vztah protikladu),

b) vykládat historicky (jako vzpomínku),

c) symbolicky nebo

d) zda jeho využití má vycházet z doslovného znění.

Přes tuto mnohostrannost lze říci, že znázornění snové práce, jejímž záměrem přece není, aby 
se jí rozumělo, nedává překladateli překonávat větší svízele, než dávali např. staří pisatelé 
hieroglyfů svým čtenářům. Pro snové znázornění, jehož pojítkem je jen dvojznačnost výrazu, 
jsem již uvedl několik příkladů ("ústa se dají dobře otevřít" ve snu o injekci; "nejsem s to" 
odejít v posledním snu na str. 206 atd.). Nyní sdělím sen, v jehož rozboru hraje významnou 
úlohu zobrazení abstraktní myšlenky. Rozdíl mezi takovým výkladem snů a výkladem 
symbolickým lze ještě pořád přesně vymezit; při symbolickém výkladu snů si klíč k 
symbolizaci libovolně vybírá vykladač; v našich případech jazykového přestrojení jsou tyto 
klíče všeobecně známy a dány ustáleným jazykovým cvikem. Má-me-li správný nápad při 
vhodné příležitosti, můžeme sny tohoto druhu zcela nebo zčásti rozřešit i nezávisle na údajích 
toho, kdo měl sen.

Dáma, s níž jsem spřátelen, má tento sen: Je v opeře. Hrají Wagnera, představení trvalo do 
rána do tři čtvrtě na osm. V parketu a v přízemí stojí stoly, u nichž se jí a pije. U jednoho stolu 



sedí se svou mladou paní bratranec snící ženy, který se právě vrátil ze svatební cesty; vedle 
nich jeden
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šlechtic. O něm se vypravuje, že si ho mladá paní přivedla ze svatební cesty, docela veřejně, 
asi tak jako si lidé přinášejí ze svatební cesty klobouk. Uprostřed parketu je vysoká věž, která 
má nahoře plošinu ohrazenou železnou mříží- Tam vysoko nahoře je kapelník s rysy Hanse 
Richtera; neustále pobíhá za svou mříží, hrozně se potí a řídí z tohoto místa orchestr, 
seskupený kolem základny věže. Ona sama sedí v lóži s přítelkyní (kterou znám). Její mladší 
sestra jí chce nahoru z parketu podat velký kus uhlí s odůvodněním, že přece nevěděla, že to 
tak dlouho potrvá a že ted určitě žalostně mrzne. (Jako by se lóže musely během dlouhého 
představení vytápět.)

Sen je jistě dosti nesmyslný, třebaže je jinak výborně uveden na jednu situaci. Věž uprostřed 
parketu, z níž kapelník řídí orchestr, ale především uhlí, které jí sestra podává nahoru! 
Úmyslně jsem nežádal analýzu tohoto snu, neboť jsem trochu znal osobní vztahy snící dámy a 
podařilo se mi samostatně vyložit některé části snu. Věděl jsem, že mívala hluboké sympatie 
k hudebníkovi, jehož kariéru předčasně přerušila duševní choroba. Proto jsem se odhodlal, že 
pojmu věž doslovně. Pak z toho vzešlo, že muž, který by měl podle jejího přání stát na místě 
Hanse Richtera, převyšuje ostatní členy orchestru jako věž (turmhoch). Tato věž se dá označit 
za smíšený útvar, vzniklý apozicí; svou spodní stavbou znázorňuje velikost muže; mříže 
nahoře, za nimiž pobíhá jako vězeň nebo zvíře v kleci (narážka na jméno neštastného 
muže28)), ukazují jeho pozdější úděl. "Věž bláznů" je přibližně ono slovo, v němž by se 
mohly obě myšlenky setkat.

Když jsem takto odhalil znázorňovací způsob snu, mohl jsem se pokusit stejným klíčem 
rozřešit druhou zdánlivou absurdnost, týkající se uhlí, které jí podává sestra. "Uhlí" 
nepochybně značilo "tajnou lásku". ,< ..,,. ^;

Žádný žár, žádné u h 1 í ¦•; " ¦.-¦>. ¦: .-.•¦.-j;.j..[,-. j, ¦ ;¦¦ .-.-s:,

>'*>•¦<¦': , . . . nehoří tak mocně ; - : ; ;I.:; ! d;' ^•.í;y\,v'

jako tajná láska, ¦¦'¦,-.•¦.¦.<•

o které nikdo neví. : ' . •

Ona sama a její přítelkyně zůstaly sedět {sitzen geblieben); mladší sestra, která má ještě 
naději, že se provdá, jí nahoru podává uhlí, neboť přece nevěděla, že to tak dlouho potrvá. Co 
tak dlouho potrvá, není ve snu řečeno; kdyby šlo o povídku, doplnili bychom: představení; ve 
snu smíme tuto větu brát samotnou. Prohlásíme ji za dvojznačnou a dodáme: než se vdá. 
Výklad "tajné lásky" je podporován zmínkou o bratranci, který sedí s manželkou v parketu, a 
veřejnou láskou, kterou této dámě přibájila. Protiklady mezi tajnou a veřejnou láskou, mezi 
žárem a chladností mladé paní ovládají sen. Zde i tam běží ostatně
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o někoho, kdo stojí vysoko, a to je výraz spojující šlechtice a hudebníka, který vzbuzoval 
veliké naděje.



Předcházejícími vývody jsme konečně odkryli třetí moment, jehož podíl na přeměně snových 
myšlenek ve snový obsah nelze odhadovat nízko: Zřetel k znázornitelnosti zvláštním 
psychickým materiálem, který sen užívá, tedy většinou vizuálními obrazy. Mezi různými 
vedlejšími zapojeními k podstatným snovým myšlenkám se dává přednost tomu, které 
připouští vizuální znázornění. Snová práce se nevyhýbá námaze přetavit nepoddajnou 
myšlenku zprvu např. na jiný jazykový tvar, byť to byl tvar neobvyklejší, jen když umožňuje 
znázornění. Tím zakončuje psychologické nesnáze stísněného myšlení. Toto přetavení 
myšlenkového obratu do jiného tvaru může zároveň sloužit zhuštovací práci a vytvořit vztahy 
k druhé myšlence, které by jinak neexistovaly. A tato druhá myšlenka, aby vyšla prvé vstříc, 
možná předtím změnila svůj původní výraz.

Herbert Silberer29) ukázal dobrou cestu, jak můžeme přímo pozorovat převod myšlenek na 
obrazy, který nastává při tvorbě snu, a jak tedy můžeme izolovaně studovat tento moment 
snové práce. Když si ve stavu únavy a ospalosti uložil myšlenkovou práci, často se mu stalo, 
že mu unikla myšlenka a místo ní se dostavil obraz, v němž poznal náhradu myšlenky. 
Silberer nazývá, tuto náhradu ne zcela účelně autosymbolickou. Podávám zde několik 
příkladů ze Silbererova spisu, k němuž se pro jisté vlastnosti pozorovaných úkazů vrátím na 
jiném místě.

"Příklad čís. 1. Myslím na to, že mám v úmyslu opravit v kterési stati jedno kostrbaté místo.

Symbol: Vidím, jak hoblíkem uhlazuji kus dřeva.

Příklad čís. 5. Snažím se připomenout si účel jistých metafysických studií, jimiž se chci právě 
zabývat. Tento účel, myslím si, spočívá v tom, že se při pátrání po základech existence 
propracováváme k stále vyšším formám vědomí čili vrstvám existence.

Symbol: Sahám dlouhým nožem pod dort, jako bych si chtěl vzít jeden kousek.

Výklad: Můj pohyb nožem značí .propracování', o které běží... Vysvětlení základu symbolu je 
toto: Při jídle mi občas připadá úkol rozkrájet a podat dort. Tento úkol vykonávám dlouhým, 
ohebným nožem; vyžaduje to jistou pečlivost. Zvláště čisté vyjmutí odkrojených kousků je 
spjato s jistými obtížemi; nůž musíme opatrně vsunout pod ony kousky (pomalé 
,propracování', abychom dospěli k základům). Ale v obraze vězí ještě více symboliky. Dortem 
symbolu byl totiž dobošův dort, tedy dort, v němž nůž musí při krájení pronikat různými 
vrstvami (vrstvami vědomí a myšlení).

Příklad čís. 9. Ztrácím v myšlenkovém pochodu nit. Namáhám se, abych ji nalezl znovu, ale 
zjistím, že mi napojení úplně vypadlo z mysli.
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Symbol: Kus sazby, jejíž poslední řádky vypadly."

Vzhledem k úloze, kterou v duševním životě vzdělanců hrají slovní vtipy, citáty, písně a 
pořekadla, dalo by se očekávat, že se přestrojení tohoto druhu velmi často užívá k znázornění 
snových myšlenek. Co např. znamenají ve snu vozy, z nichž je každý naplněn jinou 
zeleninou? Je to protiklad přání vzhledem k "zelí a řepě"30), tedy páté přes deváté a značí 
proto nepořádek. Divil jsem se, že mi tento sen byl vyprávěn jen jednou.31) Jen u malého 
počtu látek se vytvořila obecně platná snová symbolika, na základě obecně známých narážek 



a nahrazování slov. Valná část této symboliky je ostatně ve snu táž jako v psychoneurózách, 
pověstech a lidových zvycích.

Přihlédneme-li blíže, dokonce poznáme, že snová práce tímto způsobem nahrazování nekoná 
vůbec nic původního. K docílení svých účelů, v tomto případě znázornitelnosti přijatelné pro 
cenzuru, kráčí totiž jen cestami, které jsou v nevědomém myšlení již vyklestěny, libuje si v 
oněch proměnách vytěsněného materiálu, jež se ve vtipu a v narážce stávají vědomými a jsou 
jimi naplněny všechny fantazie neurotiků. Odtud můžeme porozumět Schernerovým 
výkladům snů, jejichž správné jádro jsem obhajoval na jiném místě. Zabývání se vlastním 
tělem ve fantazii naprosto není specifické nebo charakteristické jenom pro sen. Mé analýzy 
neurotiků mi ukázaly, že se pravidelně vyskytuje v nevědomém myšlení neurotiků a že 
pramení v sexuální zvídavosti, jejímž předmětem jsou pro dospívajícího jinocha nebo dívku 
genitálie druhého, ale i vlastního pohlaví. Scherner a Volkelt však docela případně zdůrazňují, 
že dům není jediným okruhem představ, jehož se užívá k symbolizaci tělovosti - ani ve snu, 
ani v nevědomých fantaziích neurózy. Znám sice pacienty, kteří si zachovali onu 
architektonickou symboliku těla a genitálií (vždyť sexuální zájem daleko přesahuje oblast 
vnějších genitálií), pro něž pilíře a sloupy znamenají nohy (jako v Písni písní), jimž každá 
vrata připomínají tělesné otvory (díru), každý vodovod močové ústrojí atd. Ale stejně často 
bývá úkrytem sexuálních obrazů okruh představ ze života rostlin nebo z kuchyně32'; v prvém 
případě vykonal velikou předběžnou práci jazykový zvyk, tato sedlina fantazijního srovnávání 
z nejstarších dob ("vinice" páně, "sémě", "zahrada" dívky v Písni písní). Ve zdánlivě 
nevinných narážkách na kuchyňské úkony je možno myslet a snít o nejošklivějších i 
nejintimnějších podrobnostech pohlavního života. Příznaky hysterie se vůbec nedají vysvětlit, 
zapomeneme-li, že se sexuální symbolika může nejlépe skrývat za tím, co je všední a 
nenápadné. Nepochybně má sexuální smysl, nechtějí-li neurotické děti vůbec vidět syrové 
maso, zvracejí-li z vajec a nudlí, je-li bázeň před hadem, která je u člověka přirozená, 
extrémně stupňována u neurotika. Všude, kde neuróza užívá takovéto zahalení, kráčí cestami, 
jimiž ve starých kulturních údobích prošlo celé lidstvo
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a o jejichž existenci ještě dnes pod slabým zasutím svědčí jazykový zvyk, pověra a mravy.

Vsunuji sem květinový sen pacientky, který jsem již ohlásil a v němž zvýrazňuji vše, co se má 
vykládat sexuálně. Tento krásný sen se po výkladu mé snící pacientce již vůbec nelíbil.

a) Úvodní sen: Jde do kuchyně k oběma dívkám a vytýká jim, že nejsou hotovy " s tou 
troškou jídla ". Přitom vidí v kuchyni velmi mnoho velkého kuchyňského nádobí, obráceného, 
aby z něho vykapala voda, a nakupeného na sobě. Pozdější dodatek: Obě dívky jdou pro vodu 
a musejí přitom vlézt do řeky, která sahá až k domu nebo do dvora.33)

Hlavní sen34): Sestupuje z vysoka3S) přes podivuhodné zábradlí nebo ploty, které jsou 
seskupeny ve veliká káro a složeny z malých čtverců ple-tiva.}6) Vlastně nejsou zařízeny na 
stoupání; stále má starost, aby našla místo pro nohu, a raduje se, že její šaty nikde nezůstaly 
viset, že zůstává při chůzi tak slušná.31) Přitom má v ruce velikou větev,38' vlastně jakýsi 
strom, který je hustě posetý červenými květinami, rozvětvený a rozložitý?9'1 Přitom myslí na 
třešňové květy, ale vypadají také jako plné kamélie, které však nerostou na stromech. Při 
sestupování má nejprve jednu, potom náhle dvě, později zase jednu.40) Když dospěla dolů, 
jsou dolejší květy již značně opadalé. Potom vidí podomka, který dřevem, aby tak řekla - češe 
úplně stejný strom, tj. strhává z něho tlusté chomáče vlasů, které na něm visí jako mech. Jiní 



dělníci odsekli takové větve v zahradě a hodili je na ulici, kde se povalují, takže si je mnoho 
lidí bere. Ona se však ptá, zda je možno vzít si také jednu (ob man sich auch einen nehmen 
kann41)). V zahradě stojí mladý muž (kterého zná, cizinec), k němuž jde, a ptá se ho, jak se 
dají takové větve přesadit do její vlastní zahrady.42' On ji obejme, ona se zdráhá a ptá se ho, 
copak ho napadá, zda je přípustné, aby ji tak objímal. On říká, to není bezpráví, to je 
dovoleno.43' Potom projevuje ochotu, že s ní půjde do druhé zahrady, aby jí ukázal 
vsazování, a říká něco, čemu ona dobře nerozumí: Beztak mi chybí tři m e t r y - (později říká 
pacientka: čtvereční metry) nebo tři sáhy půdy. Je to tak, jako by za svou ochotu něco od ní 
žádal, jako by zamýšlel odškodnit se v její zahradě nebo chtěl podvést nějaký zákon, mít z 
toho nějaký prospěch, aniž ona utrpěla škodu. Zda jí potom skutečně něco ukazuje, neví.

Tento sen, uvedený pro jeho symbolické prvky, lze nazvat "biografickým". Takové sny se 
často vyskytují v psychoanalýzách, ale zřejmě jen zřídka mimo ně.44)

Mám ovšem nadbytek právě takového materiálu, ale jeho sdělení by nás zavedlo příliš 
hluboko do rozboru neurotických poměrů. Všechno mne vedlo k stejnému závěru; že při 
snové práci vůbec nemusíme předpokládat zvláštní symbolizující duševní činnosti, ale, že sen 
užívá těchto symboli-zací, které jsou v nevědomém myšlení již hotové, neboť pro svou
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znázornitelnost a většinou také přípustnost před cenzurou lépe vyhovují požadavkům tvorby 
snu.

E. Snové znázorňování symboly - Další typické sny

Rozbor posledního biografického snu je důkazem, že jsem od počátku poznával symboliku ve 
snu. K úplnému zhodnocení jejího rozsahu a významu jsem však dospěl teprve poznenáhlu, 
rozmnožením zkušeností a pod vlivem prací W. Stekela,451 o nichž musím něco říci.

Tento autor, který psychoanalýze možná uškodil stejnou měrou, jakou jí prospěl, přednesl 
veliké množství neočekávaných překladů symbolů, jimž se zpočátku nevěřilo, které však 
později byly z největší části potvrzeny a musely být přijaty. Stekelovu zásluhu nezmenšuje 
poznámka, že skeptická zdrženlivost ostatních nebyla neoprávněná. Avšak příklady, o něž 
opíral své výklady, nebyly mnohdy přesvědčivé a navíc užíval metodu, kterou je třeba 
zavrhnout, protože je vědecky nespolehlivá. Stekel nacházel své výklady intuicí, schopností 
bezprostředně chápat symboly. Takové umění se však nedá obecně předpokládat, jeho 
výkonnost se vymyká jakékoli kritice a jeho výsledky nejsou proto důvěryhodné. Je to, jako 
bychom chtěli zakládat diagnózu infekčních chorob na čichových dojmech u lože nemocného, 
i když nepochybně byli klinikové, jejichž čich, u většiny lidí zakrnělý, měl větší výkonnost 
než u jiných lidí, a kteří byli skutečně s to diagnostikovat břišní tyfus podle čichu.

Pokračující zkušeností psychoanalýzy jsme našli pacienty, kteří překvapujícím způsobem 
projevují takové bezprostřední pochopení snové symboliky. Často to byli lidé trpící demencií 
praecox, takže se jistou dobu jevil sklon podezírat z této choroby všechny snící lidi s takovým 
pochopením pro symboly. Ale to není správné, běží prostě o osobní nadání nebo o zvláštnost 
bez patrného patologického významu.

Když jsme poznali, jak vydatně sen používá symboliky k znázorňování sexuálního materiálu, 
musíme si položit otázku, zda se snad velká část těchto symbolů nevyskytuje podobně jako 



těsnopisné samoznaky s významem, určeným jednou pro vždy, a jsme v pokušení načrtnout 
nový snář podle šifrovací metody. K tomu je třeba podotknout: Tato symbolika není vlastní 
jen snu, ale nevědomému představování, obzvláště lidovému, a úplněji než ve snuje obsažena 
ve folklóru, v mýtech, pověstech, rčeních, v moudrosti průpovědí a v kolujících vtipech 
jednotlivých národů. Museli bychom tedy daleko překročit úkol výkladu snů, kdybychom 
chtěli učinit zadost významu symbolů a projednat četné, z valné části dosud ne-rozřešené 
problémy, které souvisejí s pojmem symbolu.46' Omezíme se tu na vyslovení toho, že 
znázornění symbolem patří k znázorněním
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nepřímým, že nás však různé příznaky varují, abychom symbolické znázornění neházeli bez 
rozlišování na jednu hromadu s druhými způsoby nepřímého znázorňování, ačkoli tyto 
odlišující znaky dosud nechápeme s pojmovou jasností. To, co spojuje symbol s vlastním 
objektem, který symbol zastupuje, je v řadě případů očividné, v jiných zastřené; volba 
symbolu se potom zdá záhadná. Právě tyto případy jistě z nějaké strany objasňují poslední 
smysl symbolického vztahu; ukazují k tomu, že je povahy genetické. Co je dnes spjato 
symbolicky, bylo patrně v prehistorii spojeno pojmovou a jazykovou totožností.47' Zdá se, že 
symbolický vztah je zbytkem a znakem někdejší totožnosti. Přitom lze pozorovat, že 
symbolické společenství v jistém počtu případů přesahuje společenství jazykové, a to tvrdil již 
Schubert (1814).48' Jistý počet symbolů je tak starý jako tvoření jazyků vůbec, jiné se 
postupně tvoří nově v přítomnosti (např. letadlo, zeppelín).

Sen užívá této symboliky k zastřenému znázornění svých latentních myšlenek. Mezi takto 
používanými symboly je ovšem mnoho těch, které zpravidla nebo téměř zpravidla znamenají 
totéž. Jenom nezapomínejme na zvláštní plastičnost psychického materiálu. Symbol se musí 
ve snovém obsahu dosti často vykládat nikoli symbolicky, ale ve svém vlastním významu; 
jindy čerpá snící ze svého zvláštního vzpomínkového materiálu právo používat jako 
sexuálního symbolu všechno možné, co se obecně takto neužívá. Kde si může k znázornění 
jistého obsahu vybrat několik symbolů, rozhodne se pro ten, který má nadto ještě věcné 
vztahy k jeho ostatnímu myšlenkovému materiálu, tedy připouští vedle typického odůvodnění 
také individuální.

Jestliže si novější bádání o snu od dob Schernerových neodbytně žádá uznání snové 
symboliky - dokonce i H. Ellis uznává, že naše sny jsou nepochybně naplněny symbolikou -
přece musíme připustit, že výklad snů není existencí symbolů ve snu jen usnadňován, ale také 
ztěžován. Technika výkladu na základě volných nápadů snícího nás nechává u symbolických 
prvků snového obsahu většinou na holičkách; návrat k libovůli vykladače snů, která vládla ve 
starověku a ožila, zdá se, ve zdivočelých výkladech Stekelových, je pro vědeckou kritiku 
vyloučen. Proto nás prvky snového obsahu, jež je třeba chápat symbolicky, nutí ke 
kombinované technice, která se jednak opírá o asociace snícího, jednak dosazuje to, co chybí, 
z vykladačova porozumění symbolům. Musí se sejít kritická opatrnost při rozřešování 
symbolů a jejich pečlivé studium na zvlášť průhledných příkladech snů, aby byla vyvrácena 
výtka libovůle při výkladu. Nejistoty, které dosud lpí na naší vykladačské činnosti, zčásti 
pocházejí z našeho nedokonalého poznání, jež se může dalším prohlubováním postupně 
rozšiřovat, zčásti závisí právě na jistých vlastnostech snových symbolů. Ty jsou často 
mnohoznačné a víceznačné, takže, po-

214



dobně jako v čínském písmu, teprve souvislost umožňuje jejich správné pojetí v tom kterém 
snu. S touto mnohoznačností symbolů souvisí pak způsobilost snu připouštět další stupně 
výkladu, znázorňovat jedním obsahem rozdílné, svým námětem velmi odchylné myšlenkové 
útvary a přání.

Po těchto omezeních a výhradách uvádím: Císař a císařovna (král a královna) vskutku 
většinou znázorňují rodiče snícího, princem nebo princeznou je snící sám. Táž vysoká autorita 
jako císaři se přiznává také velikým mužům, proto se v některých snech zjevuje např. Goethe 
jako symbol otce (Hitschmann). - Všechny do délky se táhnoucí předměty, hole, kmeny 
stromů, deštníky (protože se dají napnout, a to lze přirovnat k erekci), všechny podlouhlé a 
ostré zbraně: nože, dýky, kopí, zastupují mužské pohlavní ústrojí. Jeho dalším a častým, byť 
ne dosti srozumitelným symbolem je pilníček na nehty (snad pro šoustání a škrabání?). -
Ženskému pohlavnímu ústrojí odpovídají krabice, bedny, skříně, pouzdra, kamna, ale též 
jeskyně, lodě a všechny druhy nádob. - Pokoje ve snu jsou většinou ženy, popis různých 
vchodů a východů nás zrovna neodrazuje od tohoto výkladu.49' Zájem, zda pokoj je "otevřen" 
nebo zavřen, je v této souvislosti snadno srozumitelný. (Srv. Dořin sen v Úryvku analýzy 
hysterie.) Kterým klíčem se pokoj otvírá, netřeba výslovně říkat; symbolika zámku a klíče 
sloužila Uhlandovi v písni o "hraběti Ebersteinovi" k velmi půvabné ne-cudnosti. - Sen, že 
procházíme řadou pokojů, je snem o nevěstinci nebo harému. H. Sachs však na krásných 
příkladech ukázal, že se ho užívá k znázornění manželství (protiklad). - Běží o zajímavý vztah 
k dětským sexuálním teoriím, když se snícímu zdá o dvou pokojích, které byly dříve jedním, 
nebo když známý pokoj v bytě vidí ve snu rozdělený na dva pokoje anebo opačně. Dítě 
původně považovalo ženské pohlavní ústrojí (prcinku) za jediné místo a teprve později se 
dovědělo, že tato část těla má dvě odlišné vyhloubeniny a dva otvory (dětská kloaková teorie). 
Schody, žebříky, schodiště, eventuálně stoupání i sestupování po nich, symbolicky znázorňují 
pohlavní styk.50' - Hladké stěny, po kterých šplháme, fasády domů, po kterých se - často za 
silného pocitu úzkosti - spouštíme, odpovídají vzpřímeným lidským tělům, opakují ve snu 
patrně vzpomínku na šplhání malého dítěte po rodičích a pěstounech. "Hladké" stěny jsou 
muži; pociťujeme-li ve snu úzkost, nezřídka se držíme výčnělků domu. - Stoly, prostřené 
stoly a prkna jsou rovněž ženy, asi pro protiklad, který zde odstraňuje vypoukliny těla. Podle 
jazykových vztahů "dřeva" se zdá, že je vůbec zástupcem ženské látky (materie). Jméno 
ostrova Madeiry znamená v portugalštině dřevo. Protože stůl a postel dohromady představují 
manželství, klade se ve snu často stůl místo postele a komplex sexuálních představ se pokud 
možná převádí na komplex jedení. - Co se týká šatstva, je nutno klobouk ženy velmi často s 
jistotou vykládat jako pohlavní
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ústrojí, a to mužské. Rovněž tak plášť; přitom necháváme nerozhodnuto, jaký podíl na tomto 
symbolickém použití náleží slovní podobnosti (Mann: muž, Mantel: plást). Ve snech mužů je 
kravata často symbolem pyje. patrně nejen proto, že je něčím dlouhým, co visí dolů, a že 
charakterizuje muže, ale i proto, že je možno vybrat si ji podle libosti - taková volnost je u 
objektu znázorněného tímto symbolem vyloučena přírodou.5" Osoby, které tohoto symbolu 
užívají ve snu, mnohdy mají veliký přepych v kravatách, vlastní takřka celé sbírky. - Všechny 
složité stroje a aparáty ve snu jsou s velikou pravděpodobností pohlavními orgány - zpravidla 
mužskými - v jejichž popisu je snová symbolika stejně neúnavná jako práce vtipu. Také je 
zcela zřejmé, že se jako symbolů mužského údu užívá všech zbraní a nástrojů: pluhu, kladiva, 
pušky, revolveru, dýky, meče atd. - Stejně snadno se dá poznat, že velká část krajin, zvláště s 
mosty a lesnatými horami, ve snu popisuje pohlavní ústrojí. Marcinowski sebral četné 
příklady, v nichž snící lidé osvětlovali své sny kresbami, které měly znázorňovat viděné 



krajiny a místnosti. Tyto kresby velmi názorně vyznačují rozdíl mezi zjevným a latentním 
významem ve snu. Zatímco se pros-tomyslnému nazírání jeví jako plány, mapy apod., 
odhaluje zevrubnější zkoumání, že znázorňují lidské tělo, pohlavní ústrojí, a teprve na základě 
tohoto pojetí je možno porozumět příslušnému snu. (Srv. s tím Pfistrovy práce o kryptografii 
a skrývačkách.) Také při nesrozumitelných slovních novotvarech se můžeme domnívat, že jde 
o složení ze součástí, jež mají sexuální význam. - Rovněž děti neznamenají ve snu mnohdy 
nic jiného než pohlavní ústrojí, vždyť muži a ženy označují své pohlavní ústrojí mazlivě jako 
"svého maličkého", "svou malinkou". V malém bratříčkovi správně rozpoznal Stekel pyj... 
Hraní s malým děckem, bití malinkého často znázorňuje onanii. - K symbolickému 
znázornění kastrace slouží snové práci lysost, stříhání vlasů, vypadnutí zubu a stětí hlavy. 
Jako ohrazení proti kastraci je třeba chápat, vyskytuje-li se jeden z obvyklých symbolů pyje 
ve snu dvojitě nebo ve větším počtu. Také výskyt ještěrky -zvířete, kterému narůstá odtržený 
ocas - má ve snu týž význam. (Srv. výše sen o ještěrkách, str. 12.) - Ze zvířat, jichž mytologie 
a folklór užívají jako symbolů pohlavního ústrojí, mají některé také ve snu týž význam: ryba, 
hlemýžď, kočka, myš (pro ochlupení na genitáliích), především však nejvýznamnější symbol 
mužského údu, had. Malá zvířátka, hmyz, jsou zástupci malých dětí, např. nežádoucích 
sourozenců; být postižen hmyzem se mnohdy rovná těhotenství. - Jako zcela nový snový 
symbol mužských genitálií uvádíme vzducholoď, která ospravedlňuje toto použití jak svým 
vztahem k létání, tak někdy svým tvarem. - Značný počet zčásti dosud neverifikovaných 
symbolů sdělil a příklady osvědčil Stekel. Jeho spisy, zvláště kniha: Die Sprache des 
Traumes, obsahují nejhojnější sbírku rozřešení symbolů, jejichž část je bystře vytušena a 
ukázala se při
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přezkoumání správnou, např. v oddíle o symbolice smrti. Avšak autorova nedostatečná 
kritičnost a jeho sklon k zevšeobecňování za každou cenu činí jiné jeho výklady pochybnými 
nebo nepoužitelnými, takže se při užívání těchto prací naléhavě doporučuje opatrnost. Proto 
se omezuji na uvedení nečetných příkladů.

Pravé' a levé ve snu je třeba podle Stekela chápat eticky. Pravá cesta vždy značí cestu práva, 
levá cestu zločinu. Tak může levá znázorňovat homosexualitu, incest, perverzi, pravá 
manželství, obcování s nevěstkou atd. - vždycky hodnoceno z individuálního mravního 
hlediska snícího (1. c. p. 466). Příbuzní vůbec hrají ve snu ponejvíce roli genitálií (p. 473). V 
tomto významu mohu potvrdit jen syna, dceru, mladší sestru, pokud tedy sahá použitelnost 
"maličkého". Proti tomu zjišťujeme na spolehlivých příkladech, že sestry jsou symbolem 
ňader, bratři symbolem velkých polokoulí. Nedohonéní vozu rozřešuje Stekel jako lítost nad 
nedostižným věkovým rozdílem (p. 479). Zavazadla, s nimiž cestujeme, jsou břemenem 
hříchů, které nás tísní (tamtéž). Ale právě cestovní zavazadla jsou, jak se často ukazuje, 
zřejmým symbolem vlastních genitálií. Také číslicím, jež se často vyskytují ve snu, přikládal 
Stekel pevný symbolický význam, ale tato rozřešení nejsou ani dostatečně zjištěná, ani obecně 
platná, třebaže je nutno uznat, že výklad v jednotlivém případě je většinou pravděpodobný. 
Trojka je ostatně symbolem mužských genitálií, který byl zjištěn z několika stran. Jedno z 
těch zevšeobecnění, jež stanovil Stekel, se týká dvojsmyslného významu genitálních symbolů. 
"Kdepak je symbol, kterého by se - pokud to obrazivost jen trochu připouští - nemohlo užít 
mužsky a žensky zároveň!" Vsunutá věta sice odnímá tomuto tvrzení značnou část jistoty, 
neboť obrazivost to právě vždy nepřipouští. Nicméně nepovažuji za zbytečné vyslovit, že 
podle mých zkušeností musí Stekelova všeobecná věta ustoupit před uznáním větší 
rozmanitosti. Kromě symbolů, jež znázorňují mužské genitálie stejně často jako ženské, jsou 
symboly, které převážně nebo téměř výlučně označují jedno z obou pohlaví, a ještě další, u 



nichž známe jen mužský, nebo jen ženský význam. Používání dlouhých, pevných předmětů a 
zbraní jako symbolů ženských genitálií, či dutých předmětů (skříní, krabic, pouzder atd.) jako 
symbolů mužského ústrojí, to právě obrazivost nepřipouští. Je správné, že sklon snu a 
nevědomé obrazivosti užívat sexuálních symbolů bisexuálně prozrazuje archaický rys, neboť 
v dětství je ráznost genitálií neznáma a obojímu pohlaví se přisuzuje totéž pohlavní ústrojí. 
Můžeme být však i sváděni k mylnému předpokladu bisexuálního symbolu, zapomeneme-li, 
že v některých snech nastává všeobecné převrácení pohlaví, takže mužské je znázorňováno 
ženským a obráceně. Takové sny vyjadřují např. přání ženy, aby byla mužem.

Genitálie mohou být ve snu zastoupeny i jinými částmi těla, mužský úd
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rukou nebo nohou, ženský genitální otvor ústy, uchem, dokonce okem. Výměšky lidského těla 
- hlen, slzy, moč, sperma atd. - se mohou ve snu vzájemně zastupovat. Toto celkem správné 
tvrzení W. Stekela bylo právem kriticky omezeno poznámkami R. Reitlera (Internationale 
Zeit-schrift f. Psychoanalyse I, 1913). V podstatě běží o nahrazení významných výměšků 
(jako semene) lhostejnými.

Snad tyto velkou měrou neúplné náznaky postačí, aby povzbudily jiné badatele k pečlivějšímu 
sbírání.52' O mnohem zevrubnější podání snové symboliky jsem se pokusil v "Úvodu do 
psychoanalýzy" (1916-17).53'

Nyní uvedu několik příkladů o užití symbolů ve snech, které mají ukázat, jak je nemožné 
dospět k výkladu snu, uzavíráme-li se před snovou symbolikou, a jak neodbytně se nám tato 
symbolika v některých případech vnucuje. Zároveň však důrazně varuji kolegy, aby 
nepřeceňovali význam symbolů pro výklad snů, neomezovali např. práci překládání snu na 
překládání symbolů a nezříkali se techniky, jež pracuje s nápady snícího. Obě techniky 
výkladu snů se musí vzájemně doplňovat; prakticky i teoreticky stojí však na prvním místě 
úkon, který jsme popsali dříve a který přikládá rozhodující význam projevům snícího, zatímco 
námi prováděný převod symbolů k němu přistupuje jako pomocný prostředek.

1. Klobouk jako symbol muže (mužského pohlavního ústrojí)54* (Úryvek ze snu mladé ženy, 
která následkem strachu z pokušení trpí agorafobií)

Procházím se v létě po ulici a mám slaměný klobouk zvláštního tvaru, který je uprostřed 
ohnut nahoru a na stranách dolů (zde se při popisu zaráží), a to tak, že jedna postranní část je 
nižší než druhá. Jsem veselá a cítím se jistě. Jdu kolem skupiny mladých důstojníků a myslím 
si: Vy všichni na mě nemůžete.

Jelikož ji ke klobouku ze snu nic nenapadá, říkám: Klobouk je asi mužským pohlavním 
ústrojím, jehož střed je vzpřímen a jehož postranní části visí dolů. Že klobouk má být mužem, 
zní sice podivně, ale také říkáme: "Dostat se pod čepec!" Úmyslně jsem se vystříhal výkladu 
oné podrobnosti, že obě postranní části visí dolů nestejně, ačkoli právě takové detaily svou 
determinací nutně ukazují výkladu cestu. Pokračoval jsem: Má-li tedy muže s tak skvělým 
pohlavním ústrojím, nepotřebuje se důstojníků bát, tj. nepotřebuje si od nich nic přát, nebot 
jinak ji fantazie pokušení zdržují od chůze bez ochrany a doprovodu. Toto vysvětlení její 
úzkosti jsem jí poskytl již několikrát předtím, opíraje se o jiný materiál.



Nyní je velice pozoruhodné, jak se snící pacientka chová po tomto výkladu. Odvolává popis 
klobouku a tvrdí, že neřekla, že obě postranní části jsou ohrnuty dolů. Ale já jsem si tím, co 
jsem slyšel, příliš jist, abych se dal zmást, a trvám na tom. Chvíli mlčí a potom se odvažuje 
zeptat, co
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znamená, že u jejího muže je jedno varle umístěno níže než druhé, a je-li tomu tak u všech 
mužů. Tím objasnila tento podivný detail klobouku a přijala celý výklad.

Symbol klobouku mi byl už dávno znám, když mi pacientka sdělila tento sen. Z jiných méně 
průhledných případů jsem vyvozoval, že klobouk může nahrazovat také ženské pohlavní 
ústrojí.55'

* 2. "Maličká" znamená pohlavní ústrojí - "být přejet" je symbolem pohlavního styku (Jiný 
sen téže pacientky, trpící agorafobií)

Její matka posílá její maličkou pryč, aby musela jít sama. Snící pak jede železnicí s matkou a 
vidí, jak její maličká jde přímo na koleje, takže musí být přejeta. Je slyšet praskání kostí 
(přitom má nepříjemný pocit, ale není to vlastně zděšení). Potom se rozhlíží z okna vozu, zda 
není vzadu vidět části. Pak matce vyčítá, že maličkou pustila samotnou.

R o z b o r: Je nesnadné podat zde úplný výklad tohoto snu. Pochází z cyklu snů a dá se úplně 
pochopit jen v souvislosti s těmito druhými sny. Není právě snadné opatřit si materiál, nutný 
pro průkaz symboliky, který by byl dostatečně izolován. - Nemocná nejdříve shledává, že 
jízdu vlakem je nutno vykládat historicky, jako narážku na jízdu z léčebného ústavu pro 
nervově choré. Do ředitele tohoto ústavu byla ovšem zamilovaná. Matka tam pro ni přijela, 
lékař přišel na nádraží a předal jí na rozloučenou kytici; bylo jí nepříjemné, že matka byla 
přítomná tomuto dvoření. Zde se matka jeví rušitelkou jejích milostných snah - tuto roli měla 
přísná paní v jejích dívčích letech skutečně. - Druhý nápad se týká věty; ohlíží se, zda není 
zezadu vidět části. Ve fasádě snu bychom ovšem pomýšleli na části přejeté a rozdrcené 
dcerušky. Nápad však ukazuje docela jiným směrem. Vybavuje si, že kdysi v koupelně 
uviděla otce zezadu nahého, mluví o pohlavních rozdílech a zdůrazňuje, že u muže lze vidět 
pohlavní ústrojí ještě zezadu, u ženy však nikoli. V této souvislosti sama podává výklad, že 
"maličké" znamená pohlavní ústrojí, její maličká (pacientka má čtyřletou dceru) její vlastní 
genitálie. Vyčítá matce, že žádala, aby žila, jako by vůbec neměla pohlavní ústrojí, a 
shledává, že tato výtka je obsažena v úvodní větě snu: Matka poslala její maličkou pryč, aby 
musela žít sama. Chodit sama po ulici v její fantazii znamená nemít žádný sexuální vztah 
(coire: jít společně), a to si nepřeje. Podle všech svých údajů skutečně v dívčích letech trpěla 
tím, že matka na ni žárlila pro oblibu, které se těšila u otce.

Hlubší výklad vyplývá z jiného snu téže noci, v němž se ztotožňuje se svým bratrem. 
Skutečně bývala chlapeckou dívkou a často slýchala, že měla být spíše klukem. Při tomto 
ztotožnění s bratrem se zvlášt jasně uka-
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zuje, že "dítě" znamená pohlavní ústrojí. Matka mu (jí) vyhrožuje kas-trací, která nemůže být 
ničím jiným, než trestem za hraní s údem. Ztotožnění tedy svědčí o tom, že sama v dětství 
onanovala, na což se dosud pamatovala jen u bratra. Podle údajů tohoto druhého snu v této 



rané době musela poznat mužské pohlavní ústrojí; tuto znalost později ztratila. Dále ukazuje 
druhý sen k dětské sexuální teorii, že děvčata vznikají z hochů kastrací. Když jsem jí přednesl 
tento dětský názor, ihned potvrdila jeho znalost vyprávěním anekdoty, v níž se chlapec ptá 
dívky: Bylo odříznuto? a ona mu odpovídá: Ne, vždy to tak bylo.

Že se v prvním snu dceruška, pohlavní ústrojí, posílá pryč, se tedy vztahuje i na hrozbu 
kastrací. Ke konci se hněvá na matku, že ji nezrodila jako hocha.

Že "být přejet" symbolizuje sexuální styk, by z tohoto snu nebylo evidentní, kdybychom to již 
nevěděli z četných jiných zdrojů.

3. Znázornění pohlavního ústrojí budovami, schody, doly ''•''¦ (Sen mladého muže, který má 
zábrany z otcovského komplexu)

Prochází se s otcem na nějakém místě, nepochybně je to Prátr, nebotje vidět Rotundu, před ní 
menší představek, na kterém je upoután balon, ale ten se zdá značně ochablý. Otec se ho ptá, 
k čemu to je; diví se otázce, ale vysvětluje mu to. Pak přichází do dvora, kde je rozprostřena 
velká plechová deska. Otec si z ní chce utrhnout veliký kus, dříve se však ohlíží, zda to nikdo 
nezpozoruje. Snící mu říká: Stačí přece jen říci dozorci a pak si můžeš beze všeho vzít. Z 
tohoto dvora vedou schody dolů do dolu, jehož stěny jsou měkce vy polštářovány na způsob 
koženého křesla. Na konci tohoto doluje delší plošina a potom začíná nový důl...

Rozbor: Tento pacient patří k onomu terapeuticky nepříznivému typu nemocných, kteří až k 
jistému bodu analýzy nekladou téměř žádný odpor, ale od tohoto okamžiku jsou téměř 
nepřístupní. Výklad uvedeného snu podal skoro samostatně. Rotunda, řekl, je mé pohlavní 
ústrojí, upoutaný balon před ní můj pyj, jehož ochablostí trpím. Můžeme tedy provést tento 
zevrubnější převod: Rotunda je sedacím ústrojím - které dítě zpravidla počítá ke genitáliím - a 
menší představek šourkem. Ve snu se otec ptá, k čemu to je, tj. na účel a činnost pohlavního 
ústrojí. Je nasnadě obrátit tento stav věcí, takže se ptá syn. Jelikož se ve skutečnosti nikdy 
otce neptal, pojímáme tuto snovou myšlenku jako přání nebo třeba kon-dicionálně: "Kdybych 
byl od otce žádal sexuální poučení." Pokračování této myšlenky brzy najdeme na jiném místě.

Dvůr, na němž je rozprostřen plech, se nesmí brát především symbolicky, ale pochází z 
otcova obchodu. Z diskrétnosti jsem nahradil "plechem" jiný materiál, kterým otec obchoduje, 
aniž jsem jinak cokoli změnil na
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slovním znění snu. Pacient začal pracovat v obchodě a velmi se pohoršoval nad poněkud 
nekalými praktikami, na nichž se zčásti zakládá zisk. Proto hořejší snová myšlenka pokračuje 
asi takto: "(Kdybych se byl otce zeptal), byl by mne oklamal tak, jako podvádí své 
zákazníky." Pro utrhování {Abreifien), které znázorňuje obchodní nepoctivost, podává 
pacient sám další vysvětlení, že znamená onanii. Toto nejen dávno víme (viz výše, str. 212), 
ale výborně se to také hodí k tomu, že tajemství onanie je vyjádřeno opakem (smí se to dělat 
veřejně). Odpovídá pak všem očekáváním, že ona-nistická činnost, tak jako dotaz v první 
scéně snu, se přičítá opět otci. Důl vykládá okamžitě, s odvoláváním na měkké vypolštářování 
stěn, jako pochvu. Že sestupování, stejně jako jindy stoupání, popisuje soulož v pochvě, 
dodávám z vědomostí načerpaných odjinud (srv. mou poznámku v Zen-tralblatt fiir 
Psychoanalyse I, 1, 1910; viz níže, pozn. 50). Podrobnost, že za prvním dolem je plošina a 
pak nový důl, vysvětluje sám biograficky. Jistou dobu pěstoval pohlavní styk, pak ho 



následkem zábran zanechal a nyní doufá, že mu léčba pomůže, aby se mohl znovu do něho 
pustit. Ke konci se sen stává nezřetelnějším a obeznalý čtenář bude mít za pochopitelné, že se 
již v druhé scéně snu uplatňuje vliv jiného tématu, k němuž ukazují otcův obchod, jeho
podvodné jednání, první pochva, znázorněná dolem, takže můžeme předpokládat vztah k 
matce.

4. Mužské pohlaví je symbolizováno osobami, ženské krajinou (Sen ženy z lidu, jejíž manžel 
je strážník; sdělen B. Dattnerem)

... Pak se někdo vloupal do bytu a snící úzkostně volala, aby přišel strážník. Ale ten šel svorně 
s dvěma ,Pepíky' do kostela,56) k němuž vede několik schodů;51) za kostelem byla hora5t) a 
na hoře hustý les.59) Strážník měl přilbu, kulatý límec, plášf(r) a hnědý plnovous. Oba 
pobudové, kteří šli pokojně se strážníkem, měli kolem beder zástěry uvázané jako pytel.m 
Před kostelem vedla k hoře cesta, po obou stranách porostlá travou a křovím, které stále 
houstlo, až se na vrcholu hory proměnilo v řádný les.

5. Kastrační sny dětí

a) Tři roky a pět měsíců starý hošík, jemuž je otcův návrat z pole zřejmě nepříjemný, procitá 
ráno vyděšený a rozrušený a neustále opakuje otázku: Proč nesl tatínek svou hlavu na talíři? 
Dnes v noci nesl tatínek svou hlavu na talíři.

b) Student, který nyní trpí těžkou nutkavou neurózou, si vzpomíná, že ve svém šestém roce 
opětovně míval tento sen: Jde k holiči a chce si dát ostříhat vlasy. Tu přijde veliká paní s 
přísnými rysy a utne mu hlavu. V této paní poznává svou matku.
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6. K symbolice moči ; : ; ,

Kresby zde reprodukované pocházejí z řady obrazů, které našel Fe-renczi v madarském 
humoristickém časopise ("Fidibusz") a na nichž poznal, že je lze použít k osvětlení teorie snu. 
O. Rank již použil tyto obrazy, označené jako Sen francouzské bony, v pojednání o navrstvení 
symbolů v probouzejícím snu (str. 99).

Teprve poslední obraz, který obsahuje procitnutí bony následkem křiku dítěte, nám ukazuje, 
že předchozích sedm obrazů znázorňuje sedm fází snu. První obraz uznává podnět, který by
měl způsobit procitnutí. Hošík projevil jistou potřebu a žádá náležitou pomoc. Sen však 
zaměňuje situaci v ložnici se situací procházky. V druhém obraze postavila již hošíka do rohu, 
dítě se vymočuje - a ona smí spát dál. Ale probouzející podnět trvá, ba stupňuje se; chlapec, 
který zjistil, že o něj nikdo nedbá, křičí stále silněji. Čím mocněji žádá procitnutí a pomoc 
bony, tím silněji stupňuje sen ujištování, že je všechno v pořádku a že nepotřebuje procitnout. 
Přitom převádí probouzející podnět na rozměry symbolu. Proud vody, který dodává močící 
hošík, stále a stále mohutní. Ve čtvrtém obraze již unese lodku, pak gondolu, plachetnici a 
posléze veliký parník! Boj mezi neústupnou potřebou spánku a neúnavným probouzejícím 
podnětem byl velmi duchaplně zobrazen rozpustilým umělcem.

7. Sen o schodech . •



(Sdělený a vyložený Ottou R a n k e m.)

" Týž kolega, od něhož pochází sen ze zubního podnětu (uvedený níže), mi sdělil tento 
podobně průhledný sen poluční:

Běžím dolů po schodišti za děvčátkem, které mi něco udělalo, a chci je potrestat. Dole na 
konci schodů mi kdosi (dospělá ženská osoba ?) děvčátko chytí; chopím se dítěte, ale nevím, 
zda jsem je bil, neboí najednou jsem byl uprostřed schodiště, kde jsem s dítětem (jaksi ve 
vzduchu) souložil. Vlastně to nebyla soulož - třel jsem jen svoje genitálie o její vnější 
genitálie a přitom jsem je nadmíru zřetelně viděl. Viděl jsem i její hlavu, položenou dozadu na 
stranu. Za pohlavního styku jsem spatřil, jak vlevo nade mnou (také jaksi ve vzduchu) visí 
dva obrázky krajiny zobrazující dům uprostřed zeleně. Na menším obrázku bylo dole místo 
malířova jména moje křestní jméno, jako by byl určen pro mě jakožto dar k narozeninám. Pak 
ještě visel před oběma obrazy lístek, na němž stálo, že je možno dostat i lacinější obrazy; 
(potom vidím krajně zřetelně, jak ležím v posteli jakoby nahoře na odpočívadle) a procitám 
následkem pocitu vlhka, které pochází z nastalé poluce.

Výklad: Snící byl večer před snem v knihkupeckém krámě a při
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čekání si tam prohlížel vystavené obrazy, jež představovaly podobné náměty jako obrazy ve 
snu. U malého obrázku, který se mu obzvláště líbil, přistoupil blíž a podíval se na malířovo 
jméno - bylo mu však úplně neznámé.

Týž večer slyšel později ve společnosti o české služebné, která se honosila tím, že její 
nemanželské dítě bylo "uděláno na schodech". Snící se ptal na podrobnosti této nevšední 
příhody a bylo mu vyprávěno, že služebná šla s milencem domů do bytu svých rodičů, kde 
nebyla příležitost k pohlavnímu styku, a že vzrušený muž s ní souložil na schodišti. K tomu 
snící, žertem narážeje na zlomyslná slova o padělání vína, podotkl, že dítě vskutku "vyrostlo 
na schodech do sklepa".

Toto jsou zapojení ke dni, jež jsou dosti zjevně zastoupena ve snovém obsahu a jež si snící 
snadno vybavuje. Ale stejně snadno přináší starou infantilní vzpomínku, která byla rovněž 
použita ve snu. Schodiště je schodištěm domu, v němž strávil největší část dětství a kde 
zejména poprvé vědomě narazil na sexuální problémy. Na tomto schodišti si často hrával a 
přitom mezi jiným také obkročmo sjížděl po zábradlí, přičemž pociťoval pohlavní vzrušení. 
Nuže, ve snu také velmi rychle běží po schodech, tak rychle, že se, podle vlastních údajů, 
jednotlivých schodů ani nedotýká, nýbrž, jak říkáme, po nich letí neboli sjíždí. Zdá se, že
tento počátek snu znázorňuje se zřením k onomu dětskému zážitku moment sexuálního 
vzrušení. - Avšak na tomto schodišti a v bytě, který k němu patří, často také sexuálně dováděl 
s dětmi, přičemž se ukájel podobným způsobem, jaký ukazuje sen.

Víme-li z Freudových bádání o sexuálních symbolech (viz Zentralblatt fur Psychoanalyse, 
Schr. 1., str. 2 a d.), že schodiště a stoupání po schodech ve snu téměř pravidelně symbolizují 
soulož, stává se sen úplně průhledným. Jeho hybná sílaje (a to také ukazuje jeho výsledek, 
poluce) ryze libidózní povahy. Za spánku se probouzí sexuální vzrušení (ve snu znázorněno 
běžením dolů - sjížděním po schodech), jehož sadistické zabarvení je na základě dětského 
dovádění naznačeno pronásledováním a přemožením dítěte. Libidózní vzrušení se stupňuje a 
nutká k sexuální akci (znázorněné ve snu uchopením dítěte a jeho dopravením doprostřed 



schodiště). Až potud je sen ryze sexuálně symbolický a pro málo zkušeného vykladače 
naprosto neprůhledný. Ale přemocnému libidóznímu vzrušení nestačí toto symbolické 
ukojení, které by zajistilo klid spánku. Vzrušení vede k orgasmu, a tím se celá symbolika 
schodů odhaluje jako zastoupení soulože.Vyzdvihuje-li Freud jako jednu z příčin pro sexuální 
používání symbolu schodů rytmický ráz obou akcí, mluví tento sen, zdá se, zvlášť jasně pro 
jeho pojetí, neboť podle výslovných údajů snícího byla rytmika jeho pohlavního aktu, tření 
nahoru a dolů, nejzřetelnějším prvkem celého snu.
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Ještě poznámku o obou obrazech, které, nehledě k jejich reálnému významu, také v 
symbolickém smyslu platí za obrazy žen. To vyplývá i z toho, že jde o velký a malý obraz, 
stejně jako se ve snovém obsahu vyskytuje velké (dospělé) a malé děvče. "Že je možno dostat 
i lacinější obrazy", vede ke komplexu prostituce, podobně jako na druhé straně křestní jméno 
snícího na menším obraze a myšlenka, že ho má dostat k narozeninám, ukazují ke komplexu 
rodičovskému (narozen na schodišti = zplozen souloží).

Nejasná závěrečná scéna, v níž se snící vidí, jak leží nahoře na odpočívadle v posteli a 
pociťuje vlhkost, ukazuje, zdá se, přes dětskou onanii ještě dále do ranějšího dětství a jejím 
vzorem jsou patrně podobně libé scény pomočování."

8. Modifikovaný sen o schodech

V hovoru s jedním pacientem, těžce nemocným abstinentem, jehož fantazie utkvěla na jeho 
matce a který opětovně sní o stoupání po schodech v doprovodu matky, jsem podotkl, že by 
mu mírná masturbace škodila patrně méně než jeho vynucená zdrženlivost. Toto ovlivnění 
provokuje následující sen:

Jeho učitel na klavír mu vytýká, že zanedbává svou hru, že necvičí Mo-schelesovy etudy ani 
Clementiho gradus ad parnassum.

Snící k tomu podotýká, že gradus je přece také schodiště a klávesnice sama je schodištěm, 
protože obsahuje škálu. Lze říci, že není okruh představ, jímž by se nedala znázornit sexuální 
fakta a přání.

9. Pocit skutečna a znázornění opakování

Muž, kterému je nyní třicet pět let, vypravuje dobře vybavený sen, který se mu prý zdál v jeho 
čtvrtém roce: Notář, u něhož byla uložena otcova závět - ztratil otce ve věku tří let -, přinesl 
dvě velké císařské hrušky, z nichž dostal snící jednu k jídlu. Druhá ležela na okenním prkénku 
obývacího pokoje. Procitl, přesvědčen o skutečnosti toho, co se mu zdálo, a tvrdošíjně od 
matky žádal druhou hrušku; vždyť přece leží na okenním prkénku. Matka se tomu smála.

Rozbor: Notář byl žoviální starý pán, který jim, jak si nyní prý vzpomíná, skutečně kdysi 
přinesl hrušky. Okenní prkénko bylo takové, jaké viděl ve snu. Nic jiného ho k tomu 
nenapadá; ještě snad, že mu matka nedávno vyprávěla sen. Na její hlavě sedí dva ptáci, ona se 
ptá, kdy odletí. Ptáci však neodletí a jeden přiletí k jejím ústům a saje z nich.

Selhání nápadů snícího nás opravňuje, abychom se pokusili o výklad nahrazením symbolů. 
Obě hrušky -pommes oupoires62) -jsou prsy matky, která ho kojila; okenní prkénko, výčnělek 



ňader, je obdobou k balkonům ve snu o domě (srv. str. 215). Jeho pocit skutečna po procitnutí 
má
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pravdu, neboť matka ho skutečně kojila, dokonce dlouho po obvyklé době, a ještě nyní by 
bylo možné dostat matčina ňadra. Sen je třeba přeložit takto: Maminko, dej (ukaž) mně opět 
prsa, z nichž jsem dříve sál. "Dříve" je znázorněno jedením jedné hrušky, "opět" požadováním 
druhé. Časové opakování nějakého děje se ve snu zpravidla proměňuje na číselné rozmnožení 
objektu.

Je ovšem velmi nápadné, že symbolika hraje roli již ve snu čtyřletého hošíka, ale to není 
výjimka, nýbrž pravidlo. Smíme tvrdit, že snící disponuje symbolikou od samého počátku.

Jak časně člověk, i mimo život snu, užívá symbolického znázorňování, o tom nás může poučit 
tato neovlivněná vzpomínka dámy, které je nyní sedmadvacet let: Jde jí na čtvrtý rok. 
Vychovatelka žene ji, jejího o jedenáct měsíců mladšího bratra a sestřenici, která je věkem 
mezi oběma, na záchod, aby tam před procházkou vykonali své malé potřeby. Ona jakožto 
nejstarší si sedne na mísu, druzí dva na hrnky. Ona se ptá sestřenice: Máš také portmonku? 
Walter má párek, já mám portmonku. Sestřenice odpoví: Ano, já mám také portmonku. 
Vychovatelka se smíchem naslouchala a vyprávěla tuto besedu mamince, která na to 
reagovala přísným napomenutím.

Nyní uvedu sen, jehož pěkná symbolika umožnila výklad s nepatrnou pomocí snící dívky:

10. "K otázce symboliky ve snech zdravých lidí"63)

"Odpůrci psychoanalýzy - nedávno také Havelock EllisM) - často uvádějí námitku, že snová 
symbolika je možná výtvorem duše neurotické, ale naprosto neplatí pro duši zdravou. Avšak 
psychoanalytické bádání vůbec nezná zásadní rozdíly mezi normálním a neurotickým 
duševním životem, nýbrž jen rozdíly kvantitativní, a analýza snů, v nichž přece u nemocných 
i zdravých lidí působí potlačené komplexy stejným způsobem, ukazuje úplnou totožnost 
mechanismů a také symboliky. Nezařazené sny zdravých lidí obsahují často dokonce mnohem 
prostší, průhlednější a charakterističtější symboliku než sny neurotiků, v nichž se symbolika 
následkem silněji působící cenzury a odtud vyplývajícího dalekosáhlejšího snového zkreslení 
mnohdy dá vyložit jen úmorně, temně a těžce. Sen, který sdělím, má sloužit k osvětlení tohoto 
faktu. Zdál se dívce, jež není neurotická - spíše zdráhavá a zdrženlivá; během rozhovoru se 
dovídám, že je zasnoubena, že však svatba naráží na překážky, které ji oddalují. Samovolně 
mi vypravuje tento sen:

,/ arrange the centre of a table with flowers for a birthday.' (Upravuji střed stolu s květinami 
pro narozeniny.) Dotázána uvádí, že byla ve snu jako u vlastního krbu (který v této době 
nemá) a že měla pocit štěstí.

.Populární' symbolika mi umožňuje, abych si sen pro sebe přeložil. Je
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projevem přání nevěsty: stůl s květinovým středem symbolizuje ji a pohlavní ústrojí; svá přání 
do budoucnosti znázorňuje jako splněná tím, že se již zabývá myšlenkami na narození dítěte; 
svatba je tedy dávno za ní.

Upozorňuji ji na to, že ,the centre of a table' je neobvyklý výraz, co připouští, ale nemohu se 
tu ovšem přímo tázat dále. Pečlivě jsem se střežil, abych jí nevsugeroval význam symbolů, a 
ptal jsem sejí pouze, co ji napadá k jednotlivým částem snu. Její zdrženlivost ustoupila během 
analýzy zřejmému zájmu a otevřenosti, kterou umožnila vážnost hovoru. -Na mou otázku, 
jaké to byly květiny, nejdříve odpověděla: ,expensive flowers; one has to payfor them' (drahé
květiny, za které je nutno platit), potom, že to byly ,lilies of the valley, violets and pinks or 
carnations1 (konvalinky, doslovně: lilie z údolí, fialky a karafiáty). Předpokládal jsem, že 
slovo lilie má v tomto snu svůj populární význam, totiž symbolu cud-nosti; potvrdila tento 
předpoklad tím, že ji k lilii napadla purity (čistota). ,Valley', údolí, je častým snovým 
symbolem ženy; nahodilého setkání obou symbolů v anglickém výrazu konvalinek je použito 
k snové symbolice, k zdůraznění jejího cenného panenství - expensive flowers, one has to pay 
for them - a k vyjádření očekávání, že muž náležitě ocení jeho hodnotu. Poznámka expensive 
flowers atd. má, jak se ukáže, u každého ze tří květinových symbolů jiný význam.

Tajný smysl zdánlivě dosti asexuálních ,violets' jsem si snažil vysvětlit - jak jsem se 
domníval, dost odvážně - nevědomým vztahem k francouzskému slovu viol. K mému 
překvapení však snící k tomu asociovala ,violate\ anglický výraz pro znásilnění. Nahodilé, 
velké podobnosti slov violet a violate - v anglické výslovnosti se odlišují jen růzností důrazu 
na poslední slabiku - používá sen, aby květinou vyjádřil myšlenku na násilnost deflorace (také 
toto slovo užívá květinové symboliky), možná i masochistický rys dívky. Krásný příklad pro 
slovní můstky, po nichž vedou cesty k nevědomí. ,One has to pay for them' zde znamená 
život, kterým je nutno zaplatit ženství a mateřství.

U ,pinks\ které pak nazývá ,carnations', je mi nápadný vztah tohoto slova k ,tělesnému'. Její 
nápad byl však ,colouť (barva). K tomu dodala, že carnations jsou květiny, které jí její 
snoubenec často a ve velikém množství dává. Ke konci rozhovoru se náhle samovolně 
přiznává, že ji nenapadlo ,colour\ nýbrž ,incarnation (vtělení), kteréžto slovo jsem očekával; 
ostatně ani slovo ,colouť není jako nápad odlehlé -determinováno významem carnation -
tělová barva, tedy komplexem. Tato neupřímnost ukazuje, že odpor byl na tomto místě 
nejsilnější, ve shodě s okolností, že symbolika je zde nejprůhlednější, že boj mezi libidem a 
vy těsněním byl u tohoto falického tématu nejsilnější. Poznámka, že tyto květiny byly častým 
darem snoubence, je vedle dvojího významu ,carnatiorí dalším poukazem k falickému smyslu 
snu. Podnětu
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ze dne, darování květin, je zde použito k vyjádření myšlenky sexuálního daru a protidaru; 
daruje své panenství a očekává za to bohatý život lásky. Také zde má asi ono ,expensive 
flowers, one has to pay for them' skutečný, finanční význam. - Květinová symbolika snu 
obsahuje tedy panensky ženský i mužský symbol a vztah k násilné defloraci. Budiž 
poukázáno k tomu, že sexuální symbolika květin, která je i jinak velmi rozšířena, symbolizuje 
lidské sexuální orgány květinami, sexuálními orgány rostlin; darování květin mezi milenci má 
možná vůbec tento nevědomý význam.

Narozeniny, jež ve snu připravuje, znamenají patrně narození dítěte. Ztotožňuje se se 
snoubencem, představuje si ho, jak ji připravuje na porod, jak s ní tedy souloží. Latentní 



myšlenka by mohla znít takto: Kdybych byla on, nečekala bych a deflorovala bych nevěstu, 
užila bych násilí, aniž bych se jí ptala; k tomu také přece ukazuje ono violate. Tak je též 
vyjádřena sadistická složka libida.

V hlubší vrstvě snu má asi ,/ arrange atd.' autoerotický, tedy infantilní smysl.

Snící také dospívá k poznání své tělesné chatrnosti, jaké je u ní možné jen ve snu: vidí se 
plochá jako stůl; tím více se vyzdvihuje cennost onoho centre' (na jiném místě to nazývá ,a 
centre piece of flowers'), jejího panenství. - Pozoruhodná je soustředěnost snu; nic není 
zbytečné, každé slovo je symbolem.

Později přináší dodatek ke snu: ,1 decorate the flowers with green crin-kled páper.' (Okrašluji 
květiny zeleným, krepovým papírem.) Podotýká, že je to fancy páper' (fantazijní papír), 
kterým se zahalují obyčejné kořenáče. Dále říká:, to hide untidy things, whatever was to be 
seen, which was not pretty to the eye; there is a gap, a little space in the flowers.' Tedy: ,aby 
byly zastřeny nečisté věci, na něž pohled není pěkný; mezera, malý prostor mezi květinami.' 
,The páper looks like velvet or moss' (,papír vypadá jako samet nebo mech')- K ,decorate' ji 
napadá ,decorum', jak jsem očekával. Zelená barva prý převládá; k tomu ji napadá ,hope' 
(naděje), opět vztah k těhotenství. - V této části snu nepanuje ztotožnění s mužem, ale 
uplatňují se myšlenky studu a otevřenosti. Okrašluje se pro něho, přiznává si tělesné vady, za 
něž se stydí a které se snaží opravit. Nápady samet, mech jsou zřetelným poukazem k tomu, 
že jde o ochlupení na hřmě.

Uvedený sen je projevem myšlenek, které bdělé myšlení této dívky sotva zná; myšlenek, jež 
se zabývají smyslnou láskou a jejími orgány; projevuje se bázeň před deflorací, možná také 
libě zabarvené utrpení; přiznává si své tělesné nedostatky a překompenzuje je přeceňováním 
ceny svého panenství. Její stud omlouvá projevující se smyslnost tím, že cílem této smyslnosti 
je přece dítě. Vyjadřují se i hmotné úvahy, které jsou mi-
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lující dívce cizí. Afekt tohoto prostého snu - pocit štěstí - ohlašuje, že zde byly ukojeny silné 
citové komplexy."

Ferenczi právem upozornil na to, jak snadno lze právě ze snů "lidí nic netušících" uhodnout 
smysl symbolů a význam snů. (Int. Zeitschr. f. Psy-choanalyse IV, 1916/17.)

Následující rozbor snu historické osobnosti našich dnů uvádím proto, že předmět, který by se 
i jinak hodil k zastupování mužského údu, je zde připojeným určením co nejzřetelněji 
vyznačen jako falický symbol. "Nekonečné prodloužení bičíku" může těžko znamenat něco 
jiného než erekci. Ostatně je tento sen krásným příkladem pro to, jak vážné a od sexuality 
odlehlé myšlenky jsou znázorňovány infantilně sexuálním materiálem.

11. Bismarckův sen

(Od dr. Hannse S a c h s e)

"V ,Gedanken und Errinnerungen' sděluje Bismarck (Volksausgabe, sv. II., str. 222) dopis, 
který napsal 18. prosince r.1881 císaři Vilémovi. Dopis obsahuje toto místo: .Sdělení Vašeho 
Veličenstva mne povzbuzuje k vyprávění snu, který se mi zdál na jaře r. 1863 ve dnech 



nejtěžších konfliktů, z nichž lidské oko nevidělo schůdného východiska. Zdálo se mi a hned 
ráno jsem to vyprávěl své ženě a jiným svědkům, že jsem jel na koni po úzké alpské stezce, 
vpravo propast, vlevo skála; stezka se zúžila, takže se kůň vzpíral a obrátit a seskočit nebylo 
možné pro nedostatek místa; tu jsem uhodil svým bičíkem v levé ruce do hladké skalní stěny 
a dovolával se Boha; bičík se nekonečně prodloužil, skalní stěna se zhroutila jako kulisa a 
otevřela širokou cestu s pohledem na vrchy a lesy jako v Cechách, na pruské vojsko s 
prapory, a ještě ve snu je ve mně myšlenka, jak bych to mohl co nejrychleji hlásit Vašemu 
Veličenstvu. Tento sen se naplnil a já z něho procitl vzpružen a šťasten.'

Děj snu se rozčleňuje na dva díly; v první části se snící dostává do tísně, ze které je pak v 
druhé části zázračným způsobem vysvobozen. Obtížná situace, v níž vidíme koně a jezdce, je 
snadno poznatelným snovým znázorněním kritické situace státníka, kterou asi večer před 
snem, přemýšleje o problémech své politiky, pociťoval zvlášť trpce. Podobenstvím, jež tu 
bylo znázorněno, líčí Bismarck sám ve výše citovaném místě dopisu bezútěšnost svého 
tehdejšího postavení; toto podobenství mu tedy bylo naprosto běžné a blízké. Mimo to zde 
máme krásný příklad pro Sil-bererův ,funkční jev'. Pochody v duchu snícího, který při 
každém řešení, o něž se jeho myšlenky pokoušejí, naráží na nepřekonatelné překážky, ale 
přesto nemůže a nesmí svého ducha odtrhnout od zabývání se těmito problémy, tyto pochody 
jsou velmi vhodně znázorněny jezdcem, který nemů-
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že ani dopředu, ani dozadu. Pýcha, jež mu zakazuje, aby pomýšlel na po-volnost nebo ústup, 
se ve snu projevuje slovy: ,obrátit nebo seskočit... nemožné'. Pro Bismarcka jakožto člověka 
neustále namáhavě činného, který se lopotí pro cizí blaho, bylo nasnadě srovnávat se s koněm 
- při různých příležitostech se tak vyjádřil, např. ve svém známém výroku: ,Chrabrý kůň 
umírá ve svém postroji.' Takto vyložena, neznamenají slova, že se ,kůň vzpíral', nic jiného, 
než že příliš znavený muž cítí potřebu odvrátit se od starostí přítomnosti, nebo jinak 
vyjádřeno, že se hotoví oprostit se od pout principu reality spánkem a snem. Pro splnění přání, 
které se pak mocně uplatní v druhé části, je také zde již předehra ve slově ,alpská stezka'. 
Bismarck tehdy patrně již věděl, že svou příští dovolenou stráví v Alpách - totiž v Gasteinu; 
sen, který ho tam zanesl, ho tedy rázem osvobodil od všech nepříjemných státních záležitostí.

V druhé části jsou přání snícího dvojím způsobem - nezastřeně a hmatatelně, vedle toho pak 
symbolicky - znázorněna jako splněná. Symbolicky zmizením překážející skály, na jejímž 
místě se zjeví široká cesta -tedy hledané východisko v nejpohodlnější podobě -, nezastřeně 
pohledem na postupující pruské vojsko. K vysvětlení tohoto prorockého vidění naprosto není 
zapotřebí konstruovat mystické souvislosti; Freudova teorie o splnění přání úplně postačuje. 
Bismarck si již tehdy toužebně přál vítěznou válku s Rakouskem, kterou považoval za 
nejlepší východisko z vnitřních konfliktů Pruska. Vidí-li pruské vojsko s jeho prapory v 
Čechách, tedy v nepřátelské zemi, znázorňuje mu tím sen toto přání jako splněné, což 
odpovídá Freudovým postulátům. Individuálně významné je jen to, že se snící, kterým se zde 
zabýváme, nespokojil splněním ve snu, ale dovedl si vynutit i splnění skutečné. Rys, který 
musí být nápadný každému, kdo zná psychoanalytickou vykladačskou techniku, je bičík, 
který se nekonečně prodlouží. Bič, hůl, kopí a podobné věci jsou nám běžné jako falické 
symboly; má-li však tento bičík ještě nejnápadnější vlastnost falu, způsobilost prodlužovat se, 
nelze již pochybovat o jeho významu. Zveličení tohoto úkazu prodloužením ,do nekonečna' 
ukazuje, zdá se, k nadměrnému infantilnímu obsazení. Vzetí biče do ruky je zřejmou 
narážkou na masturbaci, přičemž ovšem nemáme na mysli aktuální poměry snícího, nýbrž 
zálibu v dávném dětství. Velmi cenný je zde výklad nalezený dr. Stekelem, podle něhož 



,vlevo' ve snu znamená bezpráví, něco zakázaného, hřích. Tohoto výkladu se dá velmi dobře 
užít na dětskou onanii, prováděnou proti zákazu. Mezi touto nejhlubší, infantilní vrstvou a 
vrstvou nejvyšší, která se zabývá denními plány státníka, lze prokázat ještě střední vrstvu, jež 
s oběma druhými souvisí. Celý děj zázračného osvobození z tísně, úderem na skálu s použitím 
Boha jako pomocníka, nápadně připomíná jednu biblickou scénu, jak Mojžíš pro žíznící děti 
Izraele získává úderem vodu ze skály. Přesnou znalost tohoto
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místa smíme u Bismarcka, který pochází z protestantského domu věřícího v bibli, beze všeho 
předpokládat. Bismarck se v této době plné konfliktů mohl snadno srovnávat s vůdcem 
Mojžíšem, jemuž se lid, který chce osvobodit, odvděčuje vzbouřením, nenávistí a nevděkem. 
Tím by bylo tedy dáno zapojení k aktuálním přáním. Na druhé straně obsahuje toto místo 
bible leckteré podrobnosti, kterých lze výborně použít pro mastur-bační fantazii. Mojžíš se 
chápe hole proti Božímu příkazu a za tento přestupek ho Pán Bůh trestá zvěstováním, že musí 
zemřít, aniž vkročil do zaslíbené země. Zakázané uchopení hole, která je ve snu nesporně 
falická - vytvoření tekutiny tím, že se holí do něčeho udeří, a hrozba smrtí - tím máme 
pohromadě všechny hlavní momenty infantilní masturbace. Zajímavé je zpracování, které ony 
dva různorodé obrazy, z nichž jeden pochází z duše geniálního státníka, druhý z hnutí 
primitivní dětské duše, sráží prostřednictvím biblického místa dohromady, přičemž se snu daří 
setřít všechny trapné momenty. Že uchopení hole je zakázaným, vzbou-řeneckým jednáním, 
je naznačeno již jen symbolicky levou rukou, kterou se to provádí. Ve zjevném obsahu snu se 
však snící dovolává Boha, jako by okázale odmítal jakékoli pomyšlení na nějaký zákaz nebo 
tajnost. Z obojího Božího zvěstování Mojžíšovi, že zaslíbenou zemi uvidí, ale nevkročí do ní, 
je jedno velmi zřetelně znázorněno jako splněné (pohled na vrchy a lesy), o druhém, krajně 
trapném, není ani zmínka. Voda se pravděpodobně stala obětí druhotného zpracování, které se 
s úspěchem pokusilo o sjednocení této scény s předešlou; místo toho se skála zhroutí sama.

Jako závěr infantilní masturbační fantazie, v níž je zastoupen motiv zákazu, bychom 
očekávali, že si dítě přeje, aby se autority jeho okolí nic nedověděly o tom, co se stalo. Ve snu 
je toto přání nahrazeno opakem, přáním hlásit, co se stalo, ihned králi. Toto obrácení se však 
výborně a zcela nenápadně pojí k fantazii vítězství, obsažené v nejvyšší vrstvě snových 
myšlenek a v jedné části zjevného obsahu snu. Takový sen o vítězství a dobývání je často 
pláštíkem pro přání erotického dobývání; jednotlivé rysy snu, že se mužově úsilí klade odpor, 
že se však po použití prodlužujícího se bičíku ukáže široká cesta, to možná naznačují, ale 
nestačily k tomu, abychom z nich vypátrali určitý směr myšlenek a přání, který by se táhl 
celým snem. Vidíme zde vzor pro naprosto zdařilé zkreslení snu. Pohoršlivé bylo 
přepracováno, aby nikde nevyčnívalo přes předivo, které se jako ochranná pokrývka přes ně 
rozprostírá. Následkem toho mohl být vyloučen jakýkoli rozvoj úzkosti. Je to ideální případ 
zdařilého splnění přání bez porušení cenzury, takže chápeme, že snící z takového snu procitl 
vzpružen a šťasten."
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Jako poslední uvádím ; •

12. sen chemika,

mladého muže, který se snažil vzdát svých onanistických zvyků a nahradit je stykem se 
ženou.



Úvodnízpráva. V den před snem objasňoval kterémusi studentovi Grignardovu reakci, při níž 
se magnesium za katalytického působení jodu rozpouští v absolutně čistém éteru. Dva dny 
předtím nastal při téže reakci výbuch a jeden dělník si přitom spálil ruku.

Sen:/. Má vyrobit fenylmagnesiumbromid, zvláště zřetelně vidí aparaturu, ale sám sebe 
dosadil místo magnesia. Nyní je v podivně kolísavém stavu, neustále si říká: To je to pravé, 
jde to, mé nohy se již rozkládají, má kolena měknou. Potom na to sahá, ohmatává svá 
chodidla, mezitím vyjímá (neví jak) své nohy z baňky, pak si říká: To nemůže být. - Ale 
přece, je to správně uděláno. Přitom se částečně probouzí, opakuje si sen, protože mi ho chce 
vyprávět. Přitom se bojí rozřešení snu, průběhem tohoto polo-spánkuje velmi vzrušen a 
neustále si opakuje: feny I, fenyl.

II. Je s celou rodinou v N, má být o půl dvanácté na schůzce u Schot-tentoru s onou dámou, 
probudí se však až o té půl dvanácté. Řekne si: Nyní je příliš pozdě; až tam přijdeš, bude půl 
jedné. V nejbližším okamžiku vidí celou rodinu shromážděnou u stolu, zvláště zřetelně matku 
a služebnou s polévkovou mísou. Pak si řekne: Ted, když už jíme, přece nemohu odejít.

R o z b o r: Je si jist, že již první sen se nějak vztahuje na dámu, s níž má schůzku (sen se mu 
zdál v noci před očekávanou schůzkou). Student, kterému podával vysvětlení, je zvláště 
protivný chlap; snící mu řekl: To není to pravé, protože magnesium bylo ještě zcela 
nedotčeno. Ten mu odpověděl, jako by mu vůbec na tom nezáleželo: Tak to tedy není to 
pravé. Tímto studentem musí být snící sám; -je sám tak lhostejný ke své analýze jako student 
k jeho syntéze; - "on" ve snu, který provádí operaci, jsem však já. Jak protivný mi musí být 
svou lhostejností k výsledku!

Na druhé straně je on tím, čím se analýza (syntéza) dělá. Jde o úspěch léčby. Nohy ve snu mu 
připomínají dojem z včerejšího večera. V taneční hodině se setkal s dámou, kterou chce 
získat; přitiskl ji k sobě tak silně, že jednou vykřikla. Když ji přestal tisknout na nohou, pocítil 
její silný pro-titlak na holeně až nad kolena, na místech uvedených ve snu. V této situaci je 
tedy žena magnesiem v křivuli, s nímž to konečně jde. On je ženský ke mně jako je mužský k 
ženě. Jde-li to s tou dámou, půjde to také s léčbou. Ohmatávání sebe sama a postřehy na jeho 
kolenou ukazují k onanii a odpovídají jeho únavě ze včerejška. - Schůzka byla skutečně 
smluvena na půl dvanáctou. Jeho přání, aby ji zaspal a zůstal u svých domácích sexuálních 
objektů (tj. při onanii), odpovídá jeho odporu.
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K opakování jména fenyl sděluje: Všechny tyto radikály na -yl se mu vždy velice líbily, lze 
jich velmi pohodlně použít: benzyl, acetyl. To nic nevysvětluje, když mu však navrhuji 
radikál Schlemihl, rozesměje se a vypráví, že v létě četl knihu od Prévosta, a v té se v 
kapitole: "Les ex-clus de 1 'amour" mluvilo o "Schlemiliés" (smolařích), při jejichž popisu si 
řekl: To je můj případ. - Schlemihlštinou by také bylo, kdyby propásl

schůzku.

Zdá se, že sexuální snová symbolika byla již přímo experimentálně potvrzena. Phdr. K. 
Schrotter vyvolal v r. 1912 z podnětu H. Swobody u hluboce hypnotizovaných osob sny 
sugestivním příkazem, který určil velkou část snového obsahu. Když sugesce přikázala, aby 
tyto osoby snily o normálním nebo abnormálním sexuálním styku, vykonal sen tyto příkazy 
tak, že dosadil na místo sexuálního materiálu symboly, které jsou známy z 



psychoanalytického výkladu snů. Tak např. po sugesci, aby pokusná osoba snila o 
homosexuálním styku s přítelkyní, zjevila se tato přítelkyně ve snu s ošumělým cestovním 
kufříkem v ruce, na němž byl nalepen lístek, potištěný slovy: "Jen pro dámy". Snící osobě 
nebylo prý nikdy nic sděleno o snové symbolice ani o výkladu snů. Pohříchu je zhodnocení 
tohoto významného šetření rušeno neštastným faktem, že dr. Schrotter brzy potom skončil 
sebevraždou. O jeho snových pokusech podává zprávu jen předběžné sdělení v Zentralblatt 
fiir Psychoanalyse.

Podobné výsledky uveřejnil v roce 1923 S. Rojfenstein. Zvláště zajímavé jsou však pokusy, 
které provedli Betlheim a Hartmann, protože zde byla hypnóza vyloučena. Tito autoři (Uber 
Fehlreaktionen bei der Kor-sakojfschen Psychose, Archiv fiir Psychiatrie, sv. 72, 1924) 
vyprávěli nemocným, stiženým touto pomateností, příběhy hrubě sexuálního obsahu a 
pozorovali zkreslení, které se ukázalo při reprodukci vyprávěného. A tu vyšly najevo 
symboly, známé z výkladu snů (stoupání po schodech, bodáni a střílení jako symboly soulože, 
nůž a cigareta jako symboly pyje). Zvláštní cenu přičítají symbolu schodů, neboť, jak autoři 
právem podotýkají, "taková symbolizace by nebyla dosažitelná pro vědomé přání zkreslovat".

Teprve po zhodnocení symboliky ve snu můžeme pokračovat v šetření o typických snech 
přerušeném výše na str. 165. Považuji za oprávněné rozdělit tyto sny zhruba na dvě třídy, na 
takové, které mají vskutku vždy týž smysl, a za druhé na takové, které musejí být přes stejný 
nebo podobný obsah přece jen vykládány co nejrůzněji. Z typických snů prvního druhu jsem 
již podrobněji rozebral sen o zkoušce.

Pro podobný dojem, kterým na nás působí jejich afekt, zasluhují sny o nedostižení vlaku, aby 
byly přiřazeny ke snům o zkoušce. Jejich objasnění pak odůvodní toto přiblížení. Jsou to 
útěšné sny reagující na jiné
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úzkostné hnutí, pociťované za spánku, na úzkost, že zemřeme. Odcestování je jedním z 
nejčastějších a nejlépe odůvodnitelných symbolů smrti. Sen pak utěšuje: Bud klidný, 
nezemřeš (neodcestuješ), tak jako sen o zkoušce nás konejšil: Neboj se ničeho; ani tentokrát 
se ti nic nestane. Obtíž v pochopení obou druhů snů pochází z toho, že pocit úzkosti je spjat 
právě s projevem útěchy.

Smysl snů ze zubního podnětu, které jsem musel dosti často analyzovat u svých pacientů, mi 
dlouhou dobu unikal, protože výklad k mému překvapení zpravidla narážel na příliš veliký 
odpor.

Nakonec přílišná evidence nenechala nejmenších pochybností o tom, že u mužů není hybnou 
silou těchto snů nic jiného než onanistické chtíče puberty. Rozeberu dva sny tohoto druhu, z 
nichž jeden je zároveň snem o létání. Oba pocházejí od téže osoby, mladého muže se silnou, 
ale v životě potlačenou homosexualitou:

Je při představení Fidelia v přízemí divadla, vedle L-a, osobnosti, která je mu sympatická a 
jejíž přátelství by rád získal. Náhle letí šikmo přes přízemí až na konec, pak si najednou sáhne 
do úst a vytáhne si dva zuby.

Let popisuje sám tak, jako by byl vržen do vzduchu. Jelikož se jedná o představení Fidelia 
jsou nasnadě básníkova slova:



Kdo získal dobrou ženu -

Ale získání i nejlepší ženy nepatří k přáním snícího. K těm se lépe hodí dva jiné verše:

Komu se zdařil ,v e 1 i k ý v r h',

být přítelem přítele... ,

Nuže, sen obsahuje tento veliký vrh, který však není jen splněním přání. Za ním se též skrývá 
trapná úvaha, že často, když se ucházel o přátelství, nepochodil, že byl "vyvržen", a také 
strach, že by se tento osud mohl opakovat u mladého muže, s nímž sdílí požitek z představení 
Fidelia. A k tomu se nyní pojí přiznání, ostudné pro mého bystrého pacienta, že totiž kdysi, po 
odmítnutí jedním přítelem, z touhy dvakrát za sebou ve smyslném vzrušení onanoval.

Druhý sen: Dva univerzitní, jemu známí profesoři, ho ošetřují místo mne. Jeden dělá něco s 
jeho údem; má strach z operace. Druhý vrazí kjeho ústům železnou tyč, takže ztratí jeden 
nebo dva zuby. Je obvázán čtyřmi hedvábnými šátky.

Sexuální smysl tohoto snu asi není sporný. Hedvábné šátky odpovídají indentifikaci s 
kterýmsi jemu známým homosexuálním mužem. Snící, který nikdy nesouložil, ani nikdy ve 
skutečnosti nevyhledával pohlavní
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styk s muži, si představuje sexuální styk podle vzoru pubertální onanie, v níž byl kdysi 
zběhlý.

Myslím, že se i časté obměny typického snu ze zubního podnětu, např. že někdo jiný vytáhne 
snícímu zub a podobně, stávají srozumitelnými týmž objasněním.65' Může se však zdát 
záhadné, jak může zubní podnět nabýt tohoto významu. Upozorňuji zde na velmi časté 
přeložení zezdola nahoru, které slouží sexuálnímu potlačení a pomocí něhož mohou být v 
hysterii různé sensace a zámysly, jež by se měly odehrávat na pohlavních orgánech, 
uskutečňovány aspoň na jiných částech těla, proti nimž není námitek. O takové přeložení jde, 
jsou-li v symbolice nevědomého myšlení genitálie nahrazeny obličejem. Spolupůsobí zde 
jazykový zvyk, když uznává zadní tváře za stejnorodé s tvářemi, zná-li vedle pysků, které 
vroubí ústní otvor, označení stydkých pysků. Nos je v častých narážkách kladen na roven pyji, 
ochlupení zde i tam doplňuje podobnost. Jen jeden útvar nelze vůbec srovnávat, totiž zuby, a 
právě toto setkání shody a odchylky činí zuby, pod tlakem sexuálního potlačení, způsobilými 
pro úkoly znázorňování.

Nechci tvrdit, že by se nyní výklad snu "ze zubního podnětu" jako snu onanistického, o jehož 
oprávnění nepochybuji, stal úplně průhledným.66' Přináším k vysvětlení tolik, kolik vím -
jistý zbytek musím nechat ne-rozřešený. Ale musím také poukázat na jinou souvislost, 
obsaženou v jazykovém výraze. U nás existuje hrubé označení pro masturbační akt; sich einen 
ausreissen nebo sich einen herunterreissen (vytrhnout si jeden, strhnout si jeden.)67) Nevím, 
odkud tato rčení pocházejí, jaké zobrazení je jejich podkladem, ale k prvnímu z obou rčení by 
se zub velmi dobře hodil. Jelikož sny o vytažení nebo vypadnutí zubů lidová pověra vykládá 
ve smyslu smrti příbuzného a jelikož psychoanalýza může takový význam připustit nanejvýše 
v onom výše naznačeném parodistickém smyslu, uvedu zde sen ze zubního podnětu, který mi 
dal k dispozici Otto Rank:



"K tématu snů o zubech jsem nedávno od kolegy, který se od nějaké doby živěji zajímá o 
problémy výkladu snů, dostal toto sdělení:

Nedávno se mi zdálo, že jsem u zubního lékaře, který mi rozvrtává jeden zadní zub v dolní 
čelisti. Pracuje na něm tak dlouho, až je zub nepotřebný. Pak ho uchopí kleštěmi a vytáhne tak 
hravě a snadno, že mě to udivuje. Říká, abych si z toho nic nedělal, protože to vůbec není zub, 
který ošetřoval, a klade ho na stůl, kde se (nyní se mi zdá, že je to horní řezák) rozpadá na 
několik vrstev. Vstávám z operační židle, přistupuji blíže a kladu mu se zájmem nějakou 
lékařskou otázku. Lékař rozčleňuje jednotlivé části nápadně bílého zubu a roztlouká 
(rozmělňuje) je nějakým nástrojem. Přitom mi vysvětluje, že to souvisí s pubertou a že se 
zuby dají tak snadno vytáhnout jen před pubertou; u žen je zde rozhodujícím momentem 
narození dítěte.
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Pak pozoruji (myslím, že v polospánku), že byl tento sen provázen po-lucí, kterou však 
nemohu s jistotou vřadit na určité místo snu; nejspíše nastala, zdá se, při vytržení zubu.

Pak dále sním o ději, který si již nemohu vybavit a který skončil tím, že jsem kdesi (možná u 
zubního lékaře) nechal klobouk a kabát, doufaje, že mi budou dodány, a že jsem spěchal, 
abych ještě stihl odjíždějící vlak. Také se mi v posledním okamžiku podařilo skočit na zadní 
vůz, kde již někdo stál. Nedostal jsem se však dovnitř do vozu a musel jsem jet v 
nepohodlném postavení, z něhož jsem se snažil s konečným úspěchem osvobodit. Jedeme 
velkým tunelem, přičemž opačným směrem projíždějí dva vlaky jaksi skrze náš vůz, jako by 
byl tunelem. Dívám se jakoby zvenčí oknem vozu dovnitř.

Materiálem k výkladu tohoto snu se ukazují tyto zážitky a myšlenky předchozího dne:

I. Skutečně jsem od nedávná v ošetření u zubního lékaře a v době snu mám nepřetržité bolesti 
v zubu dolní čelisti, který je ve snu navrtáván a na němž lékař také ve skutečnosti pracuje již 
déle, než je mi milé. V den snu jsem byl dopoledne z důvodu bolesti znovu u lékaře, který mi 
doporučil, abych si dal v téže čelisti vytáhnout jiný zub než ošetřovaný, neboť z toho patrně 
pocházejí bolesti. Šlo o právě prorážející ,zub moudrosti'. Vzhledem k tomu jsem při této 
příležitosti položil otázku jeho lékařskému svědomí.

II. Téhož dne odpoledne jsem byl nucen vůči jedné dámě omlouvat bolestmi zubů svou 
špatnou náladu, načež mi vyprávěla, že se bojí dát si vytrhnout kořen, jehož korunka je téměř 
úplně oddrobena. Řekla, že vytahování očních zubů je zvláště bolestné a nebezpečné, ačkoli jí 
na druhé straně jedna známá tvrdila, že to jde snáze u zubů horní čelisti (a o takový zub u ní 
šlo). Tato známá jí také vyprávěla, že jí kdysi v narkóze vytáhli jiný zub, a toto sdělení jen 
posílilo její strach z této nutné operace. Pak se mě ptala, zda jsou očními zuby míněny 
stoličky nebo špičáky, a co se o nich ví. Upozornil jsem ji na pověrečný ráz všech těchto 
názorů, ale neopomněl jsem na druhé straně zdůraznit správné jádro leckterých lidových 
názorů. Nato mi ona sděluje lidovou pověru, podle její zkušenosti velmi starou a všeobecně 
známou, která tvrdí: Má-li těhotná žena bolení zubů, dostane kluka.

III. Toto přísloví mě zajímalo se zřetelem k typickému významu snů ze zubního podnětu 
jakožto náhrady onanie, významu, sdělenému Freudem ve ,Výkladu snů' (2. vyd., str. 193. a 
d.), neboť také v tomto lidovém rčení jsou zub a mužské pohlavní ústrojí (kluk) uváděny do 
jisté souvislosti. Četl jsem tedy večer téhož dne znovu dotčené místo ve ,Výkladu snů' a mezi 



jiným jsem tam našel níže uváděné vývody, jejichž vliv na můj sen lze rozpoznat stejně 
snadno jako účinek obou výše vyprávěných zážitků.

Freud píše o snech ze zubního podnětu, ,že u mužů není hybnou silou těchto snů nic jiného 
než onanistické chtíče puberty' (str. 193). Dále: Myslím, že se i časté obměny typického snu 
ze zubního podnětu, např. že někdo jiný vytáhne snícímu zub a podobně, stávají 
srozumitelnými týmž objasněním. Může se však zdát záhadné, jak může zubní podnět nabýt 
tohoto významu. Upozorňuji zde na velmi časté přeložení zezdola nahoru (v tomto snu také z 
dolní čelisti na horní), které slouží sexuálnímu potlačení a pomocí něhož mohou být v hysterii 
různé sensace a zámysly, které by se měly odehrávat na pohlavních orgánech, uskutečňovány 
aspoň na jiných částech, proti nimž není námitek' (str. 194). ,Ale musím také poukázat na 
jinou souvislost, obsaženou v jazykovém výraze. V našich zemích existuje hrubé označení pro 
masturbační akt: vytáhnout si nebo strhnout si jeden' (str. 193). Tento výraz byl pro mě již v 
časném mládí běžný jako označení onanie a odtud zkušený vykladač snů snadno nalezne 
přístup k infantilnímu materiálu, který je podkladem tohoto snu. Jen ještě podotýkám, že mi 
snadnost, s níž se dá vytáhnout ve snu zub, který se po vytažení proměňuje v horní řezák, 
připomíná příhodu z dětství, kdy jsem si snadno a bez bolesti sám vytrhl vyviklaný přední zub 
v horní čelisti. Tato událost, na kterou se ještě dnes zcela podrobně a jasně pamatuji, spadá do 
téže rané doby, v níž se udaly mé první vědomé pokusy o onanii (krycí vzpomínka).

Freudův poukaz na sdělení C. G. Junga, podle něhož mají sny ze zubního podnětu u žen 
význam snů o porodu (Výklad snů str. 194 pozn.), a lidová pověra o významu bolesti zubů u 
těhotných žen podnítily postavení ženského významu proti mužskému (puberta) ve snu. K 
tomu si vybavuji dřívější sen, v němž se mi brzy po propuštění z ošetření jiného zubního 
lékaře zdálo, že mně vypadávají zlaté, právě vsazené korunky. Ve snu jsem se pro to velice 
zlobil vzhledem ke značným nákladům, s nimiž jsem se tehdy ještě nesmířil. Tento sen se mi 
nyní stává srozumitelným se zřetelem k jistému zážitku jakožto vychvalování hmotných 
výhod masturbace proti lásce objektové, jež je v každé podobě hospodářsky nevýhodnější 
(zlaté korunky), a myslím, že sdělení oné dámy o významu bolení zubů u těhotných žen ve 
mně znovu probudilo tyto myšlenky."

Až sem sahá kolegův beze všeho srozumitelný a podle mého soudu bezvadný výklad, k 
němuž nemám co dodat, leda snad poukaz na pravděpodobný smysl druhé části snu, která 
přes slovní můstky: Zahn - (ziehen -Zug; reissen - reiseri)m znázorňuje přechod, který byl, jak 
se zdá, velmi obtížný, přechod snícího od masturbace k pohlavnímu styku (tunel, do kterého 
vjíždějí a vyjíždějí vlaky různými směry) a jeho rizika (těhotenství; převlečník).

"Proti tomu se mi tento případ zdá teoreticky zajímavý ze dvou hledisek. Za prvé je důkazem 
pro Freudem objevenou souvislost, že eja-

236

237

kulace ve snu nastává při vytažení zubu. Vždyť přece musíme považovat poluci, ať se 
vyskytuje v jakékoli podobě, za masturbační ukojení vznikající bez pomoci mechanického 
dráždění. K tomu přistupuje, že v tomto případě nenastává poluční ukojení jako jindy na 
objektu, byť i jen představovaném, ale bez objektu, smíme-li se tak vyjádřit, ryze auto-
eroticky, a prozrazuje nanejvýš slabý homosexuální ráz (zubní lékař).



Druhý bod, který podle mého soudu zasluhuje, aby byl zdůrazněn, je tento: Je nasnadě 
námitka, že se tu zcela zbytečně uplatňuje Freudovo pojetí, neboť přece zážitky předchozího 
dne samy úplně postačují, aby učinily obsah snu srozumitelným. Návštěva u zubního lékaře, 
hovor s dámou, četba ,Výkladu snů' vysvětlily dostatečně, proč spáč, také v noci 
znepokojovaný bolestmi zubů, vytváří tento sen; když mermomocí chcete, tedy jej dokonce 
vytvořil za účelem zbavení se bolesti rušící spánek (pomocí představy o odstranění zubu při 
současném přehlušení obávaného bolestivého pocitu libidem). Ale i při nejdalekosáhlejších 
ústupcích v tomto směru nelze přece vážně zastávat názor, že by četba Freudových objasnění 
mohla ve snícím vytvořit souvislost mezi vytažením zubu a masturbačním úkonem, nebo 
třeba jen vyvolat její působivost, kdyby její vzor nebyl vytvořen již dávno, jak snící sám 
přiznal (.vytrhnout si jeden'). Co vedle hovoru s dámou mohlo spíše oživit tuto souvislost, 
vyplývá z pozdějšího sdělení snícího, že při četbě .Výkladu snů' z pochopitelných důvodů 
nechtěl věřit v tento typický význam snů ,ze zubního podnětu' a přál si vědět, zda to platí pro 
všechny takové sny. Sen mu to potvrzuje aspoň pro jeho vlastní osobu, a tak mu ukazuje, proč 
o tom musel pochybovat. Sen je tedy i v tomto směru splněním přání, a to přání, přesvědčit se 
o nosnosti a udržitelnosti tohoto Freudova pojetí."

K druhé skupině typických snů patří ty, v nichž létáme nebo se vznášíme, padáme, plaveme 
apod. Co znamenají tyto sny? To nelze říci všeobecně. Jak uslyšíme, značí v každém případě 
něco jiného, jen materiál sensací, který obsahují, pochází vždy z téhož zdroje.

Z informací, jež čerpáme z psychoanalýz, je nutno usuzovat, že také tyto sny opakují dojmy z 
dětství, vztahují se k pohybovým hrám, které mimořádně vábí děti. Kterýpak strýc již 
neumožnil dítěti létání tím, že s ním s napjatými pažemi pobíhal po pokoji, nebo který si s 
ním nehrál na padání tak, zeje houpal na kolenou a najednou napjal nohu, neboje zdvihl a 
náhle dělal, jako by je chtěl pustit? Děti pak jásají a neúnavně žádají opakování, zvláště, je-li 
to provázeno trochou zděšení a závrati; po mnoha letech si vytvářejí opakování ve snu, tehdy 
však vynechávají ruce, které je držely, takže se nyní volně vznášejí a padají. Záliba všech 
malých dětí v takových hrách jako kolébání, houpání je známa; spatří-li později gymnastické 
kousky v cirkuse, znovu ožije vzpomínka. U některých hochů
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spočívá pak hysterický záchvat jen v reprodukci takových kousků, které provádějí s velikou 
obratností. Nezřídka byly u těchto pohybových her, o sobě nevinných, vzbuzeny také sexuální 
city. Abych užil u nás obvyklého slova, jež vyjadřuje všechno toto počínání: je to dětské 
dovádění, co opakují všechny ty sny o létání, padání, plavání atd., přičemž dřívější pocity 
libosti z něho jsou nyní obráceny v úzkost. Ale každá matka ví, že dovádění dětí i ve 
skutečnosti často skončilo hádkou a pláčem. Mám tedy dosti důvodů k odmítnutí vysvětlení, 
že sny o létání a padání jsou vyvolány stavem kožních pocitů za spánku, sensacemi pohybu 
našich plic apod. Vidím, že tyto sensace jsou samy reprodukovány ze vzpomínky, k níž se sen 
vztahuje, takže jsou tedy snovým obsahem a nikoli snovými zdroji.69'

Tento stejnorodý a ze stejného zdroje pocházející materiál pohybových pocitů se používá k 
znázornění nejrozmanitějších snových myšlenek. Sny o létání a vznášení, většinou libě 
zabarvené, vyžadují nejrůznější výklady - u některých osob zcela zvláštní, u jiných výklad 
pouze typické povahy. Jedné z mých pacientek se velmi často zdávalo, že se vznáší nad ulicí 
v jisté výši, aniž se dotýká země. Byla velmi malé postavy a bála se každého zašpinění, k 
němuž dochází ve styku s lidmi. Její sen o vznášení jí splňoval obě přání tím, že nadzdvihl její 
nohy nad zemský povrch a vyvýšil její hlavu do vyšších oblastí. U jiných žen měl sen o létání 



význam touhy: "Kdybych byla ptáčkem"; jiné se stávaly v noci anděly, strádajíce tím, že tak 
nejsou nazývány ve dne. Blízká spojitost létání s představou ptáka vysvětluje, že sen o létání 
mívá u mužů ponejvíce hrubě smyslný význam. Nebudeme se ani divit, když uslyšíme, že ten 
nebo onen snící muž bývá vždy velmi hrdý na svou létací schopnost.

Dr. Paul Federn (Vídeň) vyslovil okouzlující domněnku, že valná část těchto snů o létání jsou 
sny erekční, protože podivný a lidskou fantazii neustále zaměstnávající úkaz erekce nutně 
lidem imponuje jakožto překonání tíže. (Srv. s tím okřídlení starověké Fally.)

Je pozoruhodné, že střízlivý Mourly Vold, který dělal snové pokusy a nepřál žádnému 
vykládání, rovněž zastává erotický výklad snů o létání (vznášení) (Uber den Traum, Sebr. sp., 
sv. III.). Nazývá erotiku nejdůležitější pohnutkou k snu o vznášení, dovolává se silného 
vibračního pocitu v těle, který provází tyto sny, a jejich častého spojení s erekcemi a 
polucemi.

Sny o padání mívají častěji úzkostný ráz. Jejich výklad nenaráží u žen na žádnou obtíž, 
protože téměř pravidelně akceptují symbolické použití padání, které opisuje povolnost k 
erotickému pokušení. Infantilní zdroje snu o padání jsme ještě nevyčerpali; téměř všechny 
děti příležitostně upadly a pak je někdo zdvihl a mazlil se s nimi; spadly-li v noci z postýlky, 
vzala je jejich pěstounka k sobě do postele. Osoby, jimž se často zdá o plavání, kdy s velikým 
uspokojením rozčeřují vlny atd., se obyčejně
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pomočovaly a opakují si nyní ve snu libost, které se již dávno naučily odříkat. K jakému 
znázornění se sny o plavání snadno hodí, se brzy dovíme u toho či onoho příkladu.

Výklad snů o ohni dává za pravdu jistému zákazu dětského domova, aby si děti nehrály s 
ohněm, nebo že se v noci pomočí. Jejich podkladem je totiž také vzpomínka na noční 
pomočování v dětství. V "Úryvku analýzy hysterie" (19O5)7O) jsem podal úplnou analýzu a 
syntézu takového snu o ohni v souvislosti s chorobopisem snící dívky a ukázal jsem, k 
znázornění kterých hnutí dospělejších let lze použít tento infantilní materiál.

Mohli bychom uvést ještě veliký počet "typických" snů, rozumíme-li jimi fakt častého 
opakování téhož zjevného obsahu snu u různých lidí, tak např.: sny o chození úzkými ulicemi, 
o chůzi dlouhou řadou pokojů, sny o nočním lupiči, na kterého se také vztahují ochranná 
opatření nervózních lidí před spaním, sny o pronásledování divokými zvířaty (býky, koňmi) 
nebo o ohrožování noži, dýkami, kopími apod.; oba poslední sny jsou příznačné pro zjevný 
snový obsah osob, trpících úzkostí. Šetření, které by se speciálně zabývalo tímto materiálem, 
by bylo velmi záslužné. Místo něho mohu dodat jen dvě poznámky, jež se však netýkají 
výlučně typických snů.

Čím více se obíráme řešením snů, tím ochotněji musíme uznávat, že se většina snů dospělých 
lidí zabývá sexuálním materiálem a vyjadřuje erotická přání. O tom si může udělat úsudek jen 
ten, kdo skutečně sny analyzuje, tj. proniká od jejich zjevného obsahu k latentním snovým 
myšlenkám, nikoli ten, kdo se spokojí se zaznamenáním zjevného obsahu (jako např. Ndcke v 
pracích o sexuálních snech). Tento fakt nás nepřekvapuje, ale naprosto se shoduje s našimi 
zásadami při vysvětlování snů. Žádný jiný pud nebyl od dětství tak potlačován jako sexuální 
pud ve svých četných složkách,71' ze žádného jiného nezbývají tak četná a tak silná 
nevědomá přání, která pak za spánku působí k vyvolání snu. Při vykládání snů nikdy nesmíme 



zapomenout tento význam sexuálních komplexů, ani jej ovšem přehánět až k výlučnosti. U 
mnoha snů při pečlivějším rozboru zjistíme, zeje musíme chápat bisexuálně, neboť z nich 
nutně vyplývá další výklad, při kterém uskutečňují homosexuální hnutí, tj. hnutí opačná k 
normální pohlavní činnosti snící osoby. Že by se však všechny sny měly vykládat bisexuálně, 
jak tvrdí W. StelceF2) a A. Adler,n) se mi zdá zevšeobecněním stejně neprokazatelným jako 
nepravděpodobným, které bych nechtěl zastávat. Především bych nedovedl odstranit očividný 
fakt, že existuje mnoho snů, jež ukájejí jiné než - v nejširším smyslu - erotické potřeby, jako 
např. sny vyvolané hladem, žízní, pohodlností apod. Také podobná tvrzení, že za každým 
snem lze najít klauzuli smrti (Stekel), že v každém snu lze poznat postupování od ženské k 
mužské řadě (Adler),
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překračují podle mého soudu daleko míru toho, co je při výkladu snů přípustné. - Tvrzení, že 
všechny sny vyžadují sexuální výklad, proti němuž se v literatuře neúnavně polemizuje, je 
mému Výkladu snů cizí. V sedmi vydáních této knihy se nedá najít a je ve zjevném rozporu s 
jejím ostatním obsahem.

Že se nápadně nevinné sny týkají veskrze hrubých erotických přání, jsem tvrdil již na jiném 
místě a mohl bych to prokázat četnými novými příklady. Ale i mnoho snů, které se zdají 
indiferentní a na kterých bychom v žádném směru nepoznali nic zvláštního, se dá po rozboru 
převést na nepochybně sexuální přání často neočekávaného rázu. Kdo by např. tušil jakékoli 
sexuální přání před provedeným výkladem u tohoto snu. Snící vypravuje: Mezi dvěma 
nádhernými paláci stojí, poněkud v pozadí, malý domeček, jehož vrata jsou zavřena. Má žena 
mě vede kousek po ulici až k domečku, prorazí dveře a já potom rychle a snadno vklouznu do 
vnitřku šikmo stoupajícího dvora.

Kdo má trochu cviku v tlumočení snů, hned si ovšem připomene, že vnikání do úzkých 
místností, otevírání zavřených dveří, patří k nejobvyklejší sexuální symbolice a snadno v 
tomto snu pozná znázornění pokusu o soulož zezadu (mezi oběma nádhernými hýžděmi 
ženského těla). Úzký, šikmo stoupající vchod je ovšem pochva; pomoc, přisouzená ženě 
snícího, nutí k výkladu, že ve skutečnosti zdržují od takového pokusu jen ohledy na 
manželku, a po dotazu se dovím, že v den snu vstoupila do domácnosti snícího mladá dívka, 
která se mu líbila a působila na něho dojmem, že by se při takovém přiblížení příliš 
nezdráhala. Malý domek mezi dvěma paláci je vzat ze vzpomínky na Hradčany v Praze a 
ukazuje tedy k téže dívce, jelikož pochází z tohoto města.

Zdůrazňuji-li v hovoru s pacienty časté vyskytování oidipovského snu o pohlavním styku s 
vlastní matkou, dostávám takovouto odpověd: Nepamatuji se na podobný sen. Hned potom se 
však vynoří vzpomínka na jiný, neznatelný a indiferentní sen, který se u té které osoby často 
opakoval, a analýza ukáže, že jde o sen stejného obsahu, tedy opět o sen oi-dipovský. Mohu 
čtenáře ujistit, že zakuklené sny o pohlavním styku s matkou jsou mnohem častější než sny 
upřímné.74)

Vyskytují se sny o krajinách a místech, u nichž se ještě ve snu zdůrazňuje jistota: Tady jsem 
už jednou byl. Toto déjá vu má však ve snu zvláštní význam. Tímto místem je vždycky 
pohlavní ústrojí matky; skutečně nelze o žádném jiném místě tvrdit s takovou jistotou, že 
"jsme tam již jednou byli". Jen jednou mě uvedl jeden muž trpící nutkavou neurózou do 
rozpaků sdělením snu, v němž se pravilo, že je na návštěvě v bytě, kde byl již dvakrát. Ale 
právě tento pacient mi před delší dobou vyprávěl jako příhodu ze svého šestého roku, že tehdy 



jednou byl u matky v posteli a zneužil té příležitosti k tomu, aby strčil prst do jejího 
pohlavního ústrojí, když spala.
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Podkladem velkého množství snů, které jsou často naplněny úzkostí a jejichž obsahem je 
mnohdy procházení úzkými prostorami nebo pobyt ve vodě, jsou fantazie o nitroděložním 
životě, o prodlévání v mateřském lůně a o zrození. Nyní uvedu sen mladého muže, který ve 
fantazii používá již nitroděložní příležitosti k pozorování soulože rodičů.

Je v hluboké šachtě, v níž je okno jako v semmeringském tunelu. Tímto oknem vidí nejprve 
prázdnou krajinu a pak do toho komponuje obraz, který se potom ihned zjevuje a vyplňuje 
prázdnotu. Obraz představuje pole, jež je hluboce rozoráno nástrojem, a krásný vzduch, idea 
důkladné práce, která je při tom, modročerné hroudy působí krásným dojmem. Pak přichází 
dál, vidí otevřenou pedagogiku... a diví se, že se v ní věnuje tolik pozornosti sexuálním citům 
(dítěte), a přitom musí myslet na mě.

Jedna pacientka měla tento krásný sen o vodě, který byl zvláštním způsobem použit v léčbě: 
Za svého letního pobytu u x-ského jezera se vrhá do temné vody na místě, kde se zrcadlí 
bledý měsíc.

Sny tohoto druhu jsou sny o narození; k jejich výkladu dospějeme, když fakt, sdělený ve 
zjevném snu, obrátíme, tedy místo: vrhnout se do vody - vyjít z vody, tj. zrodit se.75) Místo, z 
něhož se dítě rodí, poznáme, pomyslíme-li na šibalský smysl slova la luně ve francouzštině. 
Bledý měsíc je pak bílou zadnicí, o níž dítě záhy uhodne, že z ní vyšlo. Co však značí, že si 
pacientka přeje, aby se "narodila" za svého letního pobytu? Ptám se snící, jež bez váhání 
odpoví: Nejsem jakoby nově narozena léčbou? Tak se tento sen obrací v pozvání, abych 
pokračoval v léčbě na onom letním pobytu, tj. abych ji tam navštívil; možná, že obsahuje také 
zcela ostýchavý náznak přání, aby se sama stala matkou.76'

Jiný sen o narození vyjímám spolu s jeho výkladem z práce F. Jonese: "Stála na břehu moře a 
dozírala na malého hošíka, který se brodil vodou a byl, jak se zdálo, jejím chlapečkem. Brodil 
se tak daleko, až ho pokryla voda, takže snící viděla pouze jeho hlavu, pohybující se na 
povrchu sem a tam. Scéna se pak obrátila v plnou halu hotelu. Její manžel ji opustil a začala 
mluvit s cizím člověkem.

Druhá polovina se při analýze bez dalšího odhalila jako útěk před manželem a navázání 
intimních vztahů k třetí osobě. První část snu byla zřejmá fantazie zrození. Ve snech i v 
mytologii je porod dítěte z plodové vody obyčejně znázorňován obrácením tj. jako vstoupení 
dítěte do vody; vedle mnoha jiných je pro to dobrým příkladem narození Adonise, Osiri-se, 
Mojžíše a Baccha. Ponořování hlavy do vody a vynořování z vody hned pacientce připomíná 
pocit dětských pohybů, který poznala za svého jediného těhotenství. Myšlenka na hocha, 
vstupujícího do vody, probouzí snění, v němž se sama viděla, jak ho vytahuje z vody, vede do 
dětské jizby, umývá ho, obléká a posléze ho odvádí do svého domu.

Druhá polovina snu tedy znázorňuje myšlenky týkající se útěku, který
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souvisí s první polovinou skrytých snových myšlenek; první polovina snu odpovídá 
latentnímu obsahu druhé části, fantazii o zrození. Kromě dříve uvedeného obrácení jsou další 
obrácení v obou polovinách snu. V první polovině jde dítě do vody a potom se jeho hlava 
kymácí; ve snových myšlenkách, které jsou podkladem první části snu, se vynořují nejprve 
pohyby dítěte a potom dítě opouští vodu (dvojí obrácení). V druhé polovině ji opouští manžel; 
ve snových myšlenkách opouští ona manžela." (Přeložil

O. Rank.)

Další sen o zrození vypravuje Abraham o mladé ženě, která očekává svůj první porod. Z 
jednoho místa podlahy vede podzemní kanál přímo do vody (porodní cesta - plodová voda). 
Zdvihne v podlaze příklop a hned se objeví stvoření, oblečené do hnědavého kožichu, které se 
téměř podobá tuleni. Tento tvor se odhalí jakožto mladší bratr snící ženy, k němuž odjakživa 
byla v mateřském poměru. Rank ukázal na řadě snů, že sny o zrození užívají téže symboliky 
jako sny z močového podnětu. Erotický podnět je v nich znázorněn jako podnět močový; 
navrstvení významu v těchto snech odpovídá změně významu symbolu od dob dětství.

Zde se můžeme vrátit k tématu, které jsme přerušili - k otázce, jaký význam mají pro tvorbu 
snu organické podněty rušící spánek: Sny, které vznikly za takových vlivů, nám zcela 
otevřeně ukazují nejen tendenci splnit přání a charakter pohodlnosti, ale velmi často i zcela 
průhlednou symboliku, neboť nezřídka vede k procitnutí podnět, o jehož ukojení v 
symbolickém přestrojení se sen marně pokoušel. To platí jak o snech polučních, tak pro sny 
vyvolané nucením na moč a stolici. Zvláštní ráz polučních snů nám dovoluje přímo odhalovat 
nejen jisté sexuální symboly - které byly již poznány jako typické, ale jsou přesto úporně 
popírány -, ale také nás přesvědčuje, že leckterá zdánlivě nevinná situace snu je jen 
symbolickou předehrou k hrubě sexuální scéně; ta je přímo znázorňována ponejvíce jen ve 
snech polučních - jež jsou poměrně řídké - avšak dosti často se převrací v sen úzkostný, který 
vede rovněž k procitnutí.

Symbolika snů z močového podnětu je zvláště průhledná a byla vytušena odedávna. Již 
Hippokrates zastával názor, že je příznakem poruchy měchýře, sníme-li o vodotryscích a 
studních (H. Ellis). Scherner studoval rozmanitost symboliky močového podnětu a také již 
tvrdil, že se "silnější močový podnět vždy převrací v podráždění sexuální sféry a v její 
symbolické útvary... Sen z močového podnětu je mnohdy zároveň zástupcem snu 
pohlavního."

O. Rank, podle jehož vývodů v práci "Die Symbolschichtung im Weck-traum" jsem se tu 
řídil, učinil velmi pravděpodobným, že velký počet snů z močového podnětu je vlastně 
vyvoláván podnětem sexuálním, který se nejdříve cestou regrese snaží ukojit infantilní 
formou uretrální erotiky. Zvláště poučné jsou pak případy, v nichž takto vyvolaný močový 
podnět
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vede k procitnutí a vyprázdnění měchýře, ale potom sen přesto pokračuje a jeho potřeba se 
pak projevuje nezastřenými erotickými obrazy.77'

Zcela podobně odhalují sny z útrobního podnětu příslušnou symboliku a přitom potvrzují 
souvislost, bohatě doloženou také etno-psychologií, mezi zlatem a lejnem.1') "Tak se např. 
zdá ženě v době, kdy je v lékařském ošetřování pro střevní poruchu, o dobyvateli pokladu, 



který zahrabává poklad v blízkosti malé dřevěné boudy, vyhlížející jako venkovský záchod. 
Druhá část snu jedná o tom, jak snící žena svému dítěti, malému děvčátku, které se zašpinilo, 
utírá zadnic i."

K snům o porodu se pojí sny o záchranách. Zachraňování, zvláště zachraňování z vody, je 
souznačné s rozením, pokud o něm sní žena. Jeho smysl se však mění, má-li sen muž. (Viz 
takový sen u Pfistera: Fin Fall von psychoanalytischer Seelsorge und Seelenheilung. 
Evangelische Frei-heit, 1909.) - O symbolu zachraňování srv. mou přednášku: Die 
zukiinftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie. Zentralblatt fiir Psychoanalyse, čís. I, 
1910 (Ges. Schriften, sv. VI), a: Beitrage zur Psychologie des Liebeslebens, I. Uber einen 
besonderen Typus der Ob-jektwahl beim Manne, Jahrbuch f. Psychoanalyse, sv. II, 1910 
(Ges. Schriften, sv. V)79>

F. Příklady - počítání a řeči ve snu

Než dosadím čtvrtý z momentů ovládajících tvorbu snu na místo, které mu náleží, uvedu ze 
své sbírky snů několik příkladů, jež zčásti osvětlují spolupůsobení tří nám známých momentů, 
zčásti dodávají důkazy pro tvrzení dříve nepodložená, nebo vedou k nevyhnutelným vývodům 
z nich. V předcházejícím vylíčení snové práce bylo pro mě dosti obtížné prokázat své 
výsledky na příkladech. Příklady osvětlující jednotlivé věty jsou průkazné jen v souvislosti 
výkladu nějakého snu; vytrženy ze souvislosti ztrácejí svou krásu, a výklad snu, jen poněkud 
prohloubený, je brzy tak obsáhlý, že se ztrácí nit úvahy, kterou má osvětlit. Nechť tento 
technický důvod omluví, že nyní vedle sebe zařadím různé věci, které spolu souvisejí jen 
vztahem k textu předcházejícího oddílu.

Nejprve několik příkladů pro zcela zvláštní či neobvyklé znázorňovací způsoby ve snu. Ve 
snu jedné dámy se praví: Služebná stojí na žebříku, jako by měla čistit okna, a má u sebe 
šimpanze a gorilu (později opraveno: angorskou kočku). Hodí zvířata na snící dámu; šimpanz 
se k ní přitulí, a to je velmi protivné. Tento sen dosáhl svého účelu velmi jednoduchým 
prostředkem, a to tím, že vzal doslovně jisté rčení a znázornil je podle doslovného znění. 
"Opice", jako jména zvířat vůbec, jsou nadávky, a situace snu nevyjadřuje nic jiného než 
házet kolem sebe
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nadávkami. Táž sbírka brzy dodá další příklady užití tohoto prostého obratu při snové práci.

Naprosto podobně postupuje jiný sen: Zena s dítětem, které má nápadně znetvořenou lebku; o 
tomto dítěti slyšela, že nabylo tohoto tvaru polohou v mateřském lůně. Dalo by se, říká lékař, 
uvést lebku do lepšího tvaru kompresí, ale škodilo by to mozku. Snící si myslí: že je to kluk, 
škodí mu to méně. - Tento sen obsahuje plastické znázornění abstraktního pojmu: "dojmy z 
dětství", který snící slyšela ve vysvětleních k léčbě.

Poněkud jiné cesty užívá snová práce v tomto příkladě. Sen obsahuje vzpomínku na výlet k 
hilmskému rybníku u Štýrského Hradce: Venku je hrozné počasí; ubohý hotýlek, ze stěn kape 
voda, postele jsou vlhké! (Poslední část obsahu je ve snu zastoupena méně přímo, než 
uvádím.) Sen značí zbytečný {uberflussig: doslovně přetékající). Abstraktum obsažené ve 
snových myšlenkách bylo nejprve poněkud násilně učiněno dvojsmyslným, nahrazeno asi 
slovem přetékající nebo tekutý, přetekutý, a pak znázorněno nahromaděním stejnorodých 
dojmů. Voda venku, voda uvnitř na stěnách, voda jako vlhkost v postelích, všechno je tekuté a 



přetekuté (ti b e rflussig). Nebudeme se divit tomu, že k účelům znázornění ve snu ustupuje 
pravopis daleko do pozadí za slovním zvukem, smí-li si dovolovat takové věci např. rým. V 
obsáhlém snu mladé dívky, který sdělil a velmi podrobně rozebral O. Rank, se vypravuje, že 
se prochází mezi poli a odřezává krásné ječné a žitné klasy (Ahren). Vstříc jí jde nějaký přítel 
z mládí a ona se chce setkání s ním vyhnout. Rozbor ukazuje, že jde o hubičku ve cti (in 
Ehren) (Jahrb. II, str. 491). Klasy, které nemají být odtrhávány, nýbrž odřezávány, mají v 
tomto snu smysl jako takové a slouží ve zhuštění se ctí, s uctíváním, k znázornění řady jiných 
myšlenek.

Zato v jiných případech velice snu usnadnil znázornění jeho myšlenek jazyk, protože 
obsahuje množství slov, která byla původně míněna obrazně a konkrétně a kterých se v 
současné době užívá ve vybledlém, abstraktním smyslu. Stačí, aby sen těmto slovům jen 
přikládal jejich dřívější plný význam, nebo aby sestoupil k jistému stupni významové změny 
toho slova. Např. se někomu zdá, že jeho bratr vězí v almaře; při vykládání se almara 
nahrazuje skříní (Schrank) a snová myšlenka pak praví, že by se jeho bratr měl uskrovnit 
(einschránken), totiž místo snícího. Jiný snící vystupuje na horu, odkud má mimořádně 
dalekou vyhlídku. Tím se ztotožňuje s bratrem, vydávajícím Rozhledy, které se zabývají styky 
s Dálným východem.

V jednom snu "Zeleného Jindřicha" se bujný kůň válí v nejkrásnějším ovse, z něhož každé 
zrno je "sladkým mandlovým jádrem, rozinkou a novým krejcarem, dohromady zavinutými 
do červeného hedvábí a svázanými kouskem štětin". Básník (nebo snící) nám hned podává 
výklad tohoto snového znázornění, neboť kůň cítí příjemné lechtání, takže křičí: Oves mě 
píchá.
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Zvlášt vydatně užívají (podle Henzená) snů s ústními a slovními vtipy staré severské ságy, v 
nichž se vyskytuje sotva jeden příklad snu bez dvoj-smyslnosti nebo slovní hříčky. Bylo by 
zvláštní prací sbírat takové znázorňovací způsoby a pořádat je podle principů, které jsou jejich 
podkladem. Některá z těchto znázornění lze nazvat téměř vtipnými. Míváme dojem, že 
bychom je sami nikdy neuhodli, kdyby nám je snící nedovedl sdělit:

1. Muži se zdá, že se ho ptám na nějaké jméno, nemůže si však vzpomenout na které. Sám 
vysvětluje, že to znamená: Ani ve snu meto nenapadá.

2. Pacientka vypráví sen, v němž všechny jednající osoby jsou zvláště veliké. To značí, 
podotýká, že nutně běží o příhodu z mého raného dětství, neboť tehdy se mi všichni dospělí 
zdáli ovšem ohromně velcí. Její vlastní osoba v tomto snu nevystupovala.

Umístění v dětství se v jiných snech vyjadřuje také jinak, tím, že se čas tlumočí prostorem. 
Vidíme příslušné osoby a scény jakoby daleko vzdálené na konci dlouhé cesty, anebo tak, 
jako bychom je pozorovali obráceným kukátkem.

3. Muži, který má za bdění sklon k abstraktnímu a neurčitému vyjadřování, ale je obdařen 
dobrým vtipem, se v jisté souvislosti zdá, že jde na nádraží, když právě přijíždí vlak. Pak se 
však nástupiště přibližuje k vlaku, který stojí, tedy absurdní obrácení skutečného děje. A tento 
detail není než ukazovatelem, připomínajícím, že ve snovém obsahu má být obráceno něco
jiného. Rozbor snu vede k vzpomínkám na obrázkové knihy, v nichž byli vyobrazeni muži, 
kteří stáli na hlavě a chodili po rukou.



4. Jindy sděluje týž muž krátký sen, který téměř připomíná techniku rébusu. Jeho strýc mu 
dává v autě hubičku. Bezprostředně připojuje výklad, který bych nikdy nenašel, že to 
znamená: autoerotismus.m Žert za bdění by mohl mít stejné znění.

5. Snící vytahuje jednu ženu zpod postele (z i e h t h e r v o r). To znamená: Dávají přednost 
(Vo r z u g).

6. Snící sedí jako důstojník u tabule proti císaři: Uvádí se do protikladu k otci.

7. Snící ošetřuje nějakou osobu, protože utrpěla zlomeninu nohy (Kno-chenb ruch). Rozbor 
ukáže, že toto zlomení znázorňuje zlomení manželství (Eheb r uch,i), cizoložství.)
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8. Denní doby velmi často ve snovém obsahu zastupují dobu života v dětství. Tak např. ve 
čtvrt na šest ráno znamená u jednoho snícího věk 5 let a 3 měsíce, významnou dobu narození 
mladšího bratra.

9. Jiné znázornění doby života ve snu: Dáma jde s dvěma malými děvčátky, které jsou 
jedenapůl roku od sebe. - Snící dáma nenachází žádnou známou rodinu, na kterou by se to 
hodilo. Sama vykládá sen v tom smyslu, že obě děti znázorňují ji samu, a že jí sen připomíná, 
že obě traumatické události jejího dětství jsou od sebe vzdáleny o tuto dobu (třiapůl a 
čtyřiačtvrt roku).

10. Není divu, že osoby, které jsou v psychoanalytickém ošetřování, často o něm sní a 
vyjadřují ve snu všechny myšlenky a očekávání, jež v nich vzbuzuje léčba. Obraz, který bývá 
pro léčbu volen, je zpravidla cesta, ponejvíce automobilem, jakožto novým a složitým 
dopravním prostředkem; poukazem na rychlost automobilu se uplatňuje posměch 
ošetřovaného. Je-li nevědomí jakožto prvek bdělých myšlenek znázorňováno ve snu, 
nahrazuje se docela účelně podzemními místnostmi, které znamenaly jindy, bez jakéhokoli 
vztahu k analytické léčbě, ženský život nebo mateřské lůno. Snové dole se velmi často 
vztahuje ke genitáliím, jeho protiklad nahoře k obličeji, ústům nebo prsům. Divokými zvířaty 
symbolizuje snová práce zpravidla vášnivé pudy, jak pudy snícího, tak jiných osob, kterých se 
snící bojí, tedy s docela nepatrným přesunutím přímo osoby, jež jsou nositeli těchto vášní. 
Odtud není daleko k znázorňování obávaného otce zlými zvířaty, psy a divokými koňmi, tedy 
k znázornění připomínajícímu totemismus. Mohli bychom říci, že divoká zvířata znázorňují 
libido, kterého se já bojí a proti němuž bojuje potlačením. Také neuróza sama, nemocná 
osoba, bývá často ve snu odštěpena a představována jako osoba samostatná.

11. (H. Sachs) "Víme z ,Výkladu snů', že snová práce zná různé cesty k smyslově názornému 
podání nějakého slova nebo obratu. Využívá např. okolnosti, že výraz, který má být 
znázorněn, je dvojsmyslný, a používajíc dvojsmyslnosti jako ,výhybky\ pojímá do zjevného 
obsahu snu místo prvního významu, obsaženého ve snových myšlenkách, význam druhý.

Toto se stalo v malém snu, který uvedu, a to tak, že jako znázor-ňovacího materiálu bylo 
obratně použito vhodných recentních dojmů ze dne.

V den snu jsem trpěl nachlazením, a proto jsem se večer rozhodl, že v noci pokud možná 
nevstanu z postele. Sen mi dal zdánlivě jen pokračovat v mé denní práci, při níž jsem vlepoval 



výstřižky z novin do knihy; přitom jsem se snažil najít pro každý výstřižek vhodné místo. 
Zdálo se mi toto:
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Snažím se vlepit jeden výstřižek do novin; nejde však na stranu, a to mi způsobuje veliké 
bolesti.

Probudil jsem se a zjistil jsem, že bolest ze sna trvá v podobě skutečného bolení břicha, které 
mne také donutilo, abych nedodržel své předsevzetí. Sen jakožto .ochránce spánku' mi 
předstíral splnění mého přání zůstat v posteli, znázorněním slov: ,nejde však na stranu'."

Smíme říci přímo, že snová práce k vizuálnímu znázornění snových myšlenek užívá všech jí 
přístupných prostředků, byť se bdělé kritice zdály dovolené či nedovolené, a vydává se tím 
pochybnostem i posměchu všech, kdo o výkladu snů jen slyšeli a sami ho neprováděli. 
Množstvím takových příkladů oplývá zvlášť Stekelova kniha "Die Sprache des Traumes", ale 
vyhýbám se tomu, abych odtud bral své doklady, protože autorova nekri-tičnost a technická 
libovůle vyvolají pochybnosti i v tom, kdo není v zajetí předsudků.

12. Ze spisu V. Tauska "Kleider und Farben im Dienste der Traum-darstellung" (Int. Zeitschr. 
f. PsA., II, 1914):

a) A-ovi se zdá, že vidí svou dřívější vychovatelku v černých listrových šatech (Liisterkleid), 
které těsně přiléhají k zadnici. - To značí, že prohlašuje tuto ženu za chtivou (liistern).

b) C. vidí ve snu na x-ské silnici dívku, která je oblévána bílým světlem a oblečena do bílé 
blůzy.

Snící zažil své první intimity na oné silnici s jakousi slečnou Bílou.

c) PaníD-ové se zdá, že vidí starého Měchýně (80letého herce z jejího města), jak leží v plné 
zbroji ' na pohovce. Potom skáče přes stoly a židle, vytasí svůj kord, přitom se vidí v zrcadle a 
šermuje kordem ve vzduchu, jako by bojoval s domnělým nepřítelem.

Výklad: Snící dáma trpí starou chorobou měchýře. V analýze leží na pohovce a vidí-li se v 
zrcadle, připadá si potají přes svá léta i chorobu ještě úplně vyzbrojená82'tj. zdatná.

13. "Veliký výkon" ve snu. Jednomu muži se zdá, že leží jakožto těhotná žena v posteli. Tento 
stav se pro něho stává velice obtížným. Zvolá: To bych raději... (v analýze po vzpomínce na 
jednoho pěstouna doplňuje: tloukl kamení). Za jeho postelí visí mapa a napětí jejího spodního 
okraje je udržováno látkou. Snící tuto látku strhne tím, že ji uchopí za oba konce, ale ona se 
nezlomí napříč, nýbrž se roztříští na dvě stejné podélné látky. Tím si ulehčil a také uspíšil 
porod.

Stržení laťky (Leiste) vykládá bez pomoci jako veliký výkon (Leistung), kterým se 
vyprošťuje ze své stísněné situace (v léčbě), vytrhávaje se ze svého ženského postoje... 
Absurdní podobnost, že se laťka nejen zlomí, nýbrž po délce roztříští, se vysvětluje 
vzpomínkou snícího, že zdvojení
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spolu s rozbitím je narážkou na kastraci. Sen velmi často znázorňuje kastra-ci následkem 
vzdorovitého přání opaku, existencí dvou symbolů pyje. Die Leiste (tj. tříslo) je ostatně část 
těla, která je blízko u genitálií. Snící sesta-vuie výklad, že překonává výhrůžku kastraci, která 
ho přivedla do ženského

J • 83)

postoje.

14. V analýze, kterou provádím francouzsky, mám vyložit sen, v němž se zjevuji v podobě 
slona. Ptám se ovšem, čím jsem si toto znázornění zasloužil. "Vous me trompet' (klamete mě), 
odpovídá snící {trompe = chobot).

Snové práci se často daří znázornit i velmi neohebný materiál, jakým jsou např. vlastní jména, 
a to násilným využitím velmi odlehlých vztahů. V jednom mém snu mi starý Briicke uložil 
úkol. Zhotovuji preparát a vytahuji něco, co vypadá jako zmačkaný stříbrný papír. (O tomto 
snu se budu ještě šířit.) K tomu mám nápad, který by se nedal snadno najít: staniol, a nyní 
vím, že mám namysli jméno spisovatele Stan ni a, který napsal stať o nervové soustavě ryb, 
na niž jsem v dřívějších letech pohlížel s úctou. První vědecký úkol, který mi můj učitel 
uložil, se skutečně týkal nervové soustavy jedné ryby, ammocoetes. Tohoto jména se asi 
nedalo vůbec použít v obrázkové hádance.

Nechci si odepřít vsunutí ještě jednoho snu s podivným obsahem, který je pozoruhodný také 
jako sen dětský a velmi snadno se vysvětluje rozborem. Jedna dáma vypravuje: Pamatuji se, 
že se mi v dětství opětovně zdálo, že Pán Bůh má na hlavě špičatý papírový klobouk. Takový 
klobouk mi totiž velmi často u stolu nasazovali, abych neviděla na talíře ostatních dětí, kolik 
kdo dostal z každého chodu. Poněvadž jsem slyšela, že Pán Bůh je vševědoucí, znamená sen, 
že všechno vím, třebas mně nasadili klobouk.

V čem spočívá snová práce a jak nakládá se svým materiálem, snovými myšlenkami, můžeme 
poučně ukázat na číslicích a počtech, které se vyskytují ve snech. Pověra ostatně považuje 
čísla, o nichž se nám zdálo, za zvlášť slibná. Vyhledám ve své sbírce několik příkladů tohoto 
druhu.

1. Ze snu dámy, krátce před zakončením léčby:

Snící chce něco zaplatit; její dcera jí bere 3 zl. 65 kr. z peněženky; snící však praví: Co to 
děláš? Vždyť to stojí jen 21 kr. Tuto část snu jsem pochopil bez jakéhokoli vysvětlení snící, 
protože jsem znal její poměry. Dáma byla cizinkou, která dala dceru do jednoho vídeňského 
výchovného ústavu a mohla pokračovat v léčbě, jen pokud její dcera zůstala ve Vídni. Za tři 
neděle byl konec školního roku, a tím se skončila také léčba. Den před snem jí ředitelka 
ústavu doporučila, aby nechala dítě ještě jeden rok u ní. Snící si tento podnět asi sama 
rozvedla v tom smyslu, že by pak moh-
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la o rok prodloužit také léčbu. Nuže, na to se vztahuje sen, neboť jeden rok se rovná 365 
dnům, tři týdny až do skončení školního roku a léčby se dají nahradit 21 dny (byť to nebylo 
stejné množství léčebných hodin). Čísla, která byla ve snových myšlenkách spjata s dobou, 
jsou ve snu přiřazena k peněžním hodnotám, a tím se zároveň projevuje hlubší smysl, neboť 



Time is money, čas má peněžní hodnotu. 365 krejcarů činí ovšem 3 zlatky 65 krejcarů. Malost 
částek, objevujících se ve snu, je zřejmým splněním přání; přání zmenšilo náklady jak za 
ošetřování, tak za učební rok v ústavu.

2. K složitějším vztahům vedou čísla v jiném snu. Mladá, ale již několik let vdaná dáma se 
doví, že se jedna její téměř stejně stará známá, Eliška L-ová právě zasnoubila. Nato se jí zdá 
tento sen: Sedí se svým mužem v divadle, jedna strana přízemí je úplně neobsazena. Její muž 
jí vypravuje, že Eliška L-ová a její snoubenec chtěli také jít, ale byli by dostali jen špatná 
sedadla, 3 za 1 zl. 50 kr., a to nemohli přece vzít. Ona říká: nevídáno.

Odkud pochází 1 zl. 50 kr.? Z podnětu z předchozího dne, který byl vlastně lhostejný. Její 
švagrová dostala od manžela darem 150 zl. a přispíšila si, aby se jich zbavila, tím, že si za ně 
koupila nějaký šperk. Podotýkáme, že 150 zl. je lOOkrát tolik jako 1 zl. 50 kr. Odkud ta 3, 
která je uvedena u divadelních sedadel? K tomu se vynoří jen jedno zapojení, že nevěsta je o 
tolik měsíců - o tři- mladší než ona. K rozřešení snu vede pak dotaz, co znamená onen rys snu, 
že jedna strana přízemí zůstává prázdná. Tento rys je nezměněnou narážkou na malou 
příhodu, pro kterou se jí její manžel právem vysmíval. Umínila si, že půjde na určité ohlášené 
představení a byla tak prozřetelná, že koupila lístky o několik dní dříve, a musela za ně 
zaplatit poplatek z předprodeje. Když přišli do divadla, ukázalo se, že jedna strana divadla 
byla téměř prázdná; nebylo třeba, aby si tak přispíšila.

Nyní nahradím sen snovými myšlenkami: "Byl to přece nesmysl, že jsem se tak brzy 
provdala, nebylo zapotřebí, abych si tak přispíšila. Na příkladě Elišky L-ové vidím, že bych 
dostala muže i později. A to stokrát lepšího (muže, drahouška), jen kdybych čekala (protiklad 
k přispíšení švagrové). T ř i takové muže bych si byla mohla koupit za ty peníze (věno)!" 
Pozorujeme, že v tomto snu čísla mnohem větší měrou změnila význam a souvislost, než ve 
snu uvedeném předtím. Přeměňovací a zkres-lovací práce snu byla zde vydatnější, což 
vykládáme tak, že tyto snové myšlenky, než dospěly k znázornění, musely překonat zvlášť 
vysoký stupeň vnitřního psychického odporu. A nechceme přehlédnout, že v tomto snu je 
obsažen absurdní prvek: dvě osoby si mají vzít t ř i lístky. Předbíháme výklad absurdnosti ve 
snu, když uvedeme, že tato absurdní
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podrobnost snového obsahu znázorňuje nejvíce zdůrazněnou myšlenku snu: Byl to nesmysl 
provdat se tak brzy. Číslice 3, obsažené v docela zvláštním vztahu mezi oběma srovnávanými 
osobami (3 měsíce věkového rozdílu), bylo obratně použito k vytvoření nesmyslu, potřebného 
pro sen. Zmenšení skutečných 150 zl. na 1 zl. 50 kr. odpovídá nízkému cenění muže (nebo 
drahouška) v potlačených myšlenkách snící dámy.

3. Jiný příklad nám předvádí počtářské umění snu, které snícímu vyneslo opovržení. Jednomu 
muži se zdá: Sedí u B-ových... (rodiny jeho dřívější známosti) a říká: Byl to nesmysl, že jste 
mi nedali Amálku. Potom se ptá dívky: Kolik je vám vlastně let? Odpověď: Narodila jsem se 
r. 1882. - Ach, tak je vám 28 let.

Jelikož se sen udal v roce 1898, je výpočet zřejmě falešný, a slabost snícího v počítání lze 
postavit naroveň počítání paralytiků, nedá-li se snad objasnit jinak. Můj pacient patřil k lidem, 
jejichž myšlenky nemohou nechat na pokoji žádnou ženu, kterou vidí. V mé ordinaci 
přicházela po něm několik měsíců pravidelně na řadu mladá dáma, kterou potkával, na kterou 
se často vyptával, a ke které chtěl být mermomocí uctivý. Ona to byla, jejíž věk odhadoval na 



28 let. Tolik k objasnění výkladu chybného počítání. 1882 byl však rok, v němž se oženil. 
Neopomněl navazovat hovory také s oběma druhými ženami, s nimiž se u mně setkával, s 
oběma jistě ne mladistvými dívkami, které mu střídavě otvíraly dveře, a když zjistil, že si 
dívky nepočínají příliš důvěrně, vysvětloval si to tak, že ho asi považují za staršího 
"usedlého" pána.

Za jiný sen s čísly, který vyniká průhlednou determinací, nebo spíše předeterminací, i za jeho 
výklad jsem zavázán panu B. Dattnerovi:

"Mému domácímu pánovi, strážníkovi v magistrátních službách, se zdá, že má strážní službu 
na ulici, což je splněním přání. Tu k němu přichází inspektor, který má na límci číslo 22 a 62 
nebo 26. Každopádně bylo prý na něm několik dvojek. Již z rozdělení čísla 2262 při 
vyprávění snu lze usoudit, že součásti mají zvláštní význam. Napadá ho, že včera v úřadě 
mluvili o délce služební doby. Příčinou rozhovoru byl inspektor, který šel v 62 letech do 
penze. Snící má teprve 22 služebních let a potřebuje ještě 2 roky a 2 měsíce, aby dosáhl 90% 
penze. Sen mu nejdříve předstírá splnění velmi starého přání, hodnost inspektora. Představený 
s číslem 2262 na límci je snící sám, zastává službu na ulici, také jedno z jeho nejmilejších 
přání, odsloužil si své 2 roky a 2 měsíce a může nyní odejít jako onen 62letý inspektor z úřadu 
do plné penze. "84)

Uvážíme-li tyto a podobné (později uvedené) příklady, smíme říci: Snová práce vůbec 
nepočítá, ani správně, ani falešně; v podobě počtů pouze sestavuje číslice, jež se vyskytují ve 
snových myšlenkách a jichž
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lze použít jako narážek na neznázornitelný materiál. Přitom nakládá s číslicemi jako s 
materiálem, který slouží k vyjádření jejích úmyslů, a to naprosto stejným způsobem jako se 
všemi ostatními představami, jmény a slovními představami řečí.

Snová práce totiž nemůže nově vytvořit žádnou řeč. Ať se ve snech vyskytuje jakákoli řeč i 
rozhovor, které mohou být o sobě smysluplné, nebo nerozumné, vždy nám rozbor ukazuje, že 
sen při tom vyňal ze snových myšlenek jen úryvky skutečně pronesených či zaslechnutých 
řečí a že s nimi naložil velmi libovolně. Nejen zeje vytrhl z jejich souvislosti a roz-kouskoval, 
jednu část přijal a druhou odmítl, ale často je i znovu sestavil, takže se řeč ve snu, která se zdá 
souvislá, při rozboru rozpadá na tři nebo čtyři úlomky. Při tomto novém použití často 
vynechal smysl, který měla slova ve snových myšlenkách, a vyloudil ze slovního znění zcela 
nový smysl.85' Přihlédneme-li blíže, rozeznáme na řeči ve snu zřetelnější, hutné součásti od 
druhých, jež slouží za pojítko a byly pravděpodobně doplněny, jako doplňujeme při čtení 
vynechaná písmena a slabiky. Řeč snu má tak strukturu brecciové horniny, v níž jsou větší 
úlomky různého materiálu stmeleny ztvrdlou spojující hmotou.

Přísně vzato platí tento popis však jen pro takové řeči ve snu, které mají něco ze smyslového 
charakteru řeči a jsou popisovány jako "řeči". Ostatní řeči, jež nejsou pociťovány jako slyšené 
nebo pronesené (nejsou ve snu zdůrazněny akusticky či motoricky) jsou prostě myšlenkami, 
jaké se vyskytují v naší bdělé myšlenkové činnosti a nezměněné přecházejí do mnoha snů. 
Snový materiál, který má ráz indiferentních řečí, pochází, zdá se, z četby, jež je zdrojem 
velmi bohatým, který lze těžko sledovat. Avšak všechno, co ve snu poněkud nápadně 
vystupuje jako řeč, se dá převést na skutečnou řeč, kterou snící sám pronesl nebo uslyšel.



Příklady pro odvození takových řečí ve snu jsme našli již při rozboru snů, které jsme sdělili k 
jiným účelům. Tak např. v nevinném snu o trhu na str. 113, v němž řeč: To už nemůžete 
dostat, slouží k tomu, abych já byl ztotožněn s řezníkem, zatímco část jiné řeči: To neznám, to 
nevezmu, splňuje přímo úkol, aby se sen jevil nevinným. Snící totiž v den před snem odmítla 
nějaký návrh kuchařky slovy: To neznám, chovejte se slušně, a z této řeči pojala do snu první 
díl, znějící indiferentně, aby v něm měla narážku na pozdější díl, který by se výborně hodil k 
fantazii, na níž spočíval sen, ale který by ji také prozradil.

Podobný příklad místo mnoha jiných, z nichž přece vyplývá vždy totéž:

Veliký dvůr, v němž jsou spalovány mrtvoly. Snící říká: To odejdu, to nemohu vidět. (Není to 
jasná řeč.) Pak potká dva řeznické učně a ptá se jich: Nuže, chutnalo vám to? Jeden z nich 
odpovídá: Inu, nebylo to dobré. Jako by šlo o lidské maso.

Sen měl tento nevinný podnět: Po večeři navštívil s manželkou hodné
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sousedy, kteří však nevypadají zvlášť chutně. Pohostinná stará dáma právě večeří a nutí ho 
(mezi muži se to [v němčině] žertovně označuje složeným slovem, které má sexuální 
význam), aby to ochutnal. Snící odmítá, že již nemá hlad. "Ale jděte, to ještě snesete" nebo 
podobně. Musí tedy ochutnat a potom pokrm vychvaluje: " To je ale dobré. " Když je pak sám 
s manželkou, nadává jak na dotěrnost sousedky, tak na jakost ochutnaného pokrmu. Ono "To 
nemohu vidět", což se ani ve snu nezjevuje jako pravá řeč, je myšlenka, jež se vztahuje na 
tělesné půvaby dámy, která ho zve, a dala by se přeložit tak, že netouží je spatřit.

Poučnější bude rozbor jiného snu, který sděluji již na tomto místě, protože obsahuje velmi 
zřetelnou řeč, tvořící jeho střed. Objasním ho však teprve při pojednání o afektech ve snu. 
Velmi jasně se mi zdálo toto: Šel jsem v noci do Briickovy laboratoře a otevírám na tiché 
zaklepání dveře (zesnulému) profesoru Fleischlovi, který vstupuje s několika cizími lidmi a 
sedne si po několika slovech k svému stolu. Potom následuje druhý sen: Můj přítel Fl. přišel v 
červenci nenápadně do Vídně; potkám ho na ulici v hovoru s mým (zesnulým) přítelem P-em 
a jdu s nimi někam, kde sedí jako u malého stolu proti sobě, já napřed na úzké straně stolečku. 
Fl. vypráví o své sestře a říká: Za tři čtvrtě kodiny byla mrtvá, a pak něco jako: To je práh. 
Jelikož mu P. nerozumí, obrátí se Fl. na mě a ptá se mě, copak jsem z jeho záležitosti sdělil P-
ovi. Nato chci, jat podivnými afekty, sdělit Fl-ovi, že P. (nemůže přece vůbec nic vědět) není 
vůbec naživu. Řeknu však a sám při tom pozoruji omyl: Non vixit Potom pohlédnu pronikavě 
na P-a, pod mým pohledem zbledne, stává se nejasným, jeho oči chorobně zmodrají - a 
nakonec se rozplyne. Mám z toho velikou radost, nyní chápu, že také Ernst Fleischl byl jen 
zjevením, revenantem, a považuji za docela možné, že taková osoba existuje, jen pokud 
chceme, a že může být odstraněna přáním druhého člověka.

Tento krásný sen spojuje tolik rysů, záhadných na snovém obsahu - kritika přímo za snu: sám 
pozoruji svůj omyl, který spočívá ve vyslovení Non vixit (nežil) místo Non vivit (nežije); 
přímý styk se zesnulými, jež sen sám prohlašuje za zesnulé, absurdnost mého závěru a vysoké 
uspokojení, které jím dosahuji - že bych tuze rád sdělil úplné rozřešení této hádanky. Ve 
skutečnosti však nejsem schopen udělat to - co přece dělám ve snu -obětovat ohledy na tak 
drahé osoby své ctižádosti. Při každém zahalení by však utrpěl smysl snu, který dobře znám. 
Proto se spokojím s tím, že nejdříve zde a pak na pozdějším místě vyjmu několik prvků snu k 
výkladu.



Středem snu je scéna, v níž jediným pohledem zničím P-a. Jeho oči přitom tak podivně a 
hrozně zmodrají a potom se rozplyne. Tato scéna je zřejmě napodobením scény, kterou jsem 
skutečně zažil. Byl jsem de-

253

monstrátorem ve fyziologickém ústavu, míval jsem službu v ranních hodinách a Briicke se 
dověděl, že jsem několikrát přišel pozdě do laboratoře pro žáky. Tu přišel jednou přesně k 
otevření a čekal na mě. Co mi řekl, bylo stručné a určité; vůbec však nezáleželo na slovech. 
Co mě přemohlo, byly hrozné modré oči, jimiž si mě prohlédl, a před nimiž jsem zašel -jako 
P. ve snu, který k mému ulehčení zaměnil role. Kdo se pamatuje na oči velikého mistra, jež 
byly až do vysokého věku překrásné, a kdo ho jednou spatřil, když měl vztek, snadno si 
představí afekty tehdejšího mladistvého hříšníka.

Dlouho jsem však nemohl odvodit ono Non vixit, kterým ve snu vykonávám spravedlnost, až 
jsem si vzpomněl, že vysoká zřetelnost těchto dvou slov ve snu nebyla zřetelností slov 
slyšených nebo volaných, nýbrž viděných. Pak jsem hned věděl, odkud pocházejí. Na 
podstavci pomníku císaře Josefa ve vídeňském Hofburgu jsou vyryta tato krásná slova:

Saluti patriae vixit non diu sed totus.86)

Z tohoto nápisu jsem vybral to, co se hodilo k jedné nepřátelské myšlenkové řadě v mých 
snových myšlenkách a co mělo znamenat: Ten chlap nemá do toho vůbec co mluvit, vždyť 
vůbec nežije. A nyní jsem si vzpomněl, že se mi tento sen zdál několik dní po odhalení 
Fleischlova pomníku v univerzitních arkádách, přičemž jsem znovu uviděl pomník Briickeho 
a s lítostí jsem musel (v nevědomí) uvažovat o tom, jak můj velice nadaný a vědě zcela 
oddaný přítel P. příliš časnou smrtí ztratil svůj oprávněný nárok na pomník na tomto místě. 
Postavil jsem mu tedy pomník ve snu; přítel P. se jmenoval křestním jménem J o s e f.87)

Podle pravidel výkladu snů bych pořád ještě nebyl oprávněn nahradit non vivit, které 
potřebuji, oním non vixit, jež mi dala k dispozici vzpomínka na pomník císaře Josefa. To 
musel svým příspěvkem umožnit jiný prvek snových myšlenek. Něco mi pak říká, abych si 
všiml, že se ve snové scéně setkávají nepřátelská a něžná myšlenková proudění vůči mému 
příteli P-ovi - první na povrchu, druhé zakryté - a jsou znázorněna týmiž slovy: Non vixit. Že 
se zasloužil o vědu, zřizuji mu pomník; ale že se provinil zlým přáním (které je vyjádřeno na 
konci snu), zničil jsem ho. Hle, vytvořil jsem větu, která zní docela zvláštně - musel mě 
přitom ovlivňovat nějaký vzor. Kde se jen vyskytuje podobná antiteze, takové kladení vedle 
sebe dvou protichůdných reakcí vůči téže osobě, které obě žádají, aby byly úplně oprávněné, a 
přece se nechtějí navzájem rušit? Na jediném místě, jež se však hluboce vrývá do paměti 
čtenáře; v Brutově ob-hajovací řeči v Shakespearově "Juliu Caesarovi": "Že mne Caesar 
miloval, pláči pro něho; že byl šťasten, raduji se; že byl chrabrý, ctím ho; ale
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že byl panovačný, zabil jsem ho.88) Není to táž skladba věty a týž myšlenkový protiklad jako 
ve snové myšlence, kterou jsem odhalil? Hraji tedy ve snu Bruta. Jen kdybych ve snovém 
obsahu našel ještě jinou potvrzující stopu tohoto překvapujícího pobočného spojení! Myslím, 
že by to mohla být tato: Můj přítel Fl. přijede v červenci do Vídně. Tato podrobnost se nijak 
neopírá o skutečnost. Můj přítel, pokud vím, nikdy nebyl ve Vídni v červenci. Ale měsíc 



červenec (Juli) je pojmenován podle Julia Caesar a, a mohl by proto velmi dobře zastupovat 
hledanou narážku na spojovací myšlenku, že hraji Bruta.89'

Je pozoruhodné, že jsem kdysi skutečně hrál Bruta. Předváděl jsem před dětským 
posluchačstvem scénu Bruta a Caesara ze Schillerových básní, a to jako čtrnáctiletý hoch 
spolu se svým o rok starším synovcem, který k nám tehdy přijel z Anglie - také takový 
revenant- neboť se v něm znovu objevil můj přítel z dětských let. Až do mého dokonaného 
třetího roku jsme byli nerozluční, milovali a prali jsme se, a tento dětský vztah rozhodl, jak 
jsem již kdysi naznačil, o všech mých pozdějších citech k mým vrstevníkům. Můj synovec 
John dosáhl od té doby velmi mnoha inkarnací, které oživily brzy tu, brzy onu stránku jeho 
bytosti, nesmazatelně fixované v mé nevědomé vzpomínce. Někdy se mnou asi zacházel 
velmi špatně a já patrně prokázal odvahu proti svému tyranovi, neboť v pozdějších letech mi 
často vyprávěli krátkou obhajovací řeč, kterou jsem pronesl, když mě otec - jeho děd - vyzval, 
abych se zodpovídal: Proč tlučeš Johna? A v mluvě hošíka, kterému nebyly ještě ani dva roky, 
zněla obhajoba takto: T (1) o u k (j)sem h o, p r o t o ž e on t (1) o u k mě. Tato scéna musí 
být tím, co odchyluje non vivit k non vixit, protože v mluvě pozdějších let dětství se přece 
tlouci nazývá v i x o v a t; snová práce nepohrdá použitím takových souvislostí. Nepřátelství, 
tak málo odůvodněné ve skutečnosti, nepřátelství k mému příteli P-ovi, který mě v mnoha 
směrech předčil, a proto mohl být obrácen v nové vydání dětského přítele, se nepochybně 
zakládá na složitém dětském vztahu k Johnovi.

K tomuto snu se tedy ještě vrátím.

, G. Absurdní sny - Intelektuální výkony ve snu

Při svých dosavadních výkladech snů jsme tak často narazili na prvek absurdnosti ve snovém 
obsahu, že nechceme dále odsunovat šetření, odkud tento prvek pochází a co znamená. Vždyť 
si vzpomínáme, že absurdnost snů skýtala odpůrcům kladného hodnocení snu hlavní 
argument pro názor, že sen není ničím jiným než nesmyslným výsledkem redukované a 
roztříštěné duševní činnosti.
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Začnu několika příklady, v nichž je absurdnost snového obsahu pouhým zdáním, které při 
lepším zahloubání do smyslu snu hned zmizí. Je to několik snů, které - zprvu soudíme, že 
náhodou - jednají o mrtvém otci. ,

1 ¦'-¦.•.'"¦

Sen pacienta, který před šesti lety ztratil otce:

Otci se přihodilo veliké neštěstí. Jel nočním vlakem, vlak vykolejil, sedadla se srazila a 
zmáčkla napříč jeho hlavu. Pak ho snící vidí, jak leží na posteli se svisle probíhající ranou nad 
levým okrajem obočí. Diví se, že otec byl postižen nehodou (neboť j e přece již mrtvý, jak 
dodává při vyprávění). Oči jsou tak jasné.

Podle běžného posuzování snů bychom měli snový obsah vysvětlovat takto: Snící nejprve při 
představování si otcovy nehody zapomněl, že ten již několik let odpočívá v zemi; v dalším 
průběhu snění se tato vzpomínka probudí a způsobí, že se ještě za snění sám tomuto vlastnímu 
snu diví. Analýza nás však poučí, že je především zbytečné chápat se takových vysvětlení. 



Snící objednal u jednoho umělce otcovu bustu a dva dny před snem si ji prohlížel. Busta je to, 
co se mu zdá být p o s t i ž e n o nehodou. Sochař otce nikdy neviděl, pracuje podle 
předložených fotografií. Den před snem poslal úctyplný syn starého rodinného sluhu do 
ateliéru, zda i on vysloví o mramorové sošce týž úsudek, že je n a p ř í č, od spánku k spánku 
příliš úzká. Nyní následuje vzpomínkový materiál, který přispěl k výstavbě tohoto snu. Když 
otce trápily obchodní starosti nebo rodinné obtíže, měl ve zvyku tlačit si oběma rukama 
spánky, jako by chtěl stlačit svou hlavu, která se mu stávala příliš velikou. - Jako čtyřleté dítě 
byl náš snící při tom, když spuštění náhodou nabité pistole začernilo otci oči (O č i j s o u t a k 
j a s n é). - Na místě, kde sen ukazuje otcovo zranění, měl žijící otec, byl-li zamyšlený nebo 
smutný, hlubokou podélnou vrásku. Ze je tato vráska ve snu nahrazena ranou, ukazuje k 
druhému podnětu tohoto snu. Snící fotografoval svou dcerušku; deska mu vypadla z ruky a 
když ji zdvihl ze země, měla trhlinu, která se táhla jako kolmá vráska přes čelo dítěte a sahala 
až k obočnímu oblouku. Tu se nemohl ubránit pověrečným předtuchám, neboť den před 
matčinou smrtí mu vypadla z ruky fotografická deska s jejím obrazem.

Absurdnost tohoto snu je tedy způsobena pouze nedbalostí jazykového výrazu, který 
nerozeznává bustu a fotografii od osoby. Všichni jsme zvyklí říkat: Nezdá se ti otec (dobře) 
"trefený"? V tomto snu by ovšem bylo snadno možné vyhnout se zdání absurdnosti. Smíme-li 
soudit již po jediné zkušenosti, řekli bychom, že toto zdání absurdnosti je připuštěné neboli 
chtěné.
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Druhý docela podobný příklad z mých vlastních snů: (Ztratil jsem otce v roce 1896.)

Otec hrál po smrti politickou roli u Madam, politicky je sjednotil, k tomu vidím malý nejasný 
obraz: zástup lidí jako na říšské radě; osoba, která stojí na jedné nebo na dvou stolicicích, 
druhé osoby kolem ní. Vzpomínám si, že se na smrtelném loži velice podobal Garibaldimu, a 
mám radost, že se toto zvěstování vyplnilo.

To je přece dosti absurdní. Sen se mi zdál v době, kdy se Madaři parlamentní o b s t r u k c í 
octli v bezzákonném stavu a procházeli krizí, z níž je vyvedl Koloman Széll. Nepatrná 
okolnost, že se scéna, viděná ve snu, skládá z tak malých obrazů, není bez významu pro 
objasnění tohoto prvku. Obvyklé vizuální znázorňování našich myšlenek ve snu se děje 
obrazy, které na nás působí přibližně dojmem životní velikosti; můj snový obraz je však 
reprodukcí dřevorytu vloženého do textu ilustrovaných dějin Rakouska, který představuje 
Marii Terezii na říšském sněmu v Bratislavě, proslulou scénu Moriamur pro rege nostro.w> 
Jako zde Marie Terezie, tak stojí ve snu otec, obklopen davem; stojí však na jedné nebo dvou 
stolicích, tedy jako stoliční soudce (Sjednotil je: je zde prostředníkem rčení: Nebudeme 
potřebovat žádného s o u d c e.) Ze se na smrtelném loži velice podobal Garibaldimu, jsme 
skutečně viděli všichni, kdo stáli kolem něho. Měl posmrtné zvýšení teploty, jeho tváře hořely 
červeně a červeněji... bezděčně pokračujeme: A za ním bylo, co nás všechny víže, náš přelud 
skutečnosti, naše tíže.90

Toto povznesení našich myšlenek nás připravuje, že půjde právě o "naši lidskou tíži". 
Posmrtné při zvýšení teploty odpovídá slovům po smrti ve snovém obsahu. Jeho 
nejtrýznivější chorobou v posledních týdnech bylo úplné ochrnutí střev (o b s t r u k c e). Na 
to navazují různé nepietní myšlenky. Jeden z mých vrstevníků, který ztratil otce, ještě když 
byl na gymnáziu - a při této příležitosti jsem mu hluboce rozrušen nabídl přátelství - mi kdysi 
posměšně vyprávěl o bolesti kterési příbuzné, jejíž otec zemřel na ulici a byl dopraven domů, 



kde se při odstrojování mrtvoly zjistilo, že v okamžiku smrti nebo posmrtně došlo k 
vyprázdnění stolice. Dcera byla velmi neštastná, že jí tato ošklivá podrobnost ruší vzpomínku 
na otce. Zde jsme pronikli k přání, které se uskutečňuje v tomto snu. Stát po smrti čistý a 
veliký před svými dětmi, kdo by si to nepřál? Kde se octla absurdnost snu? Její zdání vzniklo 
jen tím, že úplně přípustné rčení, u něhož jsme zvyklí nevšímat si absurdnosti, možné mezi 
jeho součástmi, je ve snu věrně znázorněno. Ani zde se nemůžeme zbavit dojmu, že zdání 
absurdnosti je chtěné, zeje vyvoláno úmyslně.

Častý výskyt mrtvých osob ve snu, které jednají a stýkají se s námi, jako by byly živé, 
vyvolalo neoprávněný údiv a podivná vysvětlení,

257

z nichž velmi nápadně vyvěrá naše nepochopení snu. A přece je objasnění těchto snů velmi 
nasnadě. Jak často se ocitáme v situaci, kdy si myslíme: Co by tomu řekl otec, kdyby ještě 
žil? Toto kdyby nemůže sen znázorňovat jinak než přítomností v určité situaci. Tak se např. 
mladému muži, jemuž děd zanechal veliké dědictví, zdá v okamžiku, kdy je příležitost vyčítat 
si veliké peněžní výdaje, že děd je zase naživu a volá ho k odpovědnosti. Co považujeme za 
vzbouření proti snu, námitku našeho lepšího vědění, že ten muž již zemřel, je ve skutečnosti 
útěchou, že se toho zesnulý nemusel dožít, nebo uspokojením nad tím, že již nemá do toho co 
mluvit.

Jiný druh absurdnosti, který nacházíme ve snech o zesnulých příbuzných, nevyjadřuje 
výsměch a posměch, ale slouží nejzazšímu odmítnutí, znázornění potlačené myšlenky, kterou 
bychom rádi vylíčili jako něco naprosto nesmyslného. Sny tohoto druhu se dají rozřešit jen 
tehdy, když si vzpomeneme, že sen nedělá rozdíl mezi žádoucím a skutečným. Tak se např. 
muži, který ošetřoval nemocného otce a jeho smrtí těžce trpěl, zdá nějaký čas po oné smrti 
tento nesmyslný sen: Otec byl zase naživu a mluvil s ním jako jindy, ale (podivné bylo, že) 
přece byl mrtev, jenže to nevěděl. Tomuto snu porozumíme, vsuneme-li za přece byl mrtev: 
následkem přání snícího, a doplníme-li k jenže to nevěděl, že snící měl toto přání. Syn si za 
ošetřování nemocného opětovně přál, aby otec byl mrtvý, tj. měl vlastně milosrdnou 
myšlenku, aby smrt konečně zakončila toto utrpení. Ve smutku po otcově smrti proměnilo se i 
toto přání, pramenící ze soucitu, v nevědomou výčitku, jako by jím skutečně přispěl ke 
zkrácení života nemocného. Vzbuzením nejranějších dětských hnutí proti otci bylo možné 
vyjádřit tuto výčitku jako sen, ale právě pro velmi daleký protiklad mezi vyvolavatelem snu a 
myšlenkami ze dne musel tento sen dopadnout tak absurdně. (Srv. s tím: Formulierungen uber 
die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens. Jahrbuch fiir Psychoanalyse, III, 1911. 
Gesam-melte Schriften, sv. V.)

Sny o milovaném mrtvém ukládají výkladu snů vůbec obtížné úkoly, jejichž uspokojivé 
rozřešení se nám vždy nedaří. Příčinu je třeba hledat ve zvlášť silně vyhraněné citové 
ambivalenci, která ovládá poměr snícího k mrtvému. V takových snech se obvykle se 
zesnulým zprvu nakládá tak, jako by byl živ, pak se najednou řekne, že je mrtvý a v 
pokračování snu přece opět žije. To působí zmatek. Konečně jsem uhodl, že toto střídání smrti 
a života má znázorňovat 1 hostejnost snícího ("Mně je jedno, zda je živ nebo mrtev"). Tato 
lhostejnost není ovšem skutečná, nýbrž žádoucí, má být nápomocna při zapírání velmi 
intenzivních, mnohdy protichůdných citových postojů snícího, a tak se stává snovým 
znázorněním ambivalence. U jiných snů, v nichž se stýkáme s mrtvými, často usnadnilo 
orientaci toto pravidlo: Není-li ve snu připomínáno, že mrtvý je mrtvý, klade se snící 
mrtvému na roven, sní o vlastní smrti. Náhlé
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vzpomemutí nebo podivení ve snu: Ale vždyť dávno zemřel, je ohrazením proti tomuto 
společenství a odmítá význam smrti pro snícího. Přiznávám se však k svému dojmu, že 
výklad snů ještě dávno nevylákal ze snů tohoto druhu všechna jejich tajemství.

V příkladě, který nyní rozvedu, přistihuji snovou práci, jak úmyslně vytváří absurdnost, která 
není nijak odůvodněna materiálem. Pochází ze snu, který mi vnuklo moje setkání s hrabětem 
T h u n e m před mou cestou na prázdniny. ,Jedu drožkou a dávám kočímu příkaz, aby jel k 
nějakému nádraží. ,Po samotné trati dráhy s vámi ovšem nemohu jet,' říkám po nějaké jeho 
námitce, jako bych ho byl příliš unavil; přitom se zdá, že jsem s ním již jel po trati, po níž se 
zpravidla jezdívá drahou." Pro tento zmatený a nesmyslný příběh podává analýza tato 
objasnění: Ve dne jsem si vzal drožku, která mě měla odvézt do odlehlé ulice v Dornbachu. 
Kočí však neznal cestu a jel po způsobu těchto dobrých lidí stále dál, až jsem to zpozoroval a 
ukázal mu cestu, přičemž jsem ho neušetřil několika výsměšných poznámek. Od tohoto 
kočího vede myšlenkový spoj k aristokratům, s nímž se později ještě setkám. Prozatím jen 
náznak, že nám, měštácké lůze, bývá aristokracie nápadná tím, že si se zálibou sedá na místo 
kočího. Hrabě T h u n přece také řídí státní vůz Rakouska. Další věta ve snu se však vztahuje 
na mého bratra, kterého tedy ztotožňuji s oním drožkářem. Letos jsem mu odřekl společnou 
cestu do Itálie ("Na samotné trati dráhy nemohu s vámi jet"), a toto odřeknutí bylo jakýmsi 
trestem za jeho obvyklou stížnost, že ho na těchto cestách příliš unavuji (což se dostává 
nezměněné do snu), tím, že od něho žádám příliš rychlé změny místa, shlédnutí příliš mnoha 
krás za jeden den. Bratr mne tento večer doprovázel na nádraží, ale vyskočil krátce předtím na 
stanici městské dráhy Západní nádraží a jel městskou drahou do Purkersdorfu. Řekl jsem mu, 
že může ještě chvíli zůstat se mnou, nepojede-li do Purkersdorfu městskou drahou, ale 
železnicí. Z toho přišlo do snu, že jsem jel vozem po trati, po které se jinak jezdívá drahou. 
Ve skutečnosti to bylo obráceně (a obráceně se také jed e)92); řekl jsem bratrovi: Po trati, po 
které jedeš městskou drahou, můžeš jet také v mé společnosti železnicí. Celý ten zmatek ve 
snu způsobuji tím, že místo městské dráhy dosazuji do snu vůz, což ovšem prospívá 
ztotožnění kočího s bratrem. Tak ve snu dosahuji něčeho nesmyslného, co se při výkladu zdá 
sotva roz-luštitelné a vytváří téměř rozpor s mou dřívější řečí ("Po samotné trati dráhy 
nemohu s vámi jet"). Jelikož však vůbec nepotřebuji zaměňovat městskou dráhu s drožkou, 
musel jsem celý tento záhadný příběh ve snu utvořit úmyslně.

Ale za jakým účelem? Nyní se mám dovědět, co znamená absurdnost
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ve snu a z jakých pohnutek je připouštěna nebo vytvářena. Rozřešení tajemství je v našem 
případě toto: Potřebuji ve snu absurdnost a něco nesrozumitelného ve spojitosti s ježděním, 
neboť mám ve snových myšlenkách jistý úsudek, který si žádá znázornění. Na jednom 
večírku u oné pohostinné a duchaplné dámy, která vystupuje v jiné scéně téhož snu jako 
hospodyně, jsem uslyšel dvě hádanky, jež jsem nedovedl rozřešit. Jelikož byly ostatní 
společnosti známy, působil jsem ve své bezúspěšné snaze najít řešení poněkud směšně. Byla 
to hádanka s dvěma dvojsmyslnými slovy: Nachkommen a Vorfahren. Zněla, myslím, takto:

Pán to přikazuje, kočí to dělá.

¦¦-¦¦¦-' ¦:¦ Má to každý,



odpočívá to v hrobě.

(Vorfahren, což znamená "předjet" a a zároveň "předkové".) Luštitele pletlo, že druhá 
hádanka měla z polovice totéž znění jako první:

Pán to přikazuje, ;

k o č í to dělá. (. ,

Nemá to každý, odpočívá to v kolébce.

(Nachkommen; to znamená: "přijet za někým" a zároveň: "potomci".) Nuže, když jsem viděl 
hraběte T h u n a tak mocně předjíždět a když jsem se dostal do nálady Figara, který spatřuje 
zásluhu vysokých pánů v tom, že se obtěžovali přijít na svět (být potomky), staly se tyto 
hádanky spojovacími myšlenkami snové práce. Poněvadž lze snadno zaměnit aristokrata s 
kočím a poněvadž se dříve u nás říkalo kočímu "pane švagre", mohla zhušťovací práce 
zahrnout do téhož znázornění mého bratra. Snová myšlenka, která působí v pozadí, zní takto: 
Je to nesmysl být hrdý na své předky. Raději jsem sám předkem, praotcem. Jelikož se zde 
vyskytuje soud: "Je to nesmysl", je tedy onen nesmysl ve snu. Nyní se vyjasní i poslední 
záhada tohoto temného místa ve snu, záhada, že jsem s kočím j e 1 již předtím: vorher 
gefahren - vorgefahren (předjel) -Vorfahr: předek.

Sen je tedy utvářen absurdně, vyskytuje-li se ve snových myšlenkách jako jeden z 
obsahových prvků soud: To je nesmysl, je-li vůbec pohnutkou jednoho z nevědomých 
myšlenkových pochodů snícího výsměch a kritika. Absurdnost se tudíž stává prostředkem, 
kterým snová práce znázorňuje rozpor, podobně jako obrácením jednoho materiálního vztahu 
mezi snovými myšlenkami a snovým obsahem či použitím pocitu
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motorické zábrany. Absurdnost snu se však nedá přeložit jen prostým ne", nýbrž má 
vyjadřovat, že snové myšlenky mají sklon se současně s odporováním smát nebo vysmívat. 
Jen s tímto úmyslem dodává snová práce něco směšného. Proměňuje zde opět část latentního 
obsahu ve zjevnou formu.93)

Vlastně jsme se již setkali s přesvědčivým příkladem pro takový význam absurdního snu. 
Onen bez analýzy vyložený sen o wagnerovském představení, které trvalo až do tři čtvrtě na 
osm ráno, při němž je orchestr řízen z věže atd. (str. 208), patrně říká: Je to ale obrácený svět 
a bláznivá společnost. Kdo si to zaslouží, toho to nepotká, a komu na tom nezáleží, ten to má, 
čímž má snící na mysli svůj osud ve srovnání s osudem sestřenice. Ani to, že se nám jako 
příklady pro absurdnost snů nejprve nabízely sny o mrtvém otci, naprosto není náhoda. Zde se 
podmínky pro tvorbu absurdních snů setkávají typickým způsobem. Autorita, která je vlastní 
otci, časně vyvolala kritiku dítěte, přísné požadavky, které kladl, podnítily dítě, aby si ke 
svému ulehčení bystře všímalo každé otcovy slabosti; ale zbožná úcta, kterou je otcova osoba 
zvláště po smrti obestřena pro naše myšlení, zostřuje cenzuru, jež odpuzuje projevy této 
kritiky od uvědomění.

Nový absurdní sen o mrtvém otci:



Dostávám připiš od obecní rady svého rodného města, týkající se výloh za ubytování v 
nemocnici v roce 1851, jež bylo nutné pro záchvat, kterým jsem byl stižen. Vysmívám se 
tomu, neboí jsem za prvé roku 1851 nebyl ještě naživu, za druhé je můj otec, na kterého by se 
to mohlo vztahovat, již mrtvý. Jdu k němu do vedlejšího pokoje, kde leží v posteli, a 
vypravuji mu to. K mému překvapení si vzpomíná, že byl tehdy r. 1851 jednou opilý a musel 
být zavřen nebo zadržen. Bylo to v době, kdy pracoval pro obchodní dům T... Tys tedy také 
pil, ptám se. Brzy nato jsi se oženil? Počítám, že jsem přece narozen r. 1856, což mně připadá 
jako bezprostředně následující.

Vtíravost, s jakou tento sen staví na odiv své absurdnosti, přeložíme po posledních úvahách 
jen jako znak zvlášť rozhořčené a vášnivé polemiky ve snových myšlenkách. S tím větším 
údivem však zjišťujeme, že se v tomto snu polemika provádí otevřeně a že za osobu, která je 
terčem výsměchu, je označován otec. Taková otevřenost odporuje, zdá se, našim 
předpokladům o cenzuře při snové práci. Ale to se objasňuje tím, že otec je zde jen osobou 
předsunutou, zatímco se spor vede s jinou osobou, která se ve snu projevuje jedinou narážkou. 
Zatímco jindy sen jedná o vzbouření proti jiným osobám, za nimiž se skrývá otec, je to zde 
obráceně; otec je jen nastrčen, aby kryl jiné osoby, a sen se musí tak nezastřeně zaobírat
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s jeho jinak posvěcenou osobou proto, že tu spolupůsobí bezpečné vědění, že ve skutečnosti 
není míněn on. O tomto stavu věcí se dovíme z podnětu ke snu. Sen se mi totiž zdál, když 
jsem uslyšel, že se jeden starší kolega, jehož soud je považován za nedotknutelný, vyjádřil 
málo lichotivě a s podivením o tom, že jeden z mých pacientů již pátý rok u mne pokračuje v 
psychoanalytické práci. Úvodní věty snu ukazují v průhledném zahalení k tomu, že tento 
kolega po jistou dobu přejímal závazky, které otec nemohl splnit (výlohy, ubytování v 
nemocnici); a když se naše přátelské vztahy začaly rozvazovat, upadl jsem do téhož citového 
konfliktu, který bývá v případě rozmíšek mezi otcem a synem vynucován úlohou a dřívějšími 
výkony otce. Snové myšlenky se rozhořčeně brání proti výčitce, že nepostupuji rychleji, která 
se od ošetřování tohoto pacienta vztahuje také na jiné věci. Zná snad někoho, kdo to dovede 
udělat rychleji? Neví, že stavy tohoto druhu bývají jinak nevyléčitelné a trvají celý život? Co 
jsou čtyři až pět let proti délce celého života, zvláště když byla nemocnému tak velice 
usnadněna existence v době ošetřování?

Ráz absurdnosti vzniká v tomto snu z valné části tím, že jsou věty z různých oblastí snových 
myšlenek bez zprostředkujícího přechodu zařazeny vedle sebe. Tak opouští věta: Jdu k němu 
do vedlejšího pokoje atd. téma, z něhož jsou vzaty předešlé věty, a reprodukuje věrně 
okolnosti, za kterých jsem otci sdělil své svévolné zasnoubení. Chce mně tedy připomenout 
vznešenou nezištnost, kterou tehdy projevil starý muž, a uvést ji do protikladu s chováním 
jiné, nové osoby. Nyní pozoruji, že se sen smí otci vysmívat proto, že je ve snových 
myšlenkách za úplného uznání uváděn jiným za příklad. Je v povaze každé cenzury, že smíme 
o nedovolených věcech říkat to, co je nepravdivé, spíše než pravdu. Další věta, že si 
vzpomíná, že byl k d y s i o p i 1 ý, a byl proto z a v ř e n, neobsahuje již nic, co by se ve 
skutečnosti vztahovalo na otce. Osobou jím krytou není nikdo menší než veliký -Meynert, v 
jehož stopách jsem kráčel, velice ho uctívaje, a jehož chování ke mně se po krátké době záliby 
převrátilo v nezakryté nepřátelství. Sen mi připomíná jeho vlastní sdělení, že se v mládí kdysi 
oddával zvyku opájet se chloroformem, a musel se proto odebrat do ú s t a v u, a druhý 
zážitek s ním krátce před jeho smrtí: Měl jsem s ním urputný literární spor o mužské hysterii, 
kterou popíral, a když jsem ho, na smrt nemocného, navštívil a ptal se ho, jak se mu daří, 
popsal mi své stavy a končil slovy: "Víte, já byl vždy jedním z nejkrásnějších případů mužské 



hysterie." Tak k mému zadostiučinění a údivu připustil to, proti čemu se tak dlouho vzpíral. 
Že však v této scéně snu mohu Meynerta zakrýt otcem, není odůvodněno obdobou nalezenou 
mezi oběma osobami, nýbrž je stručným, ale úplně dostatečným znázorněním podmiňovací 
věty ve snových myšlenkách, která má toto podrobné znění: Ano, kdybych patřil k druhému 
pokolení, byl synem profesora nebo
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dvorního rady, byl bych ovšem postupoval rychleji. Ve snu dělám ze svého otce dvorního 
radu a profesora. Nejhrubší a nejrušivější absurdnost tohoto snu spočívá v nakládání s 
letopočtem 1851, který mně vůbec nepřipadá odlišný od roku 1856, jako by rozdíl pěti let 
vůbec nic neznamenal. Právě to má být znázorněno ze snových myšlenek. Čtyři až pět let, to 
je údobí, v němž jsem byl podporován kolegou, uvedeným na začátku, ale také doba, po 
kterou jsem nechal čekat svou nevěstu na svatbu, a nahodilou shodou - které snové myšlenky 
rády využívají -, také doba, po kterou nyní nechávám čekat na vyléčení pacienta, s nímž jsem 
nejvíce sblížen. Copak je pět letí, táží se snové myšlenky. To není pro mne žádná doba, to 
nepadá na váhu. Mám dost času před sebou a jako se konečně uskutečnilo to, čemu jste 
rovněž nechtěli věřit, tak dosáhnu i tohoto. Kromě toho je však číslo 51, odloučené od století, 
determinováno ještě jinak, a to v opačném smyslu; proto se také několikrát v tomto snu 
vyskytuje. 51 je věk, v němž je muž, zdá se, zvlášť ohrožen, kdy, jak jsem viděl, kolegové 
náhle umírali, mezi nimi také jeden, který byl několik dní předtím po dlouhém čekání 
jmenován profesorem.

• Jiný absurdní sen, který si pohrává s čísly:

Jednoho mého známého, pana M., v nějaké stati nenapadl nikdo menší než Goethe - všichni 
máme za to, že s neoprávněnou prudkostí. Pan M. je tímto útokem ovšem zničen. Trpce si na 
to stěžuje v jedné stolní společnosti, jeho úcta ke Goethovi však touto osobní zkušeností 
neutrpěla. Snažím se poněkud si ujasnit časové poměry, které se mi zdají nepravděpodobné. 
Goethe zemřel r. 1832; jelikož se jeho útok na pana M-a musel ovšem udát dříve, byl tedy pan 
M. docela mladým mužem. Zdá se mi přijatelné, že mu bylo osmnáct let. Nevím však jistě, 
který máme letos rok, a proto celý výpočet zapadá v temnu. Útok je ostatně obsažen ve známé 
Goethověstati "Příroda".

Brzy budeme mít po ruce prostředky, abychom mohli ospravedlnit nesmyslnost tohoto snu. 
Pan M., kterého znám z jedné stolní společnosti, mne nedávno vyzval, abych prohlédl jeho 
bratra, u něhož se projevily příznaky paralytické duševní poruchy. Domněnka byla správná; 
při této návštěvě došlo k trapné příhodě, že nemocný bez jakéhokoli důvodu ostouzel v 
rozhovoru bratra, narážeje na jeho dovádění v mládí. Ptal jsem se nemocného na rok jeho 
narození a dal jsem mu několikrát provádět menší výpočty, abych měl jasno o oslabení jeho 
paměti; ostatně při těchto zkouškách obstál ještě docela dobře. Již pozoruji, že se ve snu 
chovám jako paralytik. (Nevím jistě, který máme rok.) Jiný materiál snu pochází z jiného 
recentního zdroje. Redaktor lékařského časopisu, s nímž jsem spřátelen, přijal do svého listu 
velmi nelítostnou,
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zničující kritiku poslední knihy mého přítele Fl-a z Berlína. Kritiku napsal velmi mladý 
referent s malou soudností. Myslel jsem, že mám právo do věci se vmísit, a žádal jsem 
vysvětlení od redaktora, který velice litoval uveřejnění kritiky, ale nepřislíbil nápravu. Nato 



jsem přerušil vztahy k tomuto časopisu a v dopise, kterým jsem se vzdal další spolupráce, 
jsem vyslovil očekávání, že náš osobní vztah touto příhodou neutrpí. Třetím zdrojem tohoto 
snu je recentní vyprávění jedné pacientky o psychickém onemocnění jejího bratra, který upadl 
do záchvatu zuřivosti s výkřikem "příroda, příroda". Lékaři usoudili, že výkřik pochází z 
četby oné krásné Goethovy stati a ukazuje k tomu, že se onemocnělý muž přepracoval při 
studiu přírodní filosofie. Já spíše pomýšlel na sexuální smysl, v němž i méně vzdělaní lidé u 
nás mluvívají o přírodě, a když se neštastník později zmrzačil na genitáliích, zdálo se mi, že 
jsem nebyl právě na omylu. 1 8 1 e t bylo tomuto nemocnému, když se dostavil onen záchvat.

Připojím-li ještě, že se tato příkře posuzovaná kniha mého přítele ("Ptáme se, je-li šílený 
autor, nebo my", vyslovil jiný kritik) zabývá časovými poměry života a převádí i délku 
Goethova života na násobek čísla, významného pro biologii, snadno lze pochopit, že se ve snu 
dosazuji na místo svého přítele. (Snažím se poněkud si ujasnit... časové poměry.) Chovám se 
však jako paralytik a sen oplývá absurdnostmi. To tedy znamená, že snové myšlenky ironicky 
praví: "P ř i r o z e n ě, on je blázen, šílenec, a vy jste ti geniální lidé, kteří tomu rozumí lépe. 
Ale možná, že je to přece obráceně?" Toto obrácení je ve snu vydatně zastoupeno tím, že G o 
e t h e napadl mladého muže, což je absurdní, zatímco by zcela mladý muž mohl ještě dnes 
snadno napadnout nesmrtelného G o e t h a, a také tím, že počítám od roku Goethova úmrtí, 
zatímco jsem paralytikovi dal počítat od roku jeho narození.

Také jsem přislíbil ukázat, že žádný sen není vnukán jinými než egoistickými hnutími. Musím 
tedy ospravedlnit, že beru v tomto snu záležitost svého přítele za svou a že se dosazuji na jeho 
místo. Mé kritické přesvědčení za bdění k tomu nedostačuje. Ale příběh 181etého nemocného 
a rozdílný výklad jeho výkřiku "přírod a" naráží na můj rozpor s většinou lékařů, do kterého 
mne uvedlo mé tvrzení o sexuální etiologii pro psychoneurózy. Mohu si říci: Táž kritika, jaká 
stihla tvého přítele, postihne také tebe, zčásti již i na tebe dopadla, a smím tedy "on" ve 
snových myšlenkách nahradit slovem "my". "Ano, máte pravdu, my dva jsme blázni." Že 
"mea res agitur"94), to energicky připomíná zmínka o malé, nedostižně krásné Goethově stati, 
neboť její přednesení v jedné populární přednášce pohnulo mne, kolísajícího abiturienta, k 
studiu přírodních věd.
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Ještě u jiného snu, v němž se nevyskytuje moje já, jsem zůstal dlužen demonstraci, že je 
egoistický. Na str. 161 jsem se zmínil o krátkém snu: Profesor M. říká: Můj syn, my o p..., a 
uvedl jsem, že je to jen úvodní sen k jinému snu, kde hraji roli. Nyní uvedu chybějící sen 
hlavní, který nám umožňuje rozřešit absurdní a nesrozumitelný slovní útvar:

Pro nějaké události v městě Římě je nutné umožnit dětem útěk, a to se také děje. Pak je scéna 
před jednou branou, dvojitou branou podle antického způsobu (Porta romana v Sieně, jak ještě 
vím ze snu). Sedím na okraji studně a jsem velice zarmoucen, téměř pláču. Nějaká zena -
ošetřovatelka, jeptiška - přivádí oba hochy a předává je otci, jímž nejsem já. Starší z nich je 
zřejmě mým nejstarším synem, obličej druhého nevidím; žena, která přivádí hocha, žádá od 
něho na rozloučenou hubičku. Hoch jí hubičku odpírá, říká však, podávaje jí na rozloučenou 
ruku: Na geseres a nám oběma (nebo jednomu z nás): Na negeseres. Mám představu, že je to 
projev přednosti.



Tento sen je zbudován na uzlu myšlenek podnícených činohrou "Nové ghetto", kterou jsem 
viděl v divadle. Židovská otázka, starost o budoucnost dětí, jimž nemůžeme dát otčinu, starost 
o takovou výchovu, aby se mohli volně stěhovat, se dá snadno rozpoznat v příslušných 
snových myšlenkách.

"Seděli jsme u řek babelských a plakali jsme." - Siena je jako Řím proslulá krásnými 
studněmi; pro Řím si musím ve snu (srv. str. 119) hledat nějakou náhradu ze známých míst. 
Blízko Porty romány v Sieně jsme viděli veliký jasně osvětlený dům. Dověděli jsme se, že je 
to manicomio, ústav pro choromyslné. Krátce před snem jsem slyšel, že se jeden souvěrec 
musel vzdát namáhavě získaného místa ve státním ústavu pro choromyslné.

Náš zájem vzbuzuje řeč: N a g e s e r e s, na místě, kde bychom podle situace ve snu museli 
očekávat: Na shledanou, a její docela nesmyslný opak: Na negeseres.

Geseres je podle informací, které jsem si opatřil u znalců Písma, pravým hebrejským slovem, 
odvozeným od slova g o i s e r, a dá se nejlépe opsat slovy "uložené utrpení, osud". Podle 
používání tohoto slova v žargonu bychom mysleli, že značí "stesky a nářky". Negeseres je 
mým nejvlastnějším slovním výtvorem a budí nejdříve mou pozornost, Činí mne však zprvu 
bezradným. Malá poznámka ke konci snu, že negeseres znamená přednost před geseres, 
otevírá cestu nápadům, a tím také porozumění. Takový poměr je přece u kaviáru; nesolený je 
oceňován výše než solený. Kaviár pro lid, "vznešené choutky": v tom je skryta žertovná 
narážka na jednu z osob mé domácnosti, o které doufám, že jako mladší než já bude bdít nad 
budoucností mých dětí. S tím pak souhlasí, že
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jiná osoba mé domácnosti, naše dobrá chůva, je snem jasně ukazována v podobě 
ošetřovatelky (nebo jeptišky). Mezi dvojicí solený - nesolený a geseres - negeseres však ještě 
chybí spojující přechod. Ten nacházím v kvašeném a nekvašeném; při svém útěku z Egypta 
neměly děti Izraele čas nechat kvasit těsto na chléb a v upomínku na to jedí ještě dnes v době 
Velikonoc nekvašený chléb. Zde mohu uvést i náhlý nápad, který jsem dostal při této části 
analýzy. Vzpomínám si, jak jsme se, můj berlínský přítel a já, procházeli o velikonočních 
dnech ulicemi Vratislavi, kterou jsme neznali. Malé děvčátko se mě zeptalo na cestu do jisté 
ulice a já se musel omluvit, že cestu neznám. Pak jsem řekl svému příteli: "Doufám, že 
děvčátko projeví v pozdějším životě větší bystrozrak při výběru osob, jimiž se dá vést." Brzy 
potom jsem si všiml štítku: Dr. Herodes, ordinace... Podotkl jsem: "Doufám, že tento kolega 
není právě dětský lékař." Můj přítel mi mezitím rozváděl své názory o biologickém významu 
bilaterální symetrie a začal jednu větu slovy: "Kdybychom měli jedno oko uprostřed čela jako 
Kyklop..." To vede k řeči profesora v úvodním snu: Můj syn, myop. A nyní jsem u hlavního 
zdroje onoho geseres. Před mnoha lety, když tento syn profesora M-a, který je nyní 
samostatným myslitelem, seděl ještě za školní lavicí, onemocněl oční chorobou, kterou lékař 
prohlásil za povážlivou. Řekl, že pokud zůstává jednostranná, nic neznamená, kdyby však 
zasáhla i druhé oko, bylo by to vážné. Choroba se na jednom oku vyhojila bez jakékoli újmy; 
brzy nato se však skutečně dostavily příznaky onemocnění druhého oka. Zděšená matka ihned 
přivolala lékaře do samoty svého venkovského sídla. Ten se však nyní dal na druhou stranu. 
"Copak děláte za geseres?" rozkřikl se na matku. "Když to dopadlo dobře na jedné straně, 
bude to dobré i na druhé." A tak to také dopadlo.

A nyní vztah ke mně a k mé rodině. Školní lavice, za kterou se syn profesora M-a naučil svým 
moudrostem, přešla matčiným darováním do vlastnictví mého nejstaršího syna, jemuž ve snu 



vkládám do úst slova na rozloučenou. Jedno z přání, které může navazovat na toto přenesení, 
lze nyní snadno uhodnout. Tato školní lavice má však i svou konstrukcí chránit dítě před tím, 
aby nebylo krátkozraké a jednostranné. Proto je ve snu myop (v pozadí Kyklop) a úvaha o 
bilaterálnosti. Starost o jednostrannost je víceznačná: vedle tělesné jednostrannosti může být 
míněna jednostrannost intelektuálního vývoje. Ale cožpak se nezdá, že scéna snu ve své 
pomatenosti odporuje právě této starosti? Když dítě vyřklo slovo na rozloučenou na jednu 
stranu, zvolá na druhou stranu opak, jako by vytvářelo rovnováhu: Jedná, jako by dbalo 
bilaterální symetrie!

Tak mívá sen mnohdy nejhlubší smysl tam, kde se zdá nejzmatenější. Ve všech dobách si ti, 
kdo měli co říci a nemohli to říci bez nebezpečí, rádi hráli na blázny. Posluchač, pro kterého 
byla zakázaná, řeč určena, ji
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trpěl spíše, mohl-li se při tom smát a lichotit si soudem, že toto nepříjemné je asi něčím 
bláznivým. Zcela tak jako ve skutečnosti sen, chová se na divadle princ, který se musí 
přetvařovat, jako by byl blázen, a proto lze i o snu říci to, co o sobě tvrdí Hamlet, jenž 
nahrazuje pravé podmínky podmínkami vtipně nesrozumitelnými: "Jsem blázen jen při se-
veroseverozápadním; vane-li vítr od jihu, rozeznám volavku od sokola."95'

Rozřešil jsem tedy problém absurdnosti snu v tom smyslu, že snové myšlenky nikdy nejsou 
absurdní - aspoň ne u snů duševně zdravých lidí -a že snová práce vytváří absurdní sny a sny s 
jednotlivými absurdními prvky, má-li být jejím vyjadřovacím způsobem znázorněna kritika, 
posměch a výsměch, které jsou obsaženy ve snových myšlenkách. Nyní mi záleží na tom, 
abych ukázal, že snová práce je vyčerpána spolupůsobením tří uvedených momentů - a 
čtvrtého, o němž se ještě zmíním -, že jinak nevykonává nic jiného než překlad snových 
myšlenek, přičemž dbá čtyř jí předepsaných podmínek, a že otázka, zda duše ve snu pracuje 
se všemi svými schopnostmi nebo jen s jejich částí, je položena chybně a nedotýká se 
skutečných poměrů. Protože však existuje hojnost snů, v jejichž obsahu se soudí, kritizuje a 
uznává, v nichž se vyskytuje údiv nad jednotlivým prvkem snu, provádějí se pokusy o 
vysvětlení a argumentuje se, musím na několika vybraných příkladech vyřídit námitky, jež se 
odvozují od takových jevů.

Odpovídám takto: Všechno, co se ve snech vyskytuje jako zdánlivá činnost soudnosti, se 
nemá pojímat jako myšlenkový výkon snové práce, ale patří k materiálu snových myšlenek a 
dostalo se odtud jako hotový útvar do zjevného obsahu snu. Zatím mohu svou větu ještě 
předběhnout. I z úsudků, jež o vybaveném snu vyslovujeme po procitnutí, z pocitů, které v 
nás vyvolává reprodukce snu, patří značná část k latentnímu obsahu tohoto snu a má se 
včlenit do výkladu snu.

I. Jeden nápadný příklad pro tento úkaz jsem již uvedl. Jedna pacientka nechce vyprávět svůj 
sen, neboť je příliš nejasný. Viděla ve snu nějakou osobu a neví, zda to byl manžel nebo otec. 
Potom následuje druhá část snu, v níž se objevuje "truhlík na smetí"96', k němuž se pojí tato 
vzpomínka. Jako mladá hospodyně řekla kdysi žertem před mladým příbuzným, který k nim 
docházel, že její nejbližší starostí bude pořízení takového "truhlíku na smetí". Nazítří ráno 
dostala "truhlík na smetí", ale naplněný konvalinkami. Tato část snu znázorňuje rčení: "To 
nevyrostlo na mém vlastním smetišti."97' Z dalšího rozboru se dovíme, že ve snových 



myšlenkách jde o dodatečný účinek příběhu, který slyšela v mládí, že jedna dívka porodila 
dítě, o kterém nebylo jasné, kdo je vlastně jeho otcem. Snové znázornění zde tedy přesahuje 
do bdělého myšlení a dává jeden z prvků snových myšlenek zastupovat soudem o celém snu, 
provedeným za bdění.
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II. Podobný případ: Můj pacient má sen, který se mu zdá zajímavý, neboť si bezprostředně po 
procitnutí říká: To musím vyprávět doktorovi. Z analýzy snu vyplynou velmi zřetelné narážky 
na poměr, jenž začal za ošetřování a o němž si umínil, že mi o něm vůbec nebude vyprávět.9^

III. Třetí příklad z mé vlastní zkušenosti:

Jdu s P-em krajinou, v níž jsou domy a zahrady, do nemocnice. Přitom si myslím, že jsem tuto 
krajinu již několikrát ve snu viděl. Nevyznám se tu dobře; P. mi ukazuje cestu, která vede 
rohem do restaurace (sál, ne zahrada); tam se ptám na paní Doni a dovím se, že bydlí v pozadí 
v malé komůrce s třemi dětmi. Jdu tam a již předtím potkávám nejasnou osobu s mými dvěma 
děvčátky, které pak vezmu s sebou, když jsem s nimi chvíli postál. Jakási výčitka mé ženě, že 
je tam nechala.

Při procitnutí cítím veliké uspokojení, které odůvodňuji tím, že se nyní z analýzy dovím, co 
znamená: Již se mi o tom zdál o.99) Ale analýza mě o tom nijak nepoučí; pouze mi ukáže, že 
uspokojení patří k la-tentnímu obsahu snu a nikoli k nějakému soudu o snu. Je to uspokojení 
nad tím, že jsem ve svém manželství dostal děti. P. je muž, s nímž jsme šli jistý kus života 
stejnou cestou, který mě pak společensky i hmotně daleko předstihl, ale v manželství zůstal 
bezdětný. Důkaz úplnou analýzou mohou nahradit oba podněty ke snu. Den předtím jsem četl 
v novinách, že zemřela jakási paní Dona A... y (z toho dělám Doni), a to při porodu; od své 
ženy jsem se dověděl, že zesnulá byla ošetřována stejnou porodní babičkou jako ona při obou 
našich nejmladších dětech. Jméno Dona mi bylo nápadné, neboť jsem je krátce předtím 
poprvé našel v jednom anglickém románě. Druhý podnět ke snu vyplývá z jeho data; bylo to v 
noci před narozeninami mého nejstaršího, jak se zdá, básnicky nadaného syna.

IV. Totéž uspokojení mi zůstává po procitnutí z absurdního snu, že otec hrál po smrti 
politickou roli mezi Madary, a je motivováno trváním pocitu, který provázel poslední větu 
snu: "Pamatuji se, že se na smrtelném, loži velice podobal Garibaldimu, a mám radost z t o h 
o, že se to přece uskutečnilo... " (K tomu nějaké zapomenuté pokračování.) Z analýzy mohu 
dosadit, co patří do této mezery snu. Je to zmínka o mém druhém hochovi, jemuž jsem dal 
křestní jméno velké historické osobnosti, která mne od chlapeckých let, zvláště od jistého 
pobytu v Anglii, mocně přitahovala. Tehdy jsem měl rok očekávání s předsevzetím, že užiji 
právě tohoto jména, bude-li to syn, a tímto jménem jsem, velice uspokojen, hned uvítal právě 
narozené dítě. Snadno lze pozorovat, jak se potlačená otcova snaha po velikosti v jeho 
myšlenkách přenáší na děti; ba, rádi uvěříme, že je to jedna z cest, jimiž se uskutečňuje 
potlačení, které se v životě stalo nutným. Nárok, být pojat do souvislosti tohoto snu, získal
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malý synek tím, že se mu tehdy přihodila táž nehoda - která se dá snadno odpustit u dítěte a u 
umírajícího - že zašpinil prádlo. Srovnej s tím narážku stoliční soudce a přání snu: Stát před 
svými dětmi veliký a čistý.



V. Mám-li nyní vyhledat úsudky, které ve snu zůstávají, nepokračují do bdění nebo tam 
nejsou umístěny, bude pro mne velikým usnadněním, že k tomu mohu použít snů, jež jsem již 
sdělil v jiném úmyslu. Sen o Goe-thovi, který napadl pana M-a, obsahuje, jak se zdá, značné 
množství úsudků. Snažím se poněkud si objasnit časové poměry, které se mi zdají 
nepravděpodobné. Nevypadá to jako kritické hnutí proti nesmyslu, že Goethe literárně napadl 
mladého muže mně známého? ,Ldá se mi přijatelné, že mu bylo 18 let." To přece zní docela 
tak jako výsledek, ovšemže slabomyslného počítání; a "Afevím jistě, který máme rok" by 
bylo příkladem nejistoty nebo pochybnosti ve snu.

Z rozboru tohoto snu však vím, že tyto soudy, vykonané zdánlivě ve snu, připouštějí ve svém 
doslovném znění jiné pojetí, jímž se stávají nezbytnými pro výklad snu a jímž je zároveň 
vyloučena jakákoli absurdnost. Větou: Snažím se poněkud si objasnit časové poměry, se 
dosazuji na místo svého přítele, který se skutečně snaží objasnit časové poměry života. Věta 
tak ztrácí význam soudu, který se vzpírá proti nesmyslu předcházející věty. Vsuvka zdá se mi 
nepraděpodobné patří dohromady s pozdějším zdá se mi přijatelné. Přibližně stejnými slovy 
jsem odpověděl dámě, která mi vyprávěla chorobopis svého bratra: "Zdá se mi 
nepraděpodobné, že by výkřik ,příroda-příroda' nějak souvisel sGoethem; zdá se mi mnohem 
přijatelnější, že měl onen sexuální význam, který znáte." Byl zde ovšem proveden soud, ale ne 
ve snu, nýbrž ve skutečnosti, u příležitosti, kterou si snové myšlenky vybavují a které 
používají. Snový obsah si přivlastňuje tento soud tak jako jakýkoli jiný zlomek snových 
myšlenek.

Číslo 18, s nímž je soud ve snu nesmyslně spojován, si ještě zachovává stopu souvislosti, z 
níž byl skutečný soud vytržen. Konečně, že "nevím jistě, který máme rok", nemá prosadit nic 
jiného, než mé ztotožnění s pa-ralytikem, při jehož zkoušce skutečně vyšel tento opěrný bod 
najevo.

Při rozřešování zdánlivých soudů snícího lze pro provádění vykla-dačské práce připomenout 
pravidlo, dané úvodem, že máme pomíjet jako nepodstatné zdání souvislost mezi snovými 
součástmi, vytvořenou snem, a sledovat směrem k jeho základu každý snový prvek zvlášť. 
Sen je konglomerátem, který musí být pro účely šetření zase roztříštěn. Na druhé straně však 
jsme upozorňováni na to, že se ve snech projevuje psychická síla, která vytváří tuto zdánlivou 
souvislost, tedy podrobuje materiál získaný snovou prací druhotnému zpracování. Máme zde 
před sebou projevy oné moci, kterou později zhodnotíme jako čtvrtý z momentů zúčastněných 
při tvorbě snu. < ¦ , ¦¦¦ ;
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VI. Hledám ve snech, již sdělených, další příklady usuzování. V absurdním snu o přípise 
obecní rady se ptám: Brzy nato ses oženil? Počítám, že jsem přece narozen r. 1856, což mi 
připadá jako bezprostředně následující. To má úplně tvar závěru. Otec se oženil brzy po 
záchvatu v roce 1851; já jsem přece nejstarší, narozený r. 1856; to tedy souhlasí. Víme, že 
tento závěr je zfalšován splněním přání, že věta, vládnoucí ve snových myšlenkách, zní takto: 
čtyři nebo pět let, to není žádná doba, to se nepočítá. Ale každá část tohoto usuzování je ve 
snových myšlenkách obsahově i tvarově determinována jinak: Kdo se chce oženit 
bezprostředně po skončení léčby, je pacient, na jehož trpělivost si kolega stěžuje. Způsob, 
jakým se ve snu stýkám s otcem, připomíná výslech nebo zkoušku, a tím jistého univerzitního 
profesora, který v inskripční hodině sepisoval úplné nacionále: Narozen, kdy? 1856. - Pater? 
Nato uvedl posluchač otcovo křestní jméno s latinskou koncovkou a my studenti jsme soudili, 
že dvorní rada vyvozuje z otcova křestního jména závěr, který se nedá vždy vyvodit z 



křestního jména inskribujícího studenta. Usuzování snu by tedy jen opakovalo usuzování, 
které se vyskytuje jako část materiálu ve snových myšlenkách. Z toho se dovíme něco 
nového. Vy-skytne-li se ve snovém obsahu závěr, dozajista pochází ze snových myšlenek; zde 
je bud obsažen jako část vybaveného materiálu, nebo spojuje jako logické pojítko řadu 
snových myšlenek. Závěr ve snu vždycky znázorňuje závěr obsažený ve snových 
myšlenkách.100'

Nyní musím pokračovat v rozboru tohoto snu. K profesorově výslechu se pojí vzpomínka na 
index univerzitního posluchače (který byl za mých dob vyplňován latinsky). Dále na postup 
mých studií. Pět let, předepsaných pro lékařské studium, bylo pro mne opět příliš málo. 
Bezstarostně jsem pracoval do dalších let a moji známí mě považovali za lajdáka, 
pochybovali, zda budu hotov. Tu jsem se rychle rozhodl, že udělám své zkoušky, a byl jsem 
hotov: přes odklad. Nové posílení snových myšlenek, na něž se vzdorem poukazuji vůči svým 
kritikům. "A třebas tomu nevěříte, protože si dávám na čas; přece budu hotov, přece dospěji k 
závěru. Již často se to tak stalo."

Týž sen obsahuje na začátku několik vět, kterým nelze dobře odpírat ráz zdůvodňování. A 
toto zdůvodňování není ani absurdní, stejně by mohlo náležet k bdělému myšlení. Ve snu se 
posmívám přípisu obecní rady, neboť jsem za prve v roce 1851 nebyl ještě naživu, za druhé je 
můj otec, na kterého by se to mohlo vztahovat, již mrtvý. Obojí není jen samo správné, ale 
také se úplně kryje se skutečnými argumenty, kterých bych užil, kdybych dostal takový připiš. 
Z dřívějšího rozboru (str. 261) víme, že tento sen vyrostl na půdě hluboce rozhořčených a 
výsměšných snových myšlenek; předpokládáme-li, že pohnutky k cenzuře jsou zde dosti 
silné, chápeme, že snová práce má nadmíru důvodů, aby vytvořila bezvadné
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vyvrácení nesmyslné domněnky podle vzoru, obsaženého ve snových myšlenkách. Analýza 
však ukazuje, že snové práci přece nebylo uloženo, aby zde volně přitvořila něco nového, ale 
že musela užít materiálu ze snových myšlenek. Je to tak, jako kdyby se v algebraické rovnici 
kromě číslic vyskytlo + a -, znaménko umocnění a odmocnění, a kdyby někdo, kdo tuto 
rovnici opisuje, aniž jí rozumí, pojal do svého opisu jak tato znaménka, tak číslice, ale obojí 
zpřeházel. Oba argumenty se dají uvést na tento materiál. Pro mě je trapné pomyšlení, že 
některé mé předpoklady, jež považuji za základ svého psychologického rozřešení 
psychoneuróz, vyvolají nedůvěru a posměch. Tak jsem např. nucen tvrdit, že již dojmy z 
druhého roku života, někdy také již z prvního, zanechávají trvalou stopu v citovém životě a 
mohou být - ačkoli je vzpomínka mnohdy zkreslila a zveličila - první a nejhlubší příčinou 
hysterického příznaku. Pacienti, kterým jsem to ve vhodném okamžiku vykládal, parodují 
někdy toto nově získané objasnění tím, že se prohlašují za ochotné hledat vzpomínky z doby, 
kdy ještě nebyli naživu. Podobně bude podle mého očekávání asi přijato odhalení netušené 
úlohy, kterou v nejranějších sexuálních hnutích hraje u nemocných žen otec. (Srv. rozpravu 
na str. 154.) A přece je podle mého dobře odůvodněného přesvědčení pravdou obojí. Abych si 
to po tvrdil, myslím na jednotlivé příklady, v nichž otcova smrt spadala do velmi útlého věku 
a pozdější jinak nevysvětlitelné příhody dokázaly, že si dítě přesto nevědomě zachovalo 
vzpomínky na osobu, která v tak rané době vymizela z jeho obzoru. Vím, že obojí moje 
tvrzení se zakládá na závěrech, jejichž platnost bude popírána. Je tedy výkonem splnění přání, 
používá-li snová práce právě materiálu těchto závěrů, u nichž se obávám námitky, k vytvoření 
závěrů, proti kterým nelze nic namítat.



VIL V jednom snu, o němž jsem se dosud zmínil jen letmo, je úvodem jasně vysloveno 
podivení nad vynořujícím se tématem.

Starý Briicke mně musel uložit nějaký' úkol; dost podivné, že se týká preparování mého 
vlastního spodku, pánve a nohou, který vidím před sebou jako v pitevním sále, aniž však 
pociťuji nedostatek těla či sebemenší hrůzu. Louisa N-ová stojí u toho a dělá tuto práci se 
mnou. Pánev je vykuchána, brzy na ni mám pohled zeshora, brzy zezdola, což se směšuje. Je 
vidět tlusté krče masové barvy (při nichž ještě ve snu myslím na hemeroidy). Také muselo být 
pečlivě vykucháno něco, co bylo nad tím a podobalo se zmačkanému stříbrnému papíru.101) 
Pak jsem zase měl své nohy a dělal jsem cestu městem, ale (z únavy) jsem si vzal vůz. Vůz 
vjel k mému údivu do domovních vrat, jež se otevřela a umožnila mi průjezd chodbou, která 
byla na konci prudce zahnuta, a konečně vedla dále do volného prostranství.102' Posléze jsem 
putoval s alpským vůdcem, který nesl mé věci, měnivými krajinami. Na jedné trati mě nesl, 
protože moje nohy byly
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unaveny. Půda byla bažinatá; šli jsme na okraji; na zemi seděli lidé, mezi nimi jedna dívka, 
jako indiáni nebo cikáni. Předtím jsem šel po kluzké půdě na vlastních nohou a stále jsem se 
přitom divil, že mi to preparování tak dobře jde. Konečně jsme přišli k malému dřevěnému 
domku, který měl na konci otevřené okno. Tam mě vůdce sundal a položil dvě připravená 
dřevěná prkna na okenní prkénko, aby tak překlenul propast, kterou bylo nutno překročit od 
okna. Nyní jsem skutečně dostal strach o své nohy. Místo očekávaného přechodu jsem uviděl 
dva dospělé muže ležící na dřevěných lavicích, jež stály u stěn chýše, a jakoby dvě děti, spící 
vedle nich. Jako by neměly umožňovat přechod prkna, ale děti. Procitl jsem s myšlenkovým 
zděšením.

Kdo třeba jen jednou nabyl řádného dojmu z vydatnosti snového zhuštění, snadno si může 
představit, jaké množství listů by obsáhl zevrubný rozbor tohoto snu. Naštěstí pro souvislost 
vyjímám však ze snu jen příklad pro údiv ve snu, projevující se vsuvkou dost podivné. 
Přistupuji k podnětu snu. Je to návštěva dámy Louisy N-ové, která také ve snu asistuje při 
práci. "Půjč mi něco ke čtení." Nabízím jí "She" od Ridera Hag-garda a chci jí vykládat: 
"Podivná kniha, ale plná skrytého smyslu; věčné

ženství, nesmrtelnost našich afektů.-------" Tu mě přeruší: "To už znám.

Nemáš nic vlastního?" - "Ne, má vlastní nesmrtelná díla nejsou dosud napsána." - "Kdy tedy 
vyjdou tvá takzvaná poslední objasnění, která, jak slibuješ, budou čitelná i pro nás?" ptá se 
poněkud jízlivě. Nyní pozoruji, že mě jejími ústy napomíná někdo jiný a umlknu. Myslím na 
to, jak se musím přemáhat, abych uveřejnil pouze práci o snu, v níž musím dát všanc tolik z 
vlastní intimní bytosti. "Co nejlepšího můžeš znát, tomu ty kluky beztak nesmíš učit." 
Preparování na vlastním těle, které je mi ve snu přikázáno, znamená sebeanalýzu spojenou se 
sdělováním snů. Starý Briicke je u toho právem; již v těchto letech vědecké práce jsem nechal 
ležet vědecký objev, až mě energický Briickův příkaz donutil k jeho uveřejnění. Další 
myšlenky, které navazují na hovor s Louisou N-ovou, sahají příliš hluboko, aby se staly 
vědomými; jsou odchýleny materiálem, který byl ve mně kromě toho vzbuzen zmínkou o 
"She" od Ridera Hag-garda. K této knize a také ještě k jiné knize téhož spisovatele "Heart of 
the world" se vztahuje úsudek dost podivné a četné prvky snu jsou vyňaty z obou 



fantastických románů. Bažinatá půda, přes kterou jsou lidé přenášeni, propast, kterou je nutno 
překročit pomocí přinesených prken, pocházejí ze "She"; indiáni, dívka, dřevěný domek z 
"Heart of the world". V obou románech je vůdkyní žena, v obou jde o nebezpečné cestování, 
v "She" o dobrodružnou cestu do neobjevených míst, kam sotvakdy někdo vkročil. Unavené 
nohy byly podle poznámky, kterou nacházím u snu, reálnou sensací oněch dnů. 
Pravděpodobně jim odpovídala nálada znave-nosti a pochybování: Jak daleko mě ještě mé 
nohy ponesou? V "She"
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končí dobrodružství tím, že vůdkyně, místo aby pro sebe a ostatní dobyla nesmrtelnost, zemře 
v tajemném ústředním ohni. Takový strach je nepochybně obsažen ve snových myšlenkách. 
Dřevěný domek je zajisté také rakví, tedy hrobem. Ale tím, že tuto nejvíce nežádoucí ze všech 
myšlenek znázornila splněním přání, vykonala snová práce mistrovské dílo. Byl jsem totiž už 
kdysi v hrobě, ale to byl vyprázdněný etruský hrob u Or-vieta, úzká komora s dvěma 
kamennými lavicemi u stěn, na nichž byly rozloženy kostry dvou dospělých lidí. Přesně tak 
vypadá ve snu vnitřek dřevěného domku, jenže kámen je nahrazen dřevem. Sen jaksi říká: 
Jestliže musíš prodlévat v nějakém hrobě, nechť je to aspoň tento hrob etruský, a tímto 
podvržením proměňuje nejsmutnější očekávání v očekávání dosti žádoucí. Pohříchu může, jak 
uslyšíme, obrátit v opak jen představu provázející afekt, ale nemůže vždy obrátit samotný 
afekt. Tak tedy procitám "s myšlenkovým zděšením", když si předtím vynutila znázornění 
idea, že snad děti dosáhnou toho, co zůstalo odepřeno otci, opět narážka na podivný román, v 
němž je totožnost jedné osoby zachována řadou generací po dva tisíce let.

VIII. V souvislosti delšího snu je obsažen rovněž projev podivení nad zážitkem ve snu, ale 
spojený s tak nápadným, z dálky přitaženým a téměř duchaplným pokusem o výklad, že bych 
jen proto musel analyzovat celý sen, i kdyby nebyl pro nás zajímavý dvěma dalšími body. 
Cestuji z 18. na 19. července tratí jižní dráhy a slyším ve spánku vyvolávat: "Hollthurn, deset 
minut. " Ihned myslím na Holothurien - přírodopisné muzeum -, že zde je místo, kde se 
chrabří mužové bezúspěšně bránili proti převaze svého zeměpána. - lnu, protireformace v 
Rakousku! - Jako by to bylo místo ve Štýrsku nebo v Tyrolsku. Ted nejasně vidím malé 
muzeum, kde jsou uloženy pozůstatky těchto mužů i věci, jimi získané. Chtěl bych vystoupit, 
ale odkládám to. Na nástupišti jsou ženy s ovocem, sedí na bobku a velmi lákavě nabízejí 
koše. - Váhal jsem, neboí jsem měl pochybnosti, zda máme ještě čas, ale nyní ještě pořád 
stojíme. - Najednou jsem v jiném kupé, kde jsou kůže a sedadla tak úzká, že se zády přímo 
naráží na opěradlo.m) Divím se tomu, ale mohl jsem přece také přestoupit ve stavu spaní. 
Několik lidí, mezi nimi dvojice anglických sourozenců; řada knih jasně na stojanu u stěny. 
Vidím "Wealth of nations", "Matter and Motion " (od Maxwella), tlusté a vázané v hnědém 
plátně. Muž se ptá sestry na jednu Schillerovu knihu, jestli to zapomněla. Knihy jsou brzy 
jakoby moje, brzy jako těch dvou. Chtěl bych se vmísit do hovoru potvrzováním nebo 
podporováním-------. Procitaje, potím se na celém těle, protože všechna okna jsou zavřená. 
Vlak stojí v Marburku. " Při sepisování mě napadá část snu, kterou chtěla vzpomínka přejít. 
Říkám dvojici sourozenců o jisté knize: It is from... ., opravuji se však: It is by... Muž 
podotýká k sestře: Vždyt to řekl správně.
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Sen začíná jménem stanice, které mě asi neúplně vzbudilo. Nahrazuji toto jméno, Marburk, 
Hollthurnem. Že jsem slyšel Marburk, při prvním nebo při některém pozdějším volání, 
dokazuje zmínka snu o Schillerovi, který se přece narodil v Marburku, třebas ne ve 



štýrském.1041 Tehdy jsem cestoval, ačkoli v první třídě, za velmi nepříjemných okolností. 
Vlak byl přeplněn, v kupé byl jeden pán a jedna dáma, kteří se zdáli velice vznešení a nebyli 
dost slušní, nebo kterým nestálo za to, aby nějak skrývali svou nelibost nad vetřelcem. Můj 
zdvořilý pozdrav nebyl opětován; ačkoli muž a žena seděli vedle sebe (proti směru jízdy), 
přece si žena pospíšila, aby před mýma očima obsadila místo u okna deštníkem; dveře byly 
okamžitě zavřeny a demonstrativně se mluvilo o otevírání oken. Patrně na mně záhy 
zpozorovali, že žízním po vzduchu. Noc byla teplá a vzduch v kupé, všestranně uzavřeném, 
byl brzy k zalknutí. Podle mých cestovních zkušeností se takovým chováním a přehmaty 
vyznačují lidé, kteří svůj lístek nezaplatili bud vůbec, nebo jen z polovice. Když přišel 
průvodčí a já mu ukázal svou draze zaplacenou jízdenku, zaznělo z úst dámy nepřístupně a 
téměř výhružně: Můj muž má legitimaci. Byla mocného zjevu s mrzutými rysy, ve věku 
nedalekého od doby, kdy ženská krása upadá; muž se vůbec nedostal ke slovu, seděl a ani se 
nehýbal. Pokoušel jsem se spát. Ve snu se krutě mstím na svých nezdvořilých 
spolucestujících; nikdo by netušil, jaké nadávky a ponížení se skrývají za nesouvislými 
výdrolky první poloviny snu. Po ukojení tohoto přání se uplatnila druhá potřeba, vystřídat 
kupé. Sen tak měnívá scénu často, aniž se snící jakkoli nad změnou zaráží, že by nebylo 
vůbec nápadné, kdybych si byl záhy nahradil svou cestovní společnost příjemnější společností 
ze vzpomínky. Zde však nastal případ, že se něco zarazilo nad změnou scény a považovalo za 
nutné ji vysvětlit. Jak jsem se náhle dostal do jiného kupé? Nepamatoval jsem se přece, že 
bych přestoupil. Zbývalo jen jediné vysvětlení: musel jsem opustit vůz ve stavu spaní, řídká 
událost, pro kterou však neuropatologova zkušenost dodává příklady. Víme o lidech, kteří 
podniknou jízdu železnicí v mrá-kotném stavu, aniž nějakým znakem prozrazují svůj 
abnormální stav, až na nějaké stanici cesty přijdou úplně k sobě a potom se diví mezeře ve své 
vzpomínce. Za takový případ automatisme ambulatoire prohlašuji tedy ještě ve snu případ 
svůj.

Analýza nám dovoluje podat jiné rozřešení. Pokus o vysvětlení, který mne tak zaráží, 
kdybych jej musel přičítat snové práci, naprosto není originální, ale napodobeninou podle 
neurózy jednoho mého pacienta. Na jiném místě jsem již vyprávěl o velmi vzdělaném a v 
životě dobrosrdečném muži, který si krátce po smrti svých rodičů začal vyčítat vražedné 
sklony a trpěl omezujícími opatřeními, k nimž byl nucen, aby se zajistil. Byl to případ těžkých 
nutkavých představ za úplně zachovalého rozumu. Nejdříve mu byla ztrpčována chůze po 
ulici nutkáním, že si musel vydávat
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počet z toho, kam zmizeli všichni kolemjdoucí; jestliže však některý náhle vymizel z jeho 
pronásledujícího pohledu, zůstal mu trapný pocit a v myšlenkách možnost, že ho možná sám 
zprovodil se světa. Mezi jiným byla v pozadí kainská fantazie, neboť všichni lidé jsou bratři. 
Poněvadž nebylo možné zhostit se tohoto úkolu, zřekl se vycházek a trávil svůj život 
uvězněný za čtyřmi stěnami. Do jeho pokoje přinášely však noviny neustále zprávy o 
vraždách, které byly venku vykonány, a jeho svědomí mu v podobě pochybností naznačovalo, 
že on je hledaným vrahem. Proti těmto obžalobám ho chvíli chránila jistota, že přece několik 
týdnů neopustil svůj byt, až na něho jednoho dne sedla myšlenka o možnosti, že mohl opustit 
dům ve stavu bezvědomí a vykonat tak vraždu, aniž by o tom věděl. Od té doby uzavřel 
domovní vrata, předal klíč staré hospodyni a důrazněji zakázal, aby mu ho nedala do rukou, i 
kdyby to žádal.

Odtud tedy pochází pokus o vysvětlení, že jsem přestoupil ve stavu bezvědomí; byl z 
materiálu snových myšlenek zanesen do snu hotový a slouží ve snu patrně k tomu, aby mě 



ztotožnil s osobou onoho pacienta. Vzpomínku na něho ve mně vzbudila asociace, která byla 
nasnadě. S tímto mužem jsem před několika týdny vykonal svou poslední noční cestu. Byl 
vyléčen, doprovázel mne na venkov k svým příbuzným, kteří mě pozvali; měli jsme pro sebe 
kupé, nechali jsme všechna okna celou noc otevřená a pokud jsem bděl, bavili jsme se 
výborně. Věděl jsem, že kořenem jeho onemocnění byla dětská nepřátelská hnutí proti jeho 
otci v sexuální souvislosti. Ztotožňuje se s ním, chtěl jsem si tedy přiznat něco podobného. 
Druhá scéna snu se také skutečně rozřešuje jakožto domýšlivá fantazie, že se oba mí přistárlí 
spolucestující chovají ke mně proto tak odmítavě, že jsem jim svým příchodem zabránil v 
zamýšlené noční výměně něžností. Tato fantazie se však zakládá na scéně z raného dětství, ve 
kterém dítě, patrně puzeno sexuální zvídavostí, vniklo do ložnice rodičů a bylo vyhnáno 
rozhodným slovem otce.

Mám za zbytečné hromadit další příklady. Všechny by jen potvrdily, co jsme poznali z 
příkladů již uvedených, že usuzování ve snu je jen opakováním vzoru ze snových myšlenek. 
Ponejvíce opakováním špatně umístěným, zařazeným do nevhodné souvislosti, někdy však, 
jako v našich posledních příkladech, tak obratně použitým, že máme zprvu dojem, jako by šlo 
o samostatnou myšlenkovou činnost ve snu. Odtud bychom mohli obrátit svůj zájem k oné 
psychické činnosti, která sice, jak se zdá, nepůsobí pravidelně při tvorbě snu, která se však 
tam, kde působí, snaží stavět snové prvky, původem různorodé, tak, aby dávaly smysl a byl 
vymýcen rozpor. Předtím však považujeme za nutné zabývat se projevy afektů ve snu a 
srovnat je s afekty, které ve snových myšlenkách odhaluje analýza.
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H. Afekty ve snu

Bystrá Strickerova poznámka nás upozornila, že snové projevy afektů nepřipouštějí ono 
pohrdavé vyřízení, kterým po procitnutí ze sebe střásáme obsah snu: Bojím-li se ve snu 
lupičů, jsou lupiči sice pomyslní, ale bázeň je skutečná, a stejně tak je tomu, když se ve snu 
raduji. Podle svědectví našeho cítění není afekt prožitý ve snu vůbec méněcenný proti stejně 
intenzivnímu afektu prožitému za bdění. Sen se svým afektivním obsahem dožaduje 
energičtěji než obsahem představovým, aby byl zařazen mezi skutečné zážitky naší duše. 
Tohoto zařazení však nedosahujeme za bdění, protože nedovedeme psychicky hodnotit afekt 
jinak než ve spojitosti s jistým představovým obsahem. Jestliže se afekt a představa druhem a 
intenzitou k sobě nehodí, je naše bdělá soudnost zmatena.

Na snech vždy vzbuzovalo údiv, že představové obsahy nejsou provázeny oním afektivním 
účinkem, který bychom za bdělého myšlení očekávali jako nutný. Strumpell vyslovil větu, že 
představy jsou ve snu odpoutány od svých psychických hodnot. Ve snu však nechybí ani 
opačné jevy: intenzivní projev afektu se vyskytuje i u obsahu, který, jak se zdá, nijak 
nepodněcuje vznik afektů. Jsem ve snu v hrozné, nebezpečné, protivné situaci, nepociťuji 
však vůbec bázeň či odpor; proti tomu se jindy děsím nevinných věcí a raduji se z dětinských.

Tato záhada nám zmizí tak náhle a tak úplně, jako možná žádná jiná ze záhad snu, jakmile 
přejdeme od zjevného obsahu snu k latentnímu. Nepotřebujeme ji vysvětlovat, neboť tato 
záhada již není. Analýza nás poučuje, že představové obsahy byly přesunuty a nahrazeny, 
zatímco afekty zůstaly neposunuté. Není divu, že se představový obsah, změněný snovým 
zkreslením, již nehodí k zachovanému afektu; není však překvapením ani to, když analýza 
dosadí na jeho dřívější místo správný obsah.105' Na psychickém komplexu, který podlehl 
vlivu cenzury, jsou afekty odolnou částí, jež jediná nám může být vodítkem pro správné 



doplnění. Ještě jasněji než u snu se tento poměr odhaluje u psychoneuróz. Afekt zde má vždy 
pravdu, aspoň co se týká kvality; jeho intenzita se přece dá stupňovat přesunováním 
neurotické pozornosti. Diví-li se hys-terik, že se musí tak bát maličkostí, nebo muž trpící 
nutkavými představami, že z nicotnosti pro něho vyrůstá tak trapná výčitka, mýlí se oba, 
považujíce představový obsah - maličkost či nicotnost - za podstatu, a bezúspěšně se brání, 
vycházejíce při své myšlenkové práci z tohoto představového obsahu. Psychoanalýza jim pak 
ukazuje správnou cestu tím, že naopak uznává afekt za oprávněný a vyhledává představu k 
němu příslušnou a nahrazením potlačenou. Předpokladem toho je, aby rozvoj afektu a obsah 
představy nebyly onou nerozlučnou organickou jednotou, za jakou ji obyčejně považujeme, 
nýbrž aby obě části byly sletovány
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a daly se tak od sebe odloučit analýzou. Výklad snů ukazuje, že tomu tak skutečně je.

Nejprve uvedu příklad, v němž analýza objasňuje zdánlivé nedostavení se afektu u jednoho 
představového obsahu, který by měl vynucovat rozvoj afektu.

1

Snící žena vidí v poušti tři lvy, z nichž se jeden směje. Ona se jich nebojí. Potom však asi 
přece před nimi utekla, protože chce vylézt na strom, zjistí ale, íe její sestřenice, která je 
učitelkou angličtiny, je již nahoře atd.

K tomu přináší analýza tento materiál: Indiferentním podnětem ke snu se stala jedna věta její 
anglické úlohy: Hříva je okrasou 1 v a. Její otec měl vousy, jež jako hříva vroubily jeho 
obličej. Její učitelka angličtiny se jmenuje miss L y o n s (lions = lvi). Známý jí poslal balady 
od L o e w a (Loewe = lev). To jsou tedy ti tři lvi; proč by se jich měla bát? - Četla povídku, v 
níž černocha, který poštval ostatní k povstání, honí ohaři, a on, aby se zachránil, vyleze na 
strom. Pak následují v bujné náladě drobty vzpomínek jako tyto: Návod, jak chytat lvy z 
"Fliegende Blatter": Vezmi poušť, prosej ji sítem a co zbude, jsou lvi. Dále velmi veselá, ale 
nepříliš slušná anekdota o úředníkovi, který je tázán, proč vydatněji neusiluje o přízeň svého 
šéfa, a odpoví, že se sice snažil tam vlézt, ale jeho kolega byljiž nahoře. Celý materiál se stane 
srozumitelným, dovíme-li se, že dámu v den snu navštívil představený jejího muže. Byl k ní 
velmi zdvořilý, políbil jí ruku a ona se ho vůbec nebála, ačkoli je veliké zvíře a hraje v 
hlavním městě její země roli lva společnosti. Tohoto lva lze tedy srovnat se lvem ve "Snu noci 
svatojánské", který se demaskuje jako Schnock, truhlář, a takoví jsou všichni lvi snu, jichž 
není třeba se bát.

Jako druhý příklad použiji sen oné dívky, která viděla, jak malý syn její sestry leží v rakvi, 
přitom však, a to nyní dodávám, nepocítila ani bolest, ani smutek. Z analýzy víme proč. Sen 
jen zahaloval její přání, aby znovu spatřila milovaného muže; afekt byl nutně uveden do 
souladu s přáním a nikoli s jeho zahalením.. K smutku tedy nebyl žádný důvod.

V jistém počtu snů zůstává afekt aspoň ještě spojen s oním představovým obsahem, jenž 
nahradil představový obsah, který se k afektu hodil. V jiných sahá uvolnění komplexu dále. 
Afekt se jeví úplně odloučeným od příslušné představy a je ve snu umístěn někde jinde, kde 
se hodí do nového uspořádání snových prvků. Je to pak něco podobného, jako jsme viděli při 
usuzování ve snu. Vyskytuje-li se ve snových myšlenkách významný závěr, je takový závěr 



obsažen i ve snu, ale může být přesunut na zcela jiný materiál. Nezřídka toto přesunutí 
nastává podle zásady protikladnosti.
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Tuto možnost osvětlím na následujícím příkladě snu, který jsem velmi zevrubně analyzoval.

Zámek u moře, později neleží přímo u moře, ale u jiného průplavu vedoucího do moře. Pan P. 
je guvernérem. Stojím s ním ve velkém salonu se třemi okny, před nimiž se tyčí výběžky zdi 
jako cimbuří pevnosti. Jsem přidělen k posádce asi jako námořní důstojník, dobrovolník. 
Obáváme se příjezdu nepřátelských válečných lodí, nebot jsme ve válečném stavu. Pan P. 
zamýšlí odejít; udílí mi pokyny, co se má dělat v případě, kterého se obáváme. Jeho nemocná 
žena je s dětmi v ohroženém zámku. Začne-li bombardování, má se velký sál vyklidit. P. těžce 
dýchá a chce se vzdálit; zadržím ho a ptám se, jakým způsobem mu mám v případě potřeby 
podat zprávu. Na to ještě něco řekne, ihned však klesne a je mrtev. Asi jsem ho těmi otázkami 
zbytečně přepínal. Po jeho smrti, která na mě jinak nedělá Žádný dojem, přemýšlím, zda 
vdova zůstane v zámku, zda mám vrchnímu velitelství oznámit úmrtí a jako nejbližší ve 
velení převzít správu zámku. Nyní stojím u okna a prohlížím lodě, které jedou kolem nás; jsou 
to lodě obchodní, jež se rychle ženou kolem nás po temné vodě, některé mají několik komínů, 
jiné vypouklou střechu (jež se velmi podobá nádražní stavbě v úvodním snu [který jsem 
nesdělil]). Pak stojí vedle mě můj bratr a oba hledíme z okna na průplav. Při pohledu na jednu 
lod se lekáme a voláme: Tady přijíždí ta válečná lod. Ukáže se však, že se vracejí jen tytéž 
lodě, které již znám. Nyní připlouvá malá lod, komicky odříznutá, takže končí uprostřed své 
šířky; na palubě je vidět podivné věci na způsob číší a pouzder. Voláme jakoby jedním 
hrdlem: To je snídaňová lod!

Rychlý pohyb lodí, velmi tmavá modř vody, hnědý kouř komínů, to všechno dohromady 
působí vysoce napínavým, ponurým dojmem.

Místa v tomto snu jsou snesena z několika cest k Jadranu (Miramare, Duino, Benátky, 
Aquilea). Ještě jsem měl ve svěží paměti krátkou, ale rozkošnou velikonoční cestu do 
Aquileje, kterou jsem vykonal s bratrem několik týdnů před snem. Také tu spolupůsobí 
námořní válka mezi Amerikou a Španělskem a s ní spjaté obavy o osud mých příbuzných, 
žijících v Americe. Na dvou místech tohoto snu se projevuje působení afektů. Na jednom 
místě se očekávaný afekt nedostaví, výslovně se zdůrazňuje, že guvernérova smrt na mne 
nedělá žádný dojem; na jiném místě, kdy myslím, že vidím válečnou lod, se lekám a pociťuji 
za spánku všechny sensace leknutí. Umístění afektu v tomto dobře sestaveném snu bylo 
provedeno tak, že jakýkoli nápadný rozpor je vymýcen. Není přece důvod, abych se lekal 
guvernérovy smrti, a je zdánlivě na místě, abych se jako velitel zámku zděsil při pohledu na 
válečnou lod. Avšak analýza dokáže, že pan P. je jen náhradníkem mého vlastního já (ve snu 
jsem já jeho

278

náhradníkem). Já jsem guvernér, který náhle zemře. Snové myšlenky jednají o budoucnosti 
mé rodiny po mé předčasné smrti. Žádná jiná trapná myšlenka se ve snových myšlenkách 
nevyskytuje. Leknutí, které je ve snu přiletováno k pohledu na válečnou lod, musí být od lodi 
odděleno a dosazeno na toto místo. Na druhé straně analýza ukazuje, že oblast snových 
myšlenek, z níž je vzata válečná lod, je naplněna nejveselejšími vzpomínkami. Bylo to rok 
před snem, v Benátkách. Za kouzelně krásného dne jsme stáli u oken svého pokoje na Rivo 



Schiavoni a hleděli na modrou lagunu, v níž bylo dnes více pohybu než jindy. Očekávaly se 
anglické lodě, které měly být slavnostně uvítány. Najednou má žena jako dítě radostně 
zvolala: Tady přijíždí ta anglická válečná lod! Ve snu se u těchto slov lekám, zase vidíme, že 
řeč ve snu pochází z řeči v životě. Že se ani prvek anglický v této řeči pro snovou práci 
neztratil, brzy ukážu. Obracím tedy mezi snovými myšlenkami a snovým obsahem veselost v 
úlek a stačí, když naznačím, že touto proměnou samotnou vyjadřuji část latentního snového 
obsahu. Příklad však dokazuje, že je snové práci ponecháno na vůli, aby odpoutala podnět 
afektu od jeho spojitostí ve snových myšlenkách a vřadila jej kamkoli do snového obsahu.

Chápu se namátkou naskytlé příležitosti, abych zevrubněji analyzoval snídaňovou lod, jejíž 
zjevení ve snu nesmyslně zakončuje situaci, která se zdála racionální. Prohlédnu-li si lépe 
tento snový objekt, je mi dodatečně nápadné, že byl černý a že se uříznutím ve své největší 
šířce dalekosáhle podobal předmětu, který vzbudil náš zájem v muzejích etruských měst. Byl 
to čtverhranný podnos z černé hlíny s dvěma uchy, na němž stály takové věci jako šálky na 
kávu a na čaj, jež nebyly zcela nepodobné jednomu z našich moderních příborů ke 
snídani.wt>) Na dotaz nám bylo vysvětleno, zeje to toaletní stolek {Toilette) etruské dámy, na 
kterém jsou pudřenky a pouzdra na líčidla; a žertem jsme si řekli, že by nebylo špatné přivézt 
takovou věc hospodyni. Snový objekt tedy znamená černý úbor {Toilette), smutek a přímo 
naráží na jisté úmrtí: Druhým koncem připomíná tento snový objekt Nachen od kořene 
ve%v^, na který byla, jak mi sděluje můj filologicky vzdělaný přítel, pokládána v pravěcích 
mrtvola a ponechána moři, aby ji pohřbilo. K tomu se řadí, proč se ve snu lodě vracejí. 
"Skromně, vyváznuv, člunem k přístavu tíhne stařec."107' Je to zpáteční cesta po rozbité lodi, 
snídaňová lod je přece jakoby po šíři rozbita. Odkud však pochází název "snídaňová lod"? 
Zde je použito to "anglické", které nám zbylo u válečných lodí. Snídaně = breakfast, rozbití 
půstu. Rozbití patří zase k rozbití lodi, půst se pojí k černému úboru.

Na této snídaňové lodi vytvořil sen nově jen název. Tato věc existovala a připomíná mi jednu 
z nejradostnějších hodin mé poslední cesty. Protože jsme neměli důvěru ke stravě v Anglii, 
vzali jsme si z Porice s sebou jídlo,
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v Aquilei jsme si koupili láhev výborného istrijského vína a když malý poštovní parník 
pomalu projížděl průplavem delle Mee po pusté lagunové trati do Grada, snídali jsme jako 
jediní pasažéři za nejveselejší nálady na palubě. Tato snídaně nám chutnala jako málokterá 
dřívější. To tedy byla ta snídaňová lod a právě za touto vzpomínkou na nejradostnější životní 
požitek skrývá sen nejvíce zarmucující myšlenky na neznámou a děsivou budoucnost.

Odpoutání afektů od nakupenin představ, které vyvolaly jejich rozvoj, je nejnápadnějším ze 
všeho, čemu jsou při tvorbě snu podrobovány, není však ani jedinou, ani nejpodstatnější 
změnou, jimž podléhají na cestě od snových myšlenek k zjevnému snu. Srovnáme-li afekty ve 
snových myšlenkách s afekty ve snu, ujasní se nám hned toto: Vyskytuje-li se afekt ve snu, 
vyskytuje se také ve snových myšlenkách, ale nikoli obráceně. Sen je zpravidla chudší na 
afekty než psychický materiál, z jehož zpracování vzešel. Když rekonstruuji snové myšlenky, 
mám přehled o tom, jak v nich zpravidla zápasí o uplatnění nejintenzivnější duševní hnutí, 
většinou v boji s jinými, která se jim silně příčí. Pohlédnu-li pak zpátky na sen, shledám jej 
nezřídka bezbarvým, bez jakéhokoli silnějšího citového zabarvení. Snovou prací byl na 
úroveň lhostejnosti uveden nejen obsah, ale často i citové zabarvení mého myšlení. Řekl 
bych, že se snovou prací dosahuje potlačení afektů. Vezměme např. sen o botanické 
monografii. V myšlení mu odpovídá vášnivě pohnuté plaidoyer za mou svobodu, jednat tak, 



jak jednám, zařídit si život tak, jak se to mně samému zdá správné. Sen, z toho vzešlý, zní 
lhostejně: Napsal jsem monografii, leží přede mnou, je opatřena barevnými tabulkami, ke 
každému výtisku jsou připojeny sušené květiny. Je to jako klid na poli posetém mrtvolami;
nic nepociťujeme z řádění bitvy.

Může to dopadnout také jinak, do snu samého se mohou dostat silné projevy afektů; ale 
nejdříve se zastavme u nesporného faktu, že se tolik snů jeví lhostejnými, zatímco se nikdy 
nemůžeme vpravit do snových myšlenek, aniž bychom byli hluboce pohnuti.

Zde není naším úkolem podat úplné teoretické objasnění tohoto potlačení afektů za snové 
práce; to by předpokládalo nejpečlivější proniknutí do teorie afektů a do mechanismu 
potlačení. Chci se tu zmínit jen o dvou myšlenkách. Jsem - z jiných důvodů - nucen 
představovat si rozvoj afektu jako odstředivý pochod směřující k povrchu těla, obdobný s 
iner-vačními pochody motorickými a sekretorickými. Jako se zdá, že je za spánku zrušeno 
vysílání motorických popudů do vnějšího světa, tak by mohlo být také ztíženo odstředivé 
vzbuzování afektů nevědomým myšlením za spánku. Afektivní hnutí, která vznikají při 
průběhu snových myšlenek, by tedy sama o sobě byla slabými hnutími, a proto by ani hnutí 
dostávající se do snu nebyla silnější. Ve smyslu této úvahy by potlačení

280

afektů vůbec nebylo výsledkem snové práce, ale stavu spánku. Možná tomu tak je, ale 
rozhodně to není vše. Musíme mít rovněž na mysli, že se každý složený sen odhalil také jako 
výsledek kompromisu mezi odporujícími si psychickými silami. Jednak musí myšlenky 
tvořící přání bojovat proti odporu cenzurující instance, jednak jsme často viděli, že v 
nevědomém myšlení samém byl každý myšlenkový pochod spjat se svým kon-tradiktorickým 
opakem. Jelikož jsou všechny tyto myšlenkové pochody schopny afektu, sotva se úhrnem 
zmýlíme, když budeme potlačení afektů považovat za výsledek tlumení, které si vzájemně 
způsobují protivy a kterým působí cenzura na proudění, jež potlačuje. Útlum afektů by pak 
byl druhým výsledkem působení snové cenzury, tak jako bylo jeho prvním výsledkem snové 
zkreslení.

Chtěl bych uvést příklad snu, v němž se lhostejné citové zabarvení snového obsahu dá 
objasnit protichůdností obsaženou ve snových myšlenkách. Musím vyprávět tento krátký sen, 
jehož četba vzbudí v každém pocit hnusu:

Návrší, na něm jakýsi záchod v přírodě, velmi dlouhá lavice, na jejím konci veliká záchodová 
díra. Celý zadní okraj je hustě poset hromádkami lejna všech velikostí a stupňů čerstvosti. Za 
lavicí je křoví. Močím na lavici; dlouhý proud moči všechno spláchne, lejna se snadno odlepí 
a spadnou do otvoru. Jako by na konci ještě něco zbývalo.

Proč jsem při tomto snu nepocítil žádný hnus?

Protože, jak ukáže analýza, spolupůsobily při jeho vzniku velmi příjemné a uspokojující 
myšlenky. V analýze mě okamžitě napadá a u g i á š ů v chlév, který čistí Herkules. Tímto 
Herkulem jsem já. Návrší a křoví patří do Aussee, kde nyní jsou mé děti. Odhalil jsem 
infantilní etiologii neuróz, a tím jsem své děti uchránil onemocnění. Lavice je (ovšem s 
výjimkou záchodové díry) věrným napodobením kusu nábytku, který mi darovala jedna 
oddaná pacientka. Připomíná mi, jak mě moji pacienti uctívají. Ba dokonce muzeum lidských 
výmětů lze vyložit tak, že mě to potěšuje. Jakkoli se mi to hnusí, ve snu je to vzpomínkou na 



krásnou zemi Itálii, v jejíž mnohých městech WC nejsou, jak známo, vybaveny jinak. Močový 
proud, který všechno splachuje, je zřejmě narážkou na velikost. Tak hasí Gulliver veliký 
požár u Liliputánů; i když tím vyvolá nelibost nejmenší královny. Také Gargantua, nadčlověk 
u mistra Rabelaise, se mstí Pařížanům: sedí na Notre Dáme jako na koni a pouští proud své 
moči na město. VGarnierových ilustracích kRabe 1 aisovi jsem listoval právě včera před 
spaním. A kupodivu zase důkaz, že já jsem nadčlověk! Plošina notredamského chrámu byla v 
Paříži mým zamilovaným místem; kdykoli jsem měl odpoledne volno, prolézal jsem tam na

281

věžích chrámu mezi nestvůrami a dábelskými postavami. Že každé lejno tak rychle zmizí pod 
proudem moči, to je motto: Afflavit et dissipati šunt, kterým jednou nadepíšu odstavec o 
terapii hysterie.

A nyní uvedu účinný podnět k tomuto snu. Bylo horké letní odpoledne, k večeru jsem 
přednášel o souvislosti hysterie s perverzemi a všechno, co jsem dovedl říci, se mi vůbec 
nelíbilo, zdálo se mi naprosto bezcenné. Byl jsem unaven, má těžká práce mě ani trochu 
netěšila, chtěl jsem pryč z tohoto hrabání v lidské špíně a toužil jsem po svých dětech a pak 
po krásách Itálie. Za takové nálady jsem šel z posluchárny do kavárny a chtěl jsem tam na 
volném vzduchu slabě povečeřet, neboť jsem neměl zvláštní chuť k jídlu. Ale jeden můj 
posluchač mě doprovázel; prosil mě o dovolení, aby směl sedět při mém popíjení kávy a 
okusování rohlíku a začal mi lichotit. Kolik se u mě naučil, na všechno že nyní hledí jinýma 
očima a že jsem vyčistil augiášův chlév omylů a předsudků v nauce o neurózách, krátce, že 
jsem velmi veliký muž. Má nálada se kjeho chvalozpěvu špatně hodila; zápasil jsem s pocitem 
hnusu, šel jsem dříve domů, abych se zbavil společníka, listoval jsem ještě před spaním v 
Rabelaisovi a četl jsem povídku "Die Leiden eines Knaben" od C. F. Meyera. Z tohoto 
materiálu vzešel uvedený sen a Meyerova povídka k tomu připojila vzpomínku na scény z 
dětství (srv. sen o hraběti T h u n o v i, poslední obraz). Nálada dne, pocit hnusu a znechucení, 
se uplatnila ve snu potud, že směla dodat téměř veškerý materiál pro obsah snu. Ale v noci se 
ve mně probudila opačná nálada, silné a dokonce nadměrné sebezdůrazňování, a odstranila 
předešlou. Snový obsah musel nabýt podoby, která umožňovala vyjádřit týmž materiálem jak 
blud malosti, tak sebepřecenování. Z této tvorby kompromisu vyplynul dvojznačný obsah snu 
a vzájemným tlumením protikladů také lhostejné citové zabarvení.

Podle teorie o splnění přání by nebyl tento sen možný, kdyby k myšlenkovému rysu hnusu 
nepřistoupil protichůdný, sice potlačovaný, ale libě zabarvený rys velikášství. Neboť, co je 
trapné, nemá být ve snu znázorňováno; co je trapné v našich myšlenkách ze dne, může se 
dostat do snu jen tehdy, když zároveň propůjčí své přestrojení nějakému splnění přání.

Snová práce si může s afekty snových myšlenek počínat ještě jinak, než je připouštět nebo 
stlačovat na nulu. Může je obracet v opak. Poznali jsme již vykladačské pravidlo, že každý 
prvek snu může pro výklad znázorňovat svůj opak právě tak jako sám sebe. Nikdy předem 
nevíme, zda máme vsadit to či ono; o tom rozhodne teprve souvislost. Jakési tušení této 
souvislosti se patrně dostalo do lidového povědomí; snáře velmi často při výkladu snů 
postupují podle zásady kontrastu. Tato proměna v opak je umožněna těsným asociačním 
zřetězením, které v našem myšlení poutá představu jedné věci s představou jejího opaku. Jako 
každé jiné přesunutí slouží také toto účelům cenzury, ale mnohdy je též dílem splnění přání,
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neboť splnění přání nespočívá přece v ničem jiném než v nahrazení nepříjemné věci jejím 
opakem. Stejně jako představy věcí mohou se tedy i afekty snových myšlenek jevit ve snu 
obrácenými v opak, a je pravděpodobné, že toto obrácení afektů většinou provádí snová 
cenzura. Potlačení i obrácení afektů slouží přece také ve společenském životě, který nám 
dodal běžnou analogii se snovou cenzurou - především přetvařování. Stýkám-li se ústně s 
osobou, k níž musím být šetrný, ačkoli bych jí chtěl říci něco nepřátelského, je skoro 
důležitější, abych před ní skrýval projevy svého afektu, než abych tlumil slovní znění svých 
myšlenek. Mluvím-li k ní slovy zdvořilými, ale provázím-li tato slova nenávistným a 
pohrdavým pohledem nebo posunkem, neliší se účinek, jehož u ní dociluji, příliš od účinku, 
který bych vyvolal, kdybych jí vmetl své pohrdání přímo do tváře. Cenzura mi tedy přikazuje, 
abych především potlačoval své afekty. Jsem-li mistrem v přetvařování, budu pokrytecky 
předstírat opačný afekt, usmívat se, kde bych se chtěl zlobit, a tvářit se něžně, kde bych chtěl 
ničit.

Známe již výborný příklad takového obrácení afektů ve snu, které slouží snové cenzuře. Ve 
snu o strýcově vousu pociťuji velikou něžnost k svému příteli R-ovi, zatímco mu snové 
myšlenky spílají omezenců. Z tohoto příkladu obrácení afektů jsme čerpali první poukaz k 
existenci snové cenzury. Ani zde nepotřebujeme předpokládat, že snová práce tvoří takový 
opačný afekt zbrusu nově; obyčejně ho nalézá připravený v materiálu snových myšlenek a 
pouze ho stupňuje psychickou silou motivů odvracování, až má tento afekt převahu pro 
tvorbu snu. V dotčeném snu o strýci pochází opačný něžný afekt pravděpodobně z 
infantilního zdroje (což lze usoudit z pokračování snu), protože poměr mezi strýcem a 
synovcem se u mně následkem zvláštní povahy mých nejranějších dětských zážitků (srv. 
rozbor na str. 255) stal zdrojem všeho přátelství a vší nenávisti.

Výborným příkladem pro takové obrácení afektů je jeden sen, sdělený Ferenczimm>: 
"Staršího pána vzbudila v noci manželka, neboť sejí zmocnila úzkost z toho, že se ve spánku 
hlasitě a divoce smál. Muž později vyprávěl, že měl tento sen: Ležel jsem v posteli, vstoupil 
známý pán, chtěl jsem rozžehnout světlo, ale nemohl jsem, pokoušel jsem se znovu a znovu -
marné. Nato vylezla má paní z postele a chtěla mně pomoci. Ani jí se to však nepodařilo. 
Jelikož byla v nedbalkách, styděla se před tím pánem. Vzdala se tedy nakonec tohoto úsilí a 
vlezla si opět do postele. To všechno bylo tak komické', že jsem se musel hrozně smát. Paní 
mi řekla: , Proč se směješ, proč se směješ?', já jsem se však smál dále, až jsem procitl. Nazítří 
byl tento pán velmi skleslý, měl bolení hlavy - podle jeho vlastních slov: z nadměrného 
smíchu, který jím otřásal.

Z analytického hlediska vypadá sen méně vesele. ,Známý pán', který
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vstupuje, je v latentních snových myšlenkách obraz smrti jakožto velikého neznámého', obraz 
vzbuzený předešlého dne. Starý pán, trpící kor-natěním cév, měl předešlého dne důvody 
myslet na smrt. Divoký smích zastupuje pláč a vzlykot při pomyšlení, že musí zemřít. To, co 
nemůže snící rozžehnout, je světlo života. Tato smutná myšlenka se možná pojila k pokusům 
o soulož, které se mu nedávno nezdařily a při nichž ničeho nedosáhla ani pomoc jeho ženy v 
nedbalkách; pozoroval, že to s ním jde již z kopce. Snové práci se podařilo proměnit smutnou 
myšlenku impotence a umírání v komickou scénu a vzlykání ve smích."



Existuje třída snů, které mají zvláštní nárok na označení pokrytecké a podrobují kruté zkoušce 
teorii o splnění přání. Byl jsem na ně upozorněn, když paní dr. M. Hilferdingová předložila ve 
Vídeňském psycho-analytickém sdružení k diskusi toto Roseggerovo sdělení o snu.

Rosegger (ve "Waldheimat" sv. II.) vypravuje v povídce "Fremd ge-macht" (str. 303) toto: 
"Mám celkem dobrý spánek, ale ztratil jsem klid leckteré noci: vedle svého skromného 
studentského a literátského bytí vláčel jsem po dlouhá léta za sebou jako strašidlo stín 
pravého krejčovského života a nemohl jsem se ho zbavit.

Není pravda, že jsem se za dne v myšlenkách tak často a živě zabýval svou minulostí. 
Dobyvatel světa a nebes, jenž vyskočil z kůže šosáka, má jinou práci. Ale i na své noční sny 
sotvakdy myslel čilý hoch; teprve později, když jsem si navykl přemýšlet o všem, anebo když 
se ve mně opět počal probouzet sosák, bylo mi nápadné, pročpak jsem - pokud jsem vůbec 
snil - byl vždycky krejčovským tovaryšem a že jsem takto u svého mistra, u něhož jsem se 
vyučil, tak dlouhou dobu pracoval v dílně bezplatně. Když jsem tak vedle něho seděl a šil a 
žehlil, byl jsem si dobře vědom, že tam vlastně nepatřím, že se jako měšťan mám zabývat 
jinými věcmi; ale měl jsem pořád prázdniny, pořád jsem byl na letním bytě, a tak jsem na 
výpomoc seděl vedle svého mistra. Mnohdy to bylo velmi tísnivé, litoval jsem ztráty času, v 
němž bych se dovedl zaměstnávat lip a užitečněji. Jestliže se něco střihem nebo mírou zcela 
nedařilo, musel jsem strpět, že mi mistr vyčinil; ale o mzdě nikdy nepadla ani zmínka. Často, 
když jsem tak s ohnutými zády sedal v dílně, umiňoval jsem si, že dám výpověď a půjdu do 
světa. Jednou jsem to dokonce udělal, ale mistr si toho ani nevšiml a příště jsem zase vedle 
něho seděl a šil.

Jakým štěstím bylo procitnout po takových nudných hodinách! Umínil jsem si, jestliže se 
tento dotěrný sen zase jednou dostaví, že jej energicky od sebe odhodím a hlasitě zvolám: 
Vždyť je to jen klam, ležím v posteli a chci spát... A přece jsem příští noc zase seděl v 
krejčovské dílně.

Tak se to po léta opakovalo s příšernou pravidelností. Jednou, když jsem s mistrem pracoval u 
Alpelhofera, sedláka, u něhož jsem se začal učit, byl mistr obzvlášť nespokojen s mými 
pracemi. ,Rád bych věděl, kde
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jen máš své myšlenky!' řekl a zakabonil se na mne. Myslel jsem si, že nejchytřejší by bylo 
vstát, naznačit mistrovi, že jsem u něho jen z ochoty, a odejít. Ale neudělal jsem to. Strpěl 
jsem, že mistr přijal učně a mně přikázal, abych mu uvolnil místo na lavici. Vlezl jsem do 
kouta a šil jsem. Téhož dne byl přijat ještě jeden tovaryš, bigotní Čech, který u nás pracoval 
před devatenácti lety a tehdy na cestě z hospody spadl do potoka. Když si chtěl sednout, 
nebylo tam místo. Pohleděl jsem tázavě na mistra a ten mi řekl: ,Ty se beztak ke krejčovině 
nehodíš, můžeš si jít do světa.' Zděšení z toho bylo tak mocné, že jsem procitl.

Rozednívání problýskávalo jasnými okny do mého útulného domova. Obklopovaly mne 
umělecké předměty; ve slohové knihovně mě očekával věčný Homér, gigantický Dante, 
nesrovnatelný Shakespeare a veleslavný Goethe - všichni ti znamenití a nesmrtelní. Z 
vedlejšího pokoje zaznívaly jasné hlasy procitajících dětí, dovádějících s matkou. Bylo mně, 
jako bych znovu našel tento idylicky sladký, pokojný a poetický, oduševnělý život, v němž 
jsem tak často a hluboce pociťoval klidné lidské štěstí. A přece mě mrzelo, že jsem mistra ve 
výpovědi nepředešel, že se mi poděkoval on.



Jak je to podivné: Od oné noci, kdy mě mistr ,poslal do světa', mám pokoj, již se mi nezdá o 
mé dávno minulé době krejčování, která byla v nenáročnosti tak nudná a která nicméně vrhla 
tak dlouhý stín do pozdějších let mého života."

V této řadě snů básníka, který byl v mládí krejčovským tovaryšem, je těžké rozpoznat vládu 
splnění přání. Všechno příjemné vězí v denním životě, zatímco sen, zdá se, vleče za sebou 
strašidelný stín konečně překonané nepříjemné existence. Vlastní sny podobného druhu mi 
umožnily podat některá objasnění o takových snech. Jako mladý doktor jsem dlouho pracoval 
v chemickém ústavu, aniž jsem čehokoli dosáhl v kouzlech, tam požadovaných, a proto za 
bdění nikdy rád nemyslívám na tuto neplodnou a vlastně ostudnou epizodu svého učení. Proti 
tomu mívám opakující se sen, že pracuji v laboratoři, provádím analýzy, mívám různé zážitky 
atd.; tyto sny bývají podobně tísnivé jako sny o zkouškách a nikdy nebývají příliš jasné. Při 
vykládání jednoho z těchto snů vzbudilo konečně mou pozornost slovo analýza, jež mi 
poskytlo klíč k porozumění. Vždyť jsem se od té doby stal analytikem, provádím analýzy, 
které jsou vychvalovány, psychoanalýzy. Nyní jsem pochopil: jsem-li v denním životě pyšný 
na tento druh analýz, chci-li se sám před sebou honosit, jak daleko jsem to přivedl, uvádí sen 
v noci proti mně ony druhé nezdařené analýzy, na které jsem určitě nemohl být pyšný. Jsou to 
trestné sny povýšence, jako ony sny krejčovského tovaryše, který se stal oslavovaným 
básníkem. Co vŠal umožňuje snu, aby se v konfliktu mezi parvenuovskou pýchou a 
sebekritikou postavil do služeb sebekritiky a obsahoval rozumné varování místo 
nedovoleného splnění přání? Již jsem uvedl, že odpověď na tuto
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otázku je obtížná. Můžeme uhodnout, že základem snu byla zprvu bujná, ctižádostivá 
fantazie; místo ní se však do snového obsahu dostalo její tlumení a mé zahanbení. Lze 
připomenout, že v duševním životě existují masochistické tendence, jimž lze přičíst takové 
obrácení. Nic bych nemohl namítat proti tomu, kdyby tento druh snů byl jako zvláštní druh 
trestných snů odloučen od snů splňujících přání. Nespatřoval bych v tom žádné omezení 
dosud zastávané teorie snu, nýbrž jen jazykový ústupek názoru, který neuznává shodu 
protikladů. Rozebereme-li však jednotlivé z těchto snů zevrubněji, poznáme ještě něco jiného. 
V nejasných příměscích svých snů o laboratoři jsem byl právě ve věku, který mě zanesl do 
nejpochmurnějšího a nejneúspěšnějšího roku mé lékařské životní dráhy; ještě jsem neměl 
žádné místo a nevěděl, jak se uživit, ale přitom se náhle ukázalo, že mám volbu mezi několika 
ženami, s nimiž se mám oženit! Byl jsem tedy opět mladý, a především byla opět mladá žena, 
která se mnou sdílela všechna obtížná léta. Tudíž byl prozrazeno, že nevědomým 
vyvolavatelem snu bylo jedno z neustále hlodajících přání stárnoucího muže. Boj mezi 
ješitností a sebekritikou, řádící v jiných psychických vrstvách, určil sice obsah snu, ale jako 
sen jej umožnilo jen a jen hlouběji zakořeněné přání z mládí. I za bdění si někdy říkáváme: 
Dnes je sice dobře a doba byla kdysi krutá; ale tenkrát přece jen bylo krásně; ty's byla ještě 
tak mladá.109'

Jiná skupina snů, které jsem sám často zažil a jejichž pokrytecký ráz jsem poznal, obsahuje 
smíření s osobami, s nimiž již dávno nejsme v přátelských vztazích. Analýza pak zpravidla 
odhaluje nějaký podnět, který by mě mohl vyzývat, abych se vzdal posledních ohledů k těmto 
někdejším přátelům a nakládal s nimi jako s cizími lidmi či s nepřáteli. Sen si však libuje ve 
znázornění opačného vztahu.

Při posuzování snů, které sděluje básník, smíme dosti často předpokládat, že ze sdělení 
vyloučil takové jednotlivosti snového obsahu, které jsou pociťovány jako rušivé a 



považovány za nepodstatné. Jeho sny nám pak ukládají hádanky, které by se daly snadno 
rozluštit při přesné reprodukci snového obsahu.

O. Rank mě upozornil, že v Grimmově pohádce o chrabrém krejčíkovi neboli "Sedm jednou 
ranou" se vypráví docela podobný sen povýšence. Krejčímu, který se stal hrdinou a královým 
zetěm, se jednou v noci u princezny, jeho manželky, zdá o jeho řemesle. Princezna má 
podezření a objedná pro příští noc ozbrojence, kteří mají vyslechnout, co bude mluvit ze sna a 
zajistit osobu snícího. Ale krejčík je varován a dovede svůj sen opravit.

Složitost pochodů rušení, odčítání a obracení, kterými se afekty snových myšlenek stávají 
konečně afekty snu, lze dobře přehlédnout na vhodných syntézách úplně analyzovaných snů. 
Chci zde ještě rozebrat
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několik příkladů afektivního krytí ve snu, které snad prokáží uskutečnění některých 
uvedených případů.

Ve snu o podivném úkolu, který mi ukládá starý Briicke, abych prepa-roval vlastní pánev, 
pohřešuji přímo ve snu náležitou hrůzu. To je splnění přání ve více než jednom smyslu. 
Preparování znamená sebeanalýzu, kterou jaksi provádím uveřejněním knihy o snech, jež mně 
bylo ve skutečnosti tak trapné, že jsem o více než rok odsunul vytištění hotového rukopisu. 
Nyní se probouzí přání, abych se přenesl přes tento zdržující pocit - proto ve snu nepociťuji 
žádnou hrůzu {Grauen). Grauen v druhém smyslu (šedivění) bych také rád pohřešoval. 
Šedivím již řádně a tato š e d vlasů mě rovněž upomíná, abych déle neotálel. Vždyť víme, že 
ke konci snu je znázorněna myšlenka, že budu muset ponechat dětem, aby na této obtížné 
cestě dospěli k cíli.

Ve dvou snech, které překládají projev uspokojení do nejbližších okamžiků po procitnutí, je 
toto uspokojení jednou motivováno očekáváním, že se nyní dovím, co znamená "již jsem o 
tom snil", a vztahuje se vlastně k narození prvních dětí, podruhé přesvědčením, že se nyní 
dostaví, co se ohlásilo znamením - toto uspokojení je totéž, které kdysi uvítalo druhého syna. 
Zde zůstaly ve snu afekty, jež vládnou ve snových myšlenkách, ale v žádném snu se to neděje 
tak docela prostě. Zahloubáme-li se poněkud do obou analýz, dovíme se, že toto uspokojení 
nepodléhající cenzuře dostává posilu ze zdroje, který se musí obávat cenzury a jehož afekt by 
nepochybně vyvolal odpor, kdyby se nekryl stejnorodým, beze všeho připuštěným afektem z 
dovoleného zdroje, kdyby se za ním, abychom tak řekli, do snu nevloudil. Nemohu to bohužel 
dokázat na samotném snu, ale příklad z jiného oboru osvětlí můj názor. Předpokládejme toto: 
V mé blízkosti žije osoba, kterou nenávidím, takže se ve mně probudí intenzivní hnutí, abych 
se radoval, když se jí něco přihodí. Tomuto hnutí však mravnost mé povahy nepovolí; 
neodvažuji se projevit toto přání po neštěstí, a když se jí bez vlastní viny něco přihodí, 
potlačím své uspokojení a nutím se k projevům a myšlenkám lítostným. Každý člověk již 
zažil takovou situaci. Nyní se však stane, že si nenáviděná osoba vlastním prohřešením 
přivodí zaslouženou nepříjemnost; pak smím dát volný průchod svému uspokojení, že byla 
stižena spravedlivým trestem, a vyjádřím se o tom shodně s mnoha jinými lidmi, kteří jsou 
nestranní. Mohu však pozorovat, že moje uspokojení je intenzivnější než uspokojení ostatních 
lidí; dostalo posilu ze zdroje mé nenávisti, jemuž do té doby vnitřní cenzura zbraňovala dodat 
afekt, ale za změněných poměrů mu již nebrání. Tento případ nastává pravidelně ve 
společnosti, když se nesympatické osoby nebo příslušníci neoblíbené menšiny nějak proviní. 
Jejich potrestání pak obyčejně neod-
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povídá jenom jejich provinění, ale provinění zvětšenému o dosud bez-účinné přání, aby se jim 
přihodilo něco zlého. Trestající lidé se přitom nepochybně dopouštějí nespravedlnosti; aby ji 
však postihli, v tom jim brání uspokojení z odstranění dlouho udržovaného potlačení v jejich 
nitru. V takových případech je afekt sice oprávněn kvalitou, ale nikoli rozsahem. Sebekritika, 
uklidněná v jednom bodě, velmi snadno zanedbá zkoumání druhého bodu. Jsou-li dveře 
jednou otevřeny, snadno se protlačí více osob, než jsme původně zamýšleli vpustit.

Nápadný rys neurotického charakteru, že u něho podněty způsobilé vyvolat afekt snadno 
dosahují účinku, který je kvalitativně oprávněný, kvantitativně však přesahuje míru, se 
vysvětluje tímto způsobem, pokud vůbec připouští psychologické vysvětlení. Přebytek 
pochází z neuvědomělých, dotud potlačených zdrojů afektů, které se mohou asociačně spojit 
se skutečným podnětem a jejichž rozvoji razí žádoucí cestu připuštěný zdroj afektů, proti 
němuž není námitek. Tak jsme upozorňováni, že mezi potlačenou a potlačující duševní 
instancí nesmíme předpokládat jen vztahy vzájemného zbraňování. Stejnou pozornost 
zasluhují případy, kdy obě instance dosahují patologického účinku spolupůsobením, 
vzájemným posilováním. Použijme těchto náznaků o psychické mechanice k porozumění 
afektivním projevům snu. Uspokojení, jež se projevuje ve snu a dá se ovšem brzy najít na 
svém místě ve snových myšlenkách, není vždy zcela objasněno pouze tímto průkazem. 
Zpravidla budeme muset pro ně hledat ve snových myšlenkách druhý zdroj, na který doléhá 
tlak cenzury a který by pod tímto tlakem nebyl poskytl uspokojení, ale dodal opačný afekt, 
jemuž však přítomnost prvního zdroje snu umožňuje jednak se vyhnout tomu, aby jeho afekt 
byl zapuzen, jednak se přidat jako posila k uspokojení z jiného zdroje. Tak se afekty snu jeví 
shrnutými z několika přítoků a předeterminovanými vzhledem k materiálu snových myšlenek; 
zdroje afektů, jež mohou dodat týž afekt, se při snové práci spojují, aby ho utvořily.Ul))

Jisté poznání těchto zamotaných poměrů nám umožňuje rozbor krásného snu, jehož středem 
je non vixit. (Srv. str. 253.) V tomto snu jsou na dvou místech zjevného obsahu stěsnány 
afektivní projevy různé kvality. Tam, kde ničím přítele-protivníka oněmi dvěma slovy, 
převrstvují se nepřátelská a trapná hnutí (ve snu samém se říká "jat podivnými afekty"). Ke 
konci snu mám velikou radost a s uznáním posuzuji možnost, kterou za bdění považuji za 
absurdní - že jsou revenanti, jež lze odstranit pouhým přáním.

Ještě jsem nesdělil podnět k tomuto snu. Je podstatný a velice prohloubí naše pochopení 
uvedeného snu. Od svého přítele v Berlíně (kterého jsem označil jako Fl-a) jsem dostal 
zprávu, že se podrobí operaci a že mně příbuzní, žijící ve Vídni, podají další informace o jeho 
stavu. Tyto první
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zprávy po operaci nebyly příznivé a působily mi starosti. Nejraději bych byl sám k němu 
zajel, ale právě v této době jsem trpěl bolestivou chorobou, která obracela každý můj pohyb v 
utrpení. Ze snových myšlenek se dovídám, že jsem se bál o život drahého přítele. Jeho jediná 
sestra, kterou jsem nikdy nepoznal, zemřela, jak jsem věděl, v mladém věku po velmi krátké 
nemoci. (Ve snu: Fl. vypráví o své sestře a říká: za tři čtvrtě hodiny byla mrtvá.) Nepochybně 
jsem se domýšlel, že jeho zdraví není mnohem odolnější, a představoval jsem si, že po 
mnohem horších zprávách přece jen odcestuji - a přijdu pozdě, což bych si věčně vyčítal.11" 
Tato výtka pro opoždění se stala středem snu, byla však znázorněna scénou, v níž mi to 
hrozným pohledem svých modrých očí vyčítá můj uctívaný učitel ze studentských let, 



Briicke. Brzy se ukáže, co způsobilo toto odchýlení scény; scénu samu nemůže sen 
reprodukovat tak, jak jsem ji zažil. Druhému sice ponechává modré oči, ale mně ukládá roli 
ničitele; toto obrácení je zřejmě dílem splnění přání. Starost o přítelův život, výtka, že k němu 
nejedu, moje zahanbení (přišel nenápadně [ke mně] do Vídně), moje potřeba považovat se za 
omluveného nemocí, to všechno tvoří citovou bouři, která řádí v oblasti snových myšlenek a 
je jasně pociťována za spánku.

Na tomto podnětu ke snu bylo však ještě něco jiného, co na mě působilo zcela opačně. S 
nepříznivými zprávami z prvních dnů operace jsem také upozorněn, abych o celé záležitosti s 
nikým nemluvil. Tato připomínka mě urazila, protože se musela zakládat na zbytečné 
nedůvěře v mou mlčenlivost. Věděl jsem sice, že tento příkaz nevycházel od mého přítele, ale 
pramenil z neobratnosti nebo přestrašenosti zprostředkujícího posla, byl jsem však velmi 
trapně dotčen skrytou výtkou, neboť nebyla zcela bez důvodu. Jiné výtky než takové, na 
kterých něco je, neulpívají -jen ony mají, jak známo, sílu rozčílit. Ne sice ve věci tohoto 
přítele, ale dříve, když jsem byl mnohem mladší, vytlachal jsem zbytečně mezi dvěma přáteli, 
kteří mě k mé cti označovali za přítele, něco, co řekl jeden o druhém. Ani výtky, které jsem 
tehdy musel vyslechnout, jsem nezapomněl. Jeden z přátel, mezi nimiž jsem vyvolal onen 
nepokoj, byl profesor Fleischl, druhý může být nahrazen křestním jménem Josef, které měl 
také můj ve snu vystupující přítel a odpůrce P.

O výtce, že nic nesmícím, svědčí ve snu prvky nenápadné a Fl-ova otázka, copak jsem z jeho 
záležitostí sdělil P-ovi. Vmísení této vzpomínky však způsobuje, že výtka pro zpoždění je 
přeložena z přítomnosti do doby, kdy jsem žil v Briickově laboratoři. Tím, že druhou osobu 
ve scéně ničení nahrazuji jakýmsi Josefem, neznázorňuji touto scénou jen výtku, že přicházím 
pozdě, ale i výtku, silně postiženou potlačením, že nezachovám žádné tajemství. Zhuštovací a 
přesunovací práce snu i její pohnutky jsou zde zřejmé.
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V přítomnosti nepatrný hněv pro připomínku, abych nic neprozradil, získává posily ve 
zdrojích proudících v hlubinách, a tak se vzedme v proud nepřátelských hnutí proti osobám 
skutečně milovaným. Zdroj, který dodává posílení, pochází z infantilních vrstev. Již jsem 
vyprávěl, že má vřelá přátelství i nepřátelství k vrstevníkům mají podklad v mém dětském 
styku s mým o rok starším synovcem, kdy on měl převahu a já se brzy naučil bránit, kdy jsme 
žili nerozlučně a milovali se, někdy se, podle svědectví starších osob prali a žalovali na sebe. 
Všichni moji přátelé jsou v jistém smyslu vtělením této první postavy, kterou "mlád jsem zřel 
kdys kalným okem svým", jsou revenanty. Můj synovec se vrátil v jinošských letech a tehdy 
jsme spolu hráli Caesara a Bruta. Intimní přítel a nenáviděný nepřítel byli pro mne vždy 
nezbytnými potřebami mého citového života; dovedl jsem si oba vždy znovu opatřit a 
nezřídka se dětský ideál uskutečnil tak dalece, že přítel i nepřítel byli touž osobou, ovšem již 
ne současně nebo za několikrát opakovaného střídání, jak tomu asi bylo v prvních letech 
dětství.

Nechci zde zkoumat, jak může při těchto souvislostech recentní podnět k afektu vyvolat 
podnět infantilní a být jím nahrazen vzhledem k afek-tivnímu účinku. To patří do psychologie 
nevědomého myšlení a muselo by být umístěno v psychologickém objasnění neuróz. 
Předpokládejme pro naše účely, že se dostaví, anebo je fantazií vytvořena vzpomínka z dětství 
asi tohoto obsahu: Mezi oběma dětmi vznikne spor o nějaký objekt -jaký objekt, o tom 
pomlčíme, třebaže vzpomínka nebo klamná vzpomínka má na mysli zcela určitý - každý z 
nich tvrdí, že p ř i š e 1 d ř í v e, že má tedy přednost; dojde k rvačce, moc je nad právo; podle 



náznaků snu jsem mohl vědět, že nejsem v právu (sám přitom pozoruji omyl); tentokrát jsem 
však silnější já, opanuji bojiště, podlehlý odpůrce běží k otci, respektive k dědovi, žaluje na 
mě a já se obhajuji slovy, známými z otcova vyprávění: Tloukl jsem ho, protože on tloukl mě. 
Tato vzpomínka nebo pravděpodobněji fantazie, jež se mi během analýzy snu - beze vší 
záruky a ani nevím jak - vnucuje, je středem snových myšlenek, který shromažduje afektivní 
hnutí vládnoucí ve snových myšlenkách tak, jako studna sou-středuje přitékající prameny. 
Odtud plynou snové myšlenky těmito cestami: Dobře ti tak, že jsi musel ustoupit; proč jsi mě 
chtěl vypudit z mého místa? Nepotřebuji tě, opatřím si jiného hocha, s kterým si mohu hrát 
atd. Pak se otevřou cesty, jimiž tyto myšlenky ústí do snového znázornění. Takové Ote-toi 
que je m'y mette jsem musel kdysi vyčítat svému zemřelému příteli Josefovi. Vstoupil v mých 
stopách jako čekatel do Briickovy laboratoře, ale tam byl postup obtížný. Žádný z obou 
asistentů se nehnul z místa, mládež byla netrpělivá. Můj přítel, který věděl, že jeho život je 
omezen, a který nebyl v žádném intimním vztahu ke kolegovi, jenž ho předcházel, projevil 
někdy svou netrpělivost nahlas. Jelikož tento
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kolega byl těžce nemocen, mohlo mít přání, aby byl odstraněn z tohoto místa, kromě smyslu: 
odstraněn povýšením, také vedlejší, pohoršlivý smysl. Ovšemže o několik let dříve totéž 
přání, abych zaujal uprázdněné místo, bylo ve mně ještě mnohem živější; kdekoli existují 
stupně hodnosti a povyšování, je otevřena cesta přáním vyžadujícím potlačení. Shakespearův 
princ Hal neodolává ani u lože nemocného otce pokušení, aby nezkusil, jak mu sluší koruna. 
Sen trestá toto bezohledné přání pochopitelně ne na mě, nýbrž na příteli.u2)

"Ze byl panovačný, zabil jsem ho." Že nechtěl čekat, až mu druhý uprázdní místo, byl 
odstraněn sám. Tyto myšlenky mne napadají bezprostředně po tom, co jsem se zúčastnil 
odhalení pomníku, který byl postaven druhému kolegovi. Část mého ve snu pociťovaného 
uspokojení lze tedy vyložit takto: Spravedlivý trest, dobře ti tak.

Při pohřbu tohoto přítele udělal mladý muž následující zdánlivě nevhodnou poznámku: 
Řečník mluvil tak, jako by svět nemohl bez tohoto jednoho člověka již existovat. Bouřil se v 
něm opravdový člověk, jehož bolest je rušena zveličováním. Na tuto řeč navazují následující 
snové myšlenky: Skutečně, nikdo není nenahraditelný; kolik lidí jsem již provázel k hrobu; já 
však ještě žiji, všechny jsem je přežil, já opanuji pole. Taková myšlenka v okamžiku, kdy se 
bojím, že nezastihnu svého přítele živého, když k němu pojedu, připouští jen vývod, že se 
raduji, že zase někoho přežiji, že jsem nezemřel já, ale on, že já opanuji pole jako tehdy ve 
scéně z dětství. Toto uspokojení přicházející z infantilních vrstev je hlavní součástí afektu 
pojatého do snu. Mám radost z toho, že všechny přežívám, a projevuji ji naivním egoismem 
anekdoty o manželích: "Jestliže jeden z nás zemře, přesídlím do Paříže." Pro mé očekávání je 
zcela samozřejmé, že tím jedním nebudu já.

Nelze si zastírat, že vyžaduje veliké sebezapření, abychom vykládali a sdělovali své sny. 
Musím se odhalit jako jediný zloduch mezi všemi vznešenými lidmi, s nimiž sdílím život. 
Mám tedy za docela pochopitelné, že revenanti existují jen potud, pokud je chceme mít, a že 
je můžeme odstranit přáním. To je tedy to, zač byl potrestán můj přítel Josef. Ale revenanti 
jsou po sobě následujícími inkarnacemi mého přítele z dětství; jsem tedy uspokojen tím, že 
jsem si tuto osobu vždy znovu nahradil -jistě se také najde náhrada za přítele, kterého ztrácím 
nyní. Nikdo není nenahraditelný.



Kde však zůstala snová cenzura? Proč urputně neodporuje těmto myšlenkám nejsurovějšího 
sobectví a proč neobrací uspokojení, z nich čerpané, v těžkou nelibost? Soudím, že proto, 
jelikož jiné připuštěné myšlenkové pochody o těchže osobách rovněž vyúsťují v uspokojení a 
svým afektem kryjí pochody vycházející ze zakázaného infantilního zdroje. V jiné vrstvě 
myšlenek jsem si při onom slavnostním odhalení

291

pomníku řekl: Ztratil jsem tolik drahých přátel, jedny smrtí, druhé rozvázáním přátelství; je 
přece krásné, že mně byli nahrazeni, že jsem získal jednoho, který pro mne znamená víc, než 
mohli znamenat ostatní, a kterého si nyní ve stáří, kdy již neuzavíráme snadno nová přátelství, 
udržím provždy. Uspokojení, že jsem našel tuto náhradu za ztracené přátele, mohu nerušené 
pojmout do snu, ale za tímto uspokojením se vloudí nepřátelské uspokojení z infantilního 
zdroje. Infantilní něžnost zajisté pomáhá zesílit něžnost, která je dnes oprávněná; ale do 
znázornění si vy-klestila cestu i infantilní nenávist.

Sen však kromě toho obsahuje jasný poukaz k jinému myšlenkovému pochodu, který smí 
vyústit v uspokojení. Mému příteli se krátce předtím po dlouhém čekání narodila dceruška. 
Vím, jak silně truchlil po časně ztracené sestře, a píši mu, že na toto dítě přenese lásku, kterou 
měl k ní; toto děvčátko že mu konečně umožní zapomenout onu nenahraditelnou ztrátu.

Tak i tato řada navazuje na spojovací myšlenky latentního obsahu snu, z nichž se rozbíhají 
cesty protichůdnými směry; Nikdo není nenahraditelný. Hle, jsou to pouze revenanti; vše, co 
jsme ztratili, se vrací. Asociační pouta mezi odporujícími si součástmi snových myšlenek jsou 
nyní pevněji přitažena nahodilou okolností, že dceruška mého přítele má totéž jméno jako 
moje vlastní kamarádka z dětských her, dcera mého nejstaršího přítele a odpůrce, která je 
stejně stará jako já. S uspokojením jsem přijal jméno Pavla a abych mohl narážet na tuto 
shodu, nahradil jsem ve snu jednoho Josefa druhým a považoval jsem za nemožné potlačit 
stejné začáteční písmeno ve jméně Fleischl a Fl. Odtud vede pak myšlenková nit k 
pojmenování mých dětí. Dbal jsem o to, aby jejich jména nebyla vybírána podle denní módy, 
ale určena památkou na osoby nám drahé. Jejich jména dělají z dětí revenanty.Amít děti, není 
to pro nás koneckonců jediný přístup k nesmrtelnosti?

O afektech snu připojím jen několik málo poznámek z jiného hlediska. V duši spícího může 
být obsažen nějaký afektivní sklon - to, čemu říkáme nálada - jako prvek dominantní a může 
spoluurčovat sen. Tato nálada může prýštit ze zážitků a myšlenkových pochodů dne, nebo mít 
zdroje somatické;^ v obou případech bude provázena příslušnými myšlenkovými pochody. Že 
tento představový obsah snových myšlenek jednou primárně podmiňuje afektivní sklon, 
podruhé je sekundárně vzbouzen citovou dispozicí, vysvětlitelnou somaticky, je pro tvorbu 
snu lhostejné. Ta je vždy omezena podmínkou, že může znázorňovat jen to, co je splněním 
přání, a že hybnou psychickou sílu může čerpat jen z přání. Tato aktuálně daná nálada je 
zpracovávána stejně jako sensace, která se aktuálně vynořuje za spánku (srv. str. 136), a je 
bud zanedbávána nebo vykládána podle potřeb splnění přání. Trapné nálady za spánku se 
stávají hybnými silami snu tím,
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že probouzejí energická přání, která má sen splnit. Materiál, na němž lpí, je tak dlouho 
přepracováván, až je použitelný pro projev splnění přání. Čím intenzivnější a dominantnější je 
prvek trapné nálady ve snových myšlenkách, tím jistěji použijí příležitosti k znázornění přání 



potlačená nejsilněji, neboť aktuální existencí nelibosti, kterou by si tato přání musela jinak 
vytvářet sama, je pro ně těžší část práce za účelem proniknutí k znázornění již vykonána. 
Těmito úvahami se opět dotýkáme problému úzkostných snů, jež jsou, jak se ukáže, mezním 
případem výkonu snu.

I. Druhotné zpracování

Konečně přistoupíme k hodnocení čtvrtého z momentů, které působí při tvorbě snu.

Pokračujeme-li v šetření o snovém obsahu způsobem započatým výše, tedy tak, že zkoumáme 
nápadné výskyty ve snovém obsahu vzhledem k jejich původu ze snových myšlenek, 
narážíme také na prvky, k jejichž objasnění potřebujeme zcela nový předpoklad. Připomínám 
případy, kdy se ve snu divíme, zlobíme, zdráháme, a to přímo proti části snového obsahu. 
Tato kritická hnutí ve snu většinou nesměřují proti snovému obsahu, nýbrž jsou, jak jsem 
ukázal na příkladech, přejatými a vhodně použitými částmi snového materiálu. Některá z 
těchto hnutí se však nedají takto odvodit; nelze pro ně najít korelát ve snovém materiálu. Co 
např. znamená tato ve snu nezřídka se vyskytující kritika: Vždyť je to jen sen? To je skutečná 
kritika snu, jakou bych mohl provádět i za bdění. Mnohdy je jen předchůdkyní procitnutí; 
ještě častěji ji samu předchází trapný pocit, který se uklidní po zjištění, že jde o sen. Záměr 
myšlenky: "Vždyť je to jen sen" je patrně ve snu týž jako na jevišti, když tuto myšlenku 
vyslovuje Of-fenbachova krásná Helena: má snížit význam toho, co jsme právě zažili, a 
umožnit, aby bylo strpěno pokračování. Slouží k uspání jisté instance, která by v tomto 
okamžiku měla dobré důvody, aby se probudila a zakázala pokračování snu - nebo scény. 
Pohodlnější je však spát dál a strpět sen, protože je to jen sen. Soudím, že se pohrdavá kritika: 
"Vždyť je to jen sen", dostavuje tehdy, když cenzura, nikdy úplně nespící, pociťuje, že byla 
překvapena již připuštěným snem. Na potlačení snu je už pozdě, a proto se onou poznámkou 
brání proti úzkosti či trapnému pocitu, který se vzmáhá jako reakce na sen. Onou poznámkou 
se projevuje esprit ďescalier, vycházející z psychické cenzury. V tomto příkladě máme 
bezvadný důkaz, že všechno, co obsahuje sen, nepochází ze snových myšlenek, ale že 
příspěvky ke snovému obsahu může dodat i psychická funkce, kterou nelze rozeznat od 
našeho bdělého myšlení. Nyní se ptáme: Stává se to jen výjimečně, nebo má psychická 
instance, která je jinak činná jen jako cenzura, pravidelný podíl na tvorbě snu?
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Bez váhání se musíme rozhodnout pro poslední část alternativy. Cenzurující instance, jejíž 
vliv jsme dosud poznali jen z omezení a výpustek ve snovém obsahu, nepochybně také 
způsobuje jeho rozmnožení a vsuvky. Mnohdy se tyto vsuvky dají poznat snadno; jsou
sdělovány váhavě, uváděny slovíčkem "jakoby", nejsou samy o sobě zvlášt živé a vždy 
umístěny tam, kde mohou sloužit ke spojení dvou částí snového obsahu, ke klestění 
souvislosti mezi dvěma částmi snu. V paměti se udržují slaběji než pravé odnože snového 
materiálu; podlehne-li sen zapomenutí, vypadnou nejdříve. Osobně se domnívám, že naše 
častá stížnost, že jsme tolik snili a většinu z toho zapomněli a zapamatovali si jen úryvky, se 
zakládá na brzkém vypadnutí právě těchto stmelujících myšlenek. Při úplné analýze se tyto 
vsuvky prozrazují tím, že k nim nenacházíme žádný materiál ve snových myšlenkách. Po 
pečlivějším zkoumání však musím tento případ označit za řidší; většinou se tyto vsunuté 
myšlenky přece dají převést na materiál ve snových myšlenkách, který by ale ani vlastní hod-
notností, ani předeterminací neměl nárok na přijetí do snu. Psychická funkce při snové práci, 
kterou se nyní zabýváme, tvoří, zdá se, jen v nejkrajnějším případě něco nového; pokud to lze, 
používá vše vhodné, co si může vybrat ve snovém materiálu.



Čím se vyznačuje tato část snové práce a co ji prozrazuje, je její tendence. Tato funkce 
postupuje způsobem, který básník zlomyslně přičítá filosofovi: hadry a záplatami ucpává 
mezery ve skladbě snu. Výsledkem jejího úsilí je, že sen ztrácí zdání absurdnosti a 
nesouvislosti a blíží se vzoru srozumitelného zážitku. Ale toto úsilí není vždy korunováno 
úplným zdarem. Tak tedy dochází k snům, které se povrchnímu nazírání zdají bezvadně 
logické a korektní, vycházejí z nějaké možné situace, rozvádějí a obměňují ji bez vnitřního 
rozporu a dospívají - i když je to případ nejvzácnější - k zakončení, které nezaráží. Tyto sny 
byly co nejhlouběji zpracovány psychickou funkcí, jež se podobá bdělému myšlení; zdá se, že 
mají smysl, ale tento smysl je co nejdále vzdálen od skutečného významu snu. Když je 
rozebereme, přesvědčíme se, že druhotné zpracování snu zde nakládalo s materiálem co 
nejvolněji, zachovalo nejmenší část jeho vztahů. Jsou to sny, které byly, abychom tak řekli, již 
jednou vyloženy, než je podrobíme výkladu za bdění. V jiných snech se toto tendenční 
zpracování podařilo jen zčásti; až k jistému bodu, zdá se, vládne souvislost, pak je sen 
nesmyslný nebo zamotaný a možná že v dalším průběhu budí znovu zdání něčeho rozumného. 
V jiných snech se zpracování vůbec nepodařilo; stojíme jakoby bezmocní před nesmyslnou 
hromadou obsahových drobtů.

Této čtvrté síle, která utváří sen a která se nám bude brzy zdát známá -ve skutečnosti je 
jediným ze čtyř tvůrců snu, jež dobře známe i odjinud -vůbec neupírám způsobilost dodávat 
tvořivě nové příspěvky k tvorbě snu.
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Nepochybně se však její vliv, tak jako ostatních tvůrců snu, převážně projevuje zálibou a 
výběrem psychického materiálu již utvořeného ve snových myšlenkách. Nuže, existuje 
případ, kdy je jí přistavování jakési fasády ke snu z větší části ušetřeno tím, že nachází v 
materiálu snových myšlenek takový útvar již hotový a čekající, až bude upotřeben. Prvek 
snových myšlenek, který mám na mysli, označuji obyčejně ]ako fantazii; snad se vyhnu 
nedorozuměním, uvedu-li hned jako obdobu z bdělého života denní sen.in> Úloha tohoto 
prvku pro náš duševní život nebyla dosud psychiatry dostatečně poznána a odhalena; M. 
Benedikt udělal jeho zhodnocením podle mého soudu mnohoslibný počátek. Význam denního 
snu neunikl nepředpojatému bystrozraku básníka; všeobecně je znám popis, který v Nababu 
podal A. Daudet o denních snech jedné vedlejší osoby románu. Studium psychoneuróz vede k 
překvapujícímu poznatku, že tyto fantazie nebo denní sny jsou nejbližšími předběžnými 
stupni hysterických příznaků - aspoň jedné jejich řady. Nikoli přímo na vzpomínkách, nýbrž 
teprve na fantaziích vybudovaných na základě vzpomínek visí hysterické příznaky. Častý 
výskyt vědomých denních fantazií přibližuje tyto útvary našemu poznání; ale jako existují 
takové fantazie vědomé, tak se hojně vyskytují i nevědomé, které musí pro svůj obsah a 
původ z vytěsněného materiálu zůstat nevědomé. Zevrubné zahloubání do povahy těchto 
denních fantazií nás poučuje, jakým dobrým právem připadl těmto útvarům týž název, který 
mají naše noční myšlenkové výtvory, název: sny. Podstatnou část svých vlastností mají 
společnou s nočními sny; vlastně by nám jejich prozkoumání bývalo mohlo otevřít nejbližší a 
nejlepší přístup k pochopení nočních snů.

Stejně jako sny jsou splněním příní; stejně jako sny se valnou měrou zakládají na dojmech z 
dětských zážitků; stejně jako sny se těší jistému uvolnění cenzury. Zkoumáme-li jejich stavbu, 
pozorujeme, jak přání, které působí při jejich tvoření, přeházelo, znovu uspořádalo a sestavilo
do nového celku materiál, z něhož jsou zbudovány. Ke vzpomínkám z dětství, na nichž se 
zakládají, se mají asi tak, jako některé barokní římské paláce k antickým zříceninám, jejichž 
kvádry a sloupy dodaly materiál pro stavbu v moderních formách.



V "druhotném zpracování" snového obsahu, které jsme připisovali čtvrtému momentu 
tvořícímu sen, se setkáváme s touže činností, která se smí projevovat při tvorbě denních snů 
nerušena jinými vlivy. Beze všeho bychom mohli říci, že se tento čtvrtý moment snaží utvořit
z daného materiálu jakýsi denní sen. Kde je však takový denní sen již utvořen v souvislosti 
snových myšlenek, tam se ho tento činitel snové práce se zálibou zmocní a bude působit k 
tomu, aby se dostal do snového obsahu. Existují sny spočívající jen v opakování denní 
fantazie, která možná zůstala nevědomá, jako např. onen sen chlapce, že jede ve válečném 
voze
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s hrdiny trojské války. V mém snu o Autodidasker je aspoň druhá část snu věrným 
opakováním denní, o sobě nevinné fantazie o mém styku s profesorem N-em. Složitost 
podmínek, kterým musí vznikající sen vyhovovat, způsobuje, že připravená fantazie je častěji 
jen částí snu, anebo že jen část této fantazie proniká do snového obsahu. Celkem se pak s 
fantazií nakládá jako s každou jinou součástí latentního materiálu; ale mnohdy je ve snu 
znatelná ještě jako celek. V mých snech se často vyskytují oddíly, jež se vyznačují dojmem 
odlišným od ostatních částí. Zdají se mně jaksi plynulé, souvislejší a přitom prchavější než 
jiné části téhož snu; vím, že jsou to nevědomé fantazie, které se dostávají do snu souvislé, ale 
nikdy se mi nepodařilo fixovat takovou fantazii. Jinak jsou tyto fantazie jako všechny ostatní 
součásti snových myšlenek sestrkávány, zhuštovány, jedna je převrstvována druhou atd.; 
existují přechody od případu, kdy naplňují téměř nezměněny snový obsah, nebo aspoň fasádu 
snu, až k opačnému případu, kdy jsou ve snovém obsahu zastoupeny jen jedním ze svých 
prvků nebo vzdálenou narážkou na takový prvek. Pro osud fantazií ve snových myšlenkách je 
směrodatné pravděpodobně také to, jaké výhody poskytují proti nárokům cenzury a nutnosti 
zhuštění.

Při svém výběru příkladů pro výklad snů jsem se co možná vyhýbal snům, v nichž hrají 
značnou úlohu nevědomé fantazie, neboť zavedení tohoto psychického prvku by vyžadovalo 
dalekosáhlé úvahy z psychologie nevědomého myšlení. Nemohu však úplně přejít "fantazii" 
ani v této souvislosti, protože se často celá dostává do snu a ještě častěji jím pro-blýskává. 
Chci uvést ještě sen, který je složen ze dvou různých, protichůdných a na některých místech 
se kryjících fantazií, z nichž jedna je povrchní a druhá jakýmsi výkladem prvé."4' Sen -je to 
jediný sen, o kterém nemám pečlivé záznamy - zní přibližně takto: Snící - svobodný mladý 
muž - sedí ve svém stálém (ve snu správně viděném) hostinci; vejde několik osob, které ho 
chtějí odvést, mezi nimi jedna, jež ho chce zatknout. Snící řekne svým společníkům u stolu: 
Zaplatím později, zase se vrátím. Ale ti výsměšně volají: To už známe, to říká každý. Jeden 
host za ním křičí: Zase tam jeden jde. Pak je uveden do úzké místnosti, kde najde ženu s 
dítětem na ruce. Jeden jeho průvodce praví: To je pan Mlynář. Komisař nebo jiná úřední 
osoba listuje v balíku lístků či spisů a přitom opakuje: Mlynář, Mlynář, Mlynář. Konečně 
klade snícímu otázku, na kterou ten odpovídá: ano. Pak se ohlédne po ženě a zpozoruje, že jí 
narostly velké vousy.

Obě součásti se tu dají snadno rozeznat. Povrchem je fantazie o zatčení, jež je, zdá se, nově 
utvořena snovou prací. Za ní se však jako materiál, který byl snovou prací slabě přepracován, 
ukazuje fantazie o ženění, a rysy, jež jsou oběma společné, vynikají zvlášť zřetelně jako u gal-
tonovské složené fotografie. Slib dosavadního mládence, že se zase vrátí
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na své místo u stálého stolu, nedůvěra spolupijáků poučených mnoha zkušenostmi, volání: 
Zase tam jeden jde (zase se jeden žení), to jsou rysy, snadno srozumitelné i při druhém 
výkladu. Stejně tak "ano", které se slibuje úřední osobě. Listování v kupě papírů, přičemž je 
opakováno totéž jméno, odpovídá podřadnému, ale dobře znatelnému rysu ze svatební 
hostiny, a to předčítání blahopřejných telegramů, jež jsou přinášeny po kupách a adresovány 
na totéž jméno. Osobním vystoupením nevěsty v tomto snu zvítězila dokonce fantazie o 
svatbě nad fantazií o zatčení, která ji kryje. Že má tato nevěsta ke konci vousy, se podařilo 
vysvětlit - k analýze tohoto snu nedošlo - dotazem. Snící šel předchozího dne po ulici s 
kamarádem, který je stejným nepřítelem manželství jako on, a upozornil ho na snědou krásku, 
jež šla proti nim. Přítel však podotkl: Hm, ale jen kdyby tyto ženy nedostávaly časem vousy 
jako jejich otcové.

Ovšem ani v tomto snu nechybí prvky, u kterých snové zkreslení vykonalo hlubší práci. Tak 
se asi řeč: "Zaplatím později" týká obávaného chování tchána vzhledem k věnu. Snícího 
zřejmě zdržují nějaké obavy, aby se neoddal s libostí fantazii o ženění. Jedna z těch obav, že 
se ženěním ztrácí svoboda, se zpředmětnila proměnou ve scénu zatčení.

Vrátíme-li se ještě k tomu, že snová práce ráda používá hotově nalezené fantazie, místo aby 
takovou fantazii teprve utvářela z materiálu snových myšlenek, rozřešíme možná tímto 
poznatkem jednu z nejzajímavějších záhad snu. Na str. 21 jsem vyprávěl sen Mauryho, který 
po zasažení prkénkem na šíji, procitá s dlouhým snem, s úplným románem z doby velké 
revoluce. Jelikož je sen vydáván za souvislý a celý směřuje k vysvětlení probouzejícího 
podnětu, jehož dostavení nemohl spící vůbec tušit, zbývá zdánlivě jediný předpoklad, že celý 
sen byl komponován a odbýval se v krátké době mezi spadnutím prkna na Mauryho krční 
obratel a procitnutím, vynuceným tímto úderem. Neodvažovali bychom se přisuzovat 
myšlenkové práci za bdění takovou rychlost a dospěli bychom k přiznání, že snová práce 
vyniká pozoruhodným zrychlením průběhu představ.

Proti tomuto závěru, který se stal brzy populárním, uvedli prudké námitky novější spisovatelé 
(Le Lorrain, Egger aj.). Zčásti pochybují o přesnosti Mauryova sdělení snu, zčásti se 
pokoušejí ukázat, že rychlost našich bdělých myšlenkových výkonů nezůstává pozadu za tím,
co lze neomezeně připustit jako výkon snu. Rozprava nadhazuje zásadní otázky, k jejichž 
vyřízení nedojde podle mého soudu v brzké době. Musím však přiznat, že argumentace, např. 
Eggerova, právě proti Mauryovu snu o guil-lotině nepůsobí na mne přesvědčivě. Navrhl bych 
toto vysvětlení uvedeného snu: Je tak nepravděpodobné, že by Mauryův sen znázorňoval 
fantazii, která byla v jeho paměti po léta hotově uchovávána a byla vzbuzena - řekl bych: na 
kterou byla učiněna narážka v okamžiku, kdy poznal probouzející podnět? Pak především 
odpadne celá obtíž komponovat tak
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dlouhý příběh se všemi podrobnostmi v tak nadmíru krátké době, která snícímu zbývá; tento 
příběh byl již komponován. Kdyby bylo dřevo zasáhlo Mauryovu šíji za bdění, měl by čas asi 
na tuto myšlenku: To je právě takové, jako kdybych byl guillotinován. Jelikož je však zasažen 
prknem za spánku, používá snová práce došlého podnětu rychle k vytvoření splnění přání, 
jako by myslela (toto je třeba chápat úplně obrazně): "Nyní je vhodná příležitost uskutečnit 
fantazii přání, jež byla utvořena svého času při četbě." Že je román obsažený v tomto snu 
právě takového druhu, jaký si tvořívá jinoch z mocně vzrušujících dojmů, nelze podle mého 
soudu popírat. Koho by nezaujali - zejména byl-li to Francouz a historik kultury - popisy z 
doby hrůzy, kdy šlechta, muži a ženy, výkvět národa, ukazovali, jak lze umírat s radostnou 



duší a uchovat si pohotovost vtipu a jemnost životních způsobů až do osudného odvolání? Jak 
vábivé je dostat se fantazií doprostřed tohoto dění jako jeden z mladých mužů, kteří se s 
políbením ruky loučí s dámou a nebojácně vystupují na popraviště! Anebo, byla-li pohnutkou 
fantazírování ctižádost, promítnout se do jedné z oněch ohromných individualit, které mocí 
svých myšlenek a úchvatným řečnictvím ovládají město, v němž tehdy křečovitě tlouklo srdce 
lidstva, individualit, jež z přesvědčení posílají tisíce lidí na smrt a připravují změnu Evropy, 
přitom sami nejsou jisti životem a jednoho dne pokládají hlavu pod nůž guillotiny -
promítnout se tedy do úlohy girondistů nebo hrdinného Dantonal Že Mauryova fantazie byla 
takovou ctižádostivou fantazií, k tomu, zdá se, ukazuje rys, zachovaný ve vzpomínce: 
"provázen nepřehledným davem".

Není však ani třeba, aby tato dávno hotová fantazie byla za spánku prožita; stačí, když se o ni, 
abychom tak řekli, ťukne. Představuji si to takto: Zahraje-li se několik taktů a někdo řekne 
jako v Donu Juanovi: To je z Figarovy svatby od Mozurta, zaproudí ve mně pojednou kupa 
vzpomínek, z nichž se žádná jednotlivá v nejbližším okamžení nemůže pozvednout k vědomí. 
Toto heslo je místem průlomu, z něhož je jistý celek současně uveden do vzrušení. Stejně tak 
to může být v myšlení nevědomém. Probouzejícím podnětem je vzrušena psychická stanice, 
která otevírá přístup k celé fantazii o guillotinování. Ale touto fantazií neprochází Maury ještě 
za spánku, nýbrž teprve po procitnutí ve vzpomínce. Procitnuv, vybavuje si podrobnosti 
fantazie, jejíhož celku se dotkl sen. Přitom není vůbec prostředek, který by nás ujistil, že si 
vybavujeme něco, co se nám skutečně zdálo. Téhož vysvětlení, že běží o hotové fantazie, 
které jsou jako celek uvedeny do vzrušení probouzejícím podnětem, můžeme použít ještě pro 
jiné sny, nařízené na probouzející podnět, např. pro Napoleonův sen o bitvě, který měl před 
vybuchnutím pekelného stroje. Ze snů, jež sebrala Justina Tobowolská v disertaci o 
zdánlivém časovém trvání ve snu, se mi zdá nejprůkaznější sen, který sděluje Macario (1857) 
o divadelním básníku Casimiru Bonjourovi.US)
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Tento muž chtěl být kdysi večer přítomen při prvním představení jedné své hry, ale byl tak 
unaven, že usnul na sedadle za kulisami právě v okamžiku, kdy se zdvihla opona. Za spánku 
prožil všech pět jednání dramatu a pozoroval všechny různé druhy dojatosti, jež projevovali 
posluchači při jednotlivých scénách. Po skončení představení slyšel zcela blaženě, jak je za 
velmi živého potlesku voláno jeho jméno. Najednou procitl. Nevěřil svým očím ani uším, 
neboť představení nebylo dále než u prvních veršů první scény; nemohl spát déle než dvě 
minuty. Není snad příliš odvážné, tvrdíme-li o tomto snu, že propracování pěti jednání hry a 
dbáni o to, jak se chová obecenstvo u jednotlivých míst, se nemuselo zakládat na nové tvorbě 
za spánku, nýbrž mohlo v uvedeném smyslu opakovat již hotovou práci fantazie. Tobowolská 
i jiní spisovatelé vyzdvihují jako společnou vlastnost snů s urychleným průběhem představ, že 
se jeví zvláště souvislými, vůbec ne jako jiné sny, a že vzpomínka na ně je mnohem spíše 
souhrnná než podrobná. To by byly právě znaky, které by nutně patřily k takovým hotovým, 
snovou prací dotčeným fantaziím, ale tento závěr uvedení autoři ovšem nevyvozují. Nechci 
však tvrdit, že by se všechny probouzející sny daly takto vysvětlit nebo že by se tímto 
způsobem dal vůbec odstranit problém urychleného průběhu představ ve snu.

Je nevyhnutelné, abychom se zde zabývali poměrem tohoto druhotného zpracování snového 
obsahu k ostatním činitelům snové práce. Děje se to snad tak, že činitelé tvořící sen, tj. 
zhušťovací úsilí, nutnost vyhnout se cenzuře a zřetel k znázornitelnosti psychickými 
prostředky snu, nejprve utvoří z materiálu prozatímní obsah snu, a ten že je pak dodatečně 
přetvářen, až odpovídá pokud možná nárokům nějaké druhé instance? To je sotva 



pravděpodobné. Spíše musíme předpokládat, že požadavky této instance patří od počátku k 
podmínkám, kterým musí sen vyhovovat, a že tato podmínka stejně jako podmínky zhuštění, 
cenzury a znázornitelnosti působí na indukci i výběr ve velikém materiálu snových myšlenek 
současně. Mezi čtyřmi podmínkami tvorby snu je však ta, kterou jsme poznali naposled, onou 
podmínkou, jejíž požadavky jsou pro sen nejméně naléhavé: Ztotožnění této psychické 
funkce, která provádí takzvané druhotné zpracování snového obsahu, s prací našeho bdělého 
myšlení vyvozujeme s vysokou pravděpodobností z této úvahy: Naše bdělé (před-vědomé) 
myšlení se chová k libovolnému vjemovému materiálu stejně jako tato funkce k snovému 
obsahu. Je v jeho povaze, že dělá v takovém materiálu pořádek, vytváří vztahy a včleňuje je 
do očekávané inteligibilní souvislosti. Zacházíme v tom až příliš daleko; čáry kejklířů nás 
klamou tím, že využívají tohoto našeho intelektuálního zvyku. Ve snaze srozumitelně sestavit 
dané smyslové dojmy se často dopouštíme nejpodivnějších omylů nebo falšujeme i pravdu o 
daném materiálu. Sem náležející důkazy jsou příliš známy, aby potřebovaly rozvedení. Při 
čtení
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přecházíme tiskové chyby rušící smysl a vytváříme si iluzi správného textu. Redaktor velmi 
čtených francouzských novin se prý vsadil, že dá do každé věty dlouhého článku natisknout 
slova "zepředu" nebo "zezadu" a že to žádný čtenář nezpozoruje. Sázku vyhrál. Před lety jsem 
si při čtení novin všiml komického příkladu falešné souvislosti. Po schůzi francouzské 
sněmovny, v níž zděšení z výbuchu bomby, kterou vrhl do sálu nějaký anarchista, bylo 
zdoláno mužnými Dupuyovými slovy: La seance continue, byli vyslýcháni návštěvníci galerie 
jako svědci o svých dojmech z atentátu. Mezi nimi byli dva lidé z venkova, z nichž jeden 
vyprávěl, že bezprostředně po skončení řeči sice zaslechl výbuch, ale myslel, že je ve 
sněmovně zvykem vypálit ránu, kdykoli nějaký řečník skončí. Druhý, který patrně slyšel již 
několik řečníků, soudil o tom stejně, jen s tím rozdílem, že takové vystřelení považoval za 
uznání, které se projevuje jen po zvláště zdařilých vystoupeních. Není to tedy asi žádná jiná 
psychická instance než naše normální myšlení, co žádá na snovém obsahu, aby byl 
srozumitelný, podrobuje jej prvnímu výkladu, a tím způsobuje jeho úplně chybné chápání. Pro 
náš výklad zůstává předpisem, abychom nikdy nedbali na zdánlivou souvislost ve snu, neboť 
její původ je podezřelý, a abychom postupovali od jasných i zamotaných částí stejnou cestou 
zpátky ke snovému materiálu.

Přitom však pozorujeme, na čem v podstatě závisí ona stupnice od za-motanosti k jasnosti ve 
snu, o níž jsme se zmínili na str. 201. Jasnými se nám jeví ty části snu, u nichž druhotné 
zpracování něčeho dosáhlo, zamotanými ty, kde síla tohoto výkonu selhala. Jelikož zamotané 
části snu bývají často také méně výrazné, smíme z toho vyvozovat, že druhotné zpracování je 
odpovědné i za jistý příspěvek k plastické intenzitě jednotlivých útvarů snu.

Hledám-li pro konečné utváření snu, které nastává za spolupůsobení normálního myšlení, 
nějaké srovnání, nenalézám nic jiného než hádankové nápisy, jimiž "Fliegende Blatter" tak 
dlouho bavily své čtenáře. O jisté větě, která je pro kontrast vzata z nářečí a má co 
nejpodivnější význam, má být vzbuzeno očekávání, že obsahuje latinský nápis. Za tímto 
účelem jsou jednotlivá písmena slov vytržena ze svých slabik a nově seřazena. Někde vznikne 
pravé latinské slovo, na jiných místech se nám zdá, že vidíme zkratky takových slov a na 
dalších místech nápisu nás nad nesmyslností ojedinělých písmen klame zdání, že jde o části 
zvětralé či o mezery v nápise. Nechceme-li nalítnout na tento žert, musíme se přenést přes 
všechny rekvizity nápisu, soustředit se na písmena a sestavit z nich bez zřetele k jejich 
uspořádání slova našeho mateřského jazyka.



Druhotné zpracování je momentem snové práce, který byl pozorován a jehož význam byl 
zhodnocen většinou autorů. Jeho výkon žertovně zobrazuje H. EHis (Úvod, str.10): "Můžeme 
si to skutečně představit tak, že
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si spící vědomí řekne: Zde přichází náš mistr, bdělé vědomí, kterému velice záleží na rozumu, 
logice apod. Jen rychle! Chop se těch věcí, uved je do pořádku, jakékoli uspořádání stačí - než 
vstoupí náš mistr a ovládne

dějiště."

Že tento pracovní způsob je totožný s prací bdělého myšlení, tvrdí zvlášť jasně Delacroix (str. 
526):

"Tato vykladačská funkce není specifická pro sen; je to táž práce logického pořádání, kterou 
provádíme se svými sensacemi za bdění."

J. Sully zastává týž názor. Rovněž Tobowolská:

"Rozum se snaží provádět na těchto nesouvislých sledech halucinací tutéž práci logického 
pořádání, kterou provádí za bdění na sensacích. Pomyslným pojítkem spojuje mezi sebou 
vžechny tyto nesouvisející obrazy a zastírá všechny příliš veliké odchylky, které byly mezi 
nimi" (str. 93).

Někteří spisovatelé tvrdí, že tato pořádající a vykladačská činnost začíná již za snění a 
pokračuje za bdění. Tak např. Paulhan (str. 547):

"Přesto jsem často myslel, že ve vzpomínce možná nastává jisté znetvoření, nebo spíše 
vylepšení snu... Systemizační sklon obrazotvornosti by mohl velmi dobře dokončit po 
procitnutí to, co začal za spánku. Takto by rychlost myšlenky byla zdánlivě zvýšena 
zdokonalením, které přísluší bdělé obrazotvornosti."

Leroy a Tobowolská (str. 592):

"Ve snu se naopak vykládání a pořádání neprovádí jen s pomocí přínosů snu, ale i s pomocí 
přínosů bdění."

Bylo nevyhnutelné, že význam tohoto jediného poznaného momentu tvorby snu byl přeceněn, 
takže se mu přičítal celý výkon tvorby snu. Tato tvorba prý nastává v okamžiku procitání, jak 
předpokládají Goblot a Fou-calt (ten zachází ještě dále), kteří přisuzují bdělému myšlení 
schopnost vytvářet sen z myšlenek, jež se vynořují za spánku.

Leroy a Tobowolská o tomto pojetí píší: "Mysleli, že sen lze umístit v okamžiku procitání, a 
přisuzovali bdělé myšlence funkci, že sestavuje sen z obrazů, přítomných v myšlence 
spánku."

K rozboru druhotného zpracování připojuji zhodnocení nového příspěvku k snové práci, k 
němuž dospělo bystré pozorování H. Silberera. Jak jsme uvedli na jiném místě, postihl 
Silberer převádění myšlenek na obrazy jaksi in flagranti, když se ve stavech unavenosti a 



ospalosti nutil k duševní činnosti. Unikala mu zpracovávaná myšlenka a místo ní se 
dostavovalo vidění, které nahrazovalo, jak se ukázalo, tuto zpravidla abstraktní myšlenku. 
(Viz příklady na str. 210.) Při těchto pokusech se stalo, že vynořující se obraz, který lze 
přirovnat k snovému prvku, znázorňoval něco jiného než myšlenku, která měla být 
zpracována, a to únavu, obtížnost této práce nebo nechuť k ní, tedy subjektivní stav a způsob 
funkce namáhající se osoby místo předmětu jejího úsilí. Silberer nazval tento

301

případ, který se u něho dosti často vyskytoval, "jevem f u n k č n í m" na rozdíl od 
očekávaného "jevu materiálního".

Např.: "Jednou odpoledne ležím velmi ospalý na pohovce, ale nutím se přemýšlet o jistém 
filosofickém problému. Snažím se totiž srovnat Kantovy a Schopenhauerovy názory o čase. 
Následkem ospalosti nejsem s to, abych vedle sebe udržel v mysli oba myšlenkové pochody, 
což by bylo nutné ke srovnávání. Po několika marných pokusech si ještě jednou s napjatou 
vůlí vštěpuji do paměti Kantovo odvození, abych ho mohl použít na schopenhauerovské pojetí 
problému, k němuž pak obracím svou pozornost; potom jsem se chtěl vrátit ke Kantovi, a tu 
se ukázalo, že mi opět unikl, marně se snažím, abych si ho znovu vybavil. Toto marné úsilí 
ihned najít kantovské spisy, založené kdesi v mé paměti, se mi při zavřených očích pojednou 
zobrazuje jako snový obraz v podobě názorného plastického symbolu: Žádám nějakou 
informaci od jakéhosi mrzutého tajemníka, který se, ohnut nad psacím stolem, nenechá rušit 
mým naléháním. Zpola se vztyčuje, hledí na měs nevolí a odmítavě." (Jahrb. I, str. 514.)

Jiné příklady, které se vztahují ke kolísání mezi spaním a bděním:

"Příklad čís. 2. - Podmínky: Zrána při procitání. Přemýšleje za jisté hloubky spánku (v 
mrákotném stavu) o předchozím snu, abych tak řekl, dosnívaje a vysnívaje jej, cítím, že se 
přibližuji bdělému vědomí, chci však ještě setrvat v mrákotném stavu.

Scéna: Překračuji jednou nohou potok, brzy ji však zase stahuji zpátky, snažím se zůstat na 
této straně." (Jahrb. III, str. 625.)

"Příklad čís. 6. - Podmínky jako v příkladě 4. (Chce ještě chvilku ležet, ale nechce zaspat.) 
Chci se ještě chvíli oddávat spánku.

Scéna: Loučím se s někým a umlouvám si s ním (nebo s ní), že se s ním (ní) brzy zase 
setkám."

"Funkční" jev, "znázorňování stavu místo předmětu", pozoroval Silberer vlastně za dvou 
okolností, za usínání a procitání. Pro výklad snů má ovšem význam jen tento případ. Silberer 
na dobrých příkladech ukázal, že závěrečné části zjevného obsahu mnoha snů, po nichž 
bezprostředně následuje procitnutí, neznázorňují nic jiného než předsevzetí procitnout, nebo 
přímo pochod procitání. Tomuto úmyslu slouží: překračování prahu ("symbolika prahu"), 
opouštění jedné místnosti za účelem vstoupení do druhé, návrat domů, odloučení od nějakého 
průvodce, ponoření do vody a jiné. Nemohu však potlačit poznámku, že jsem prvky snu, které 
by se vztahovaly na symboliku prahu, našel ve snech vlastních a osob mnou analyzovaných 
mnohem řidčeji, než by se dalo očekávat podle Sil-bererových sdělení.



Není naprosto nemyslitelné nebo nepravděpodobné, že by tato symbolika prahu mohla 
objasňovat leckteré prvky uprostřed, v souvislosti nějakého snu, např. na místech, kde by šlo 
o kolísání hloubky spánku
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nebo sklonu přerušit sen. Avšak příklady takového výskytu nebyly dosud spolehlivě zjištěny. 
Častější je asi případ předeterminování, že místa snu, jehož materiální obsah vyplývá ze 
skladby snových myšlenek, bylo n a d-t o použito k znázornění nějakého stavu duševní 
činnosti.

Silbererův velmi zajímavý funkční jev způsobil bez zavinění svého objevitele mnohé zneužití, 
a to tím, že v něm nalezl oporu starý sklon k abstraktně symbolickému výkladu snů. Záliba ve 
"funkční kategorii" sahá u některých badatelů tak daleko, že o ní mluví všude, kdekoli se v 
obsahu snových myšlenek vyskytují intelektuální činnosti nebo citové pochody, ačkoli tento 
materiál nemá na přijetí do snu ani větší, ani menší nárok než kterýkoli jiný zbytek ze dne.

Chceme uznat, že tyto Silbererovy jevy jsou druhým příspěvkem k tvorbě snu, který dodává 
bdělé myšlení, i když příspěvkem, který je méně stálý a významný než prvý, označený jako 
"druhotné zpracování". Ukázalo se, že se část pozornosti, činné ve dne, věnuje i za spánku 
snu, kontroluje a kritizuje ho a vyhrazuje si právo k jeho přerušení. Bylo nasnadě, že jsme v 
této duševní instanci, bdící i v noci, poznali cenzora, jemuž připadá tak mocný tlumivý vliv na 
utváření snu. Silbererovo pozorování k tomu dodalo, že za jistých okolností je činné a dodává 
příspěvek k tvorbě snu i jakési sebepozorování. O pravděpodobných vztazích této 
sebepozorující instance - která možná vystupuje do popředí zvláště u filosofických hlav -, k 
nitroduševnímu vnímání, k bludu, že jsem pozorován, k svědomí a k snovému cenzoru je 
nutno pojednat na jiném místě.1!6)

Nyní přistupuji k shrnutí obšírných úvah o snové práci. Setkali jsme se s otázkou, zda duše při 
tvorbě snu užívá všech svých schopností netlu-meně, anebo pouze jejich zlomku, tlumeného 
ve svém výkonu. Naše šetření nás vede k úplnému zamítnutí takového kladení otázky, protože 
neodpovídá poměrům. Máme-li však při odpovědi zůstat na téže základně, na kterou nás tlačí 
otázka, musíme přitakat oběma názorům, jež se jako protiklady zdánlivě vylučují. Duševní 
práce při tvorbě snu se rozčleňuje na dva výkony: vytvoření snových myšlenek a jejich 
proměnění ve snový obsah. Snové myšlenky jsou utvářeny úplně korektně a s vynaložením 
veškerých psychických sil, jichž jsme schopni; patří k našemu neuvědomělému myšlení, z 
něhož jistým převáděním vycházejí i vědomé myšlenky. Byť na nich bylo velmi mnoho 
zajímavého a záhadného, tyto hádanky nemají žádný zvláštní vztah ke snu a nezasluhují, aby 
se o nich pojednávalo mezi problémy snu.117' Proti tomu je ona druhá část práce, která 
proměňuje nevědomé myšlenky ve snový obsah, snovému životu vlastní a pro něj 
charakteristická. Nuže, tato vlastní snová práce se vzdaluje od vzoru bdělého myšlení 
mnohem více, než mysleli i nejrozhodnější snižovatelé psychického výkonu při tvorbě snu. 
Ne že by snad byla le-
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dabylejší, nekorektnější, zapomnětlivější, neúplnější než myšlení bdělé; je něčím kvalitativně 
naprosto odlišným, a proto se s ním především nedá srovnávat. Vůbec nemyslí, nepočítá, 
nesoudí, nýbrž se omezuje na přetváření. Můžeme ji všestranně popsat, uvážíme-li podmínky, 
kterým musí vyhovovat její výtvor. Tento výtvor, sen, má být především vyňat z cenzury a za 



tím účelem užívá snová práce přesouvání psychických intenzit až k přehodnocení všech 
psychických hodnot; myšlenky mají být podávány výlučně nebo převážně materiálem 
vizuálních či akustických vzpomínkových stop. Z tohoto požadavku vyplývá pro snovou práci 
zřetel k zná-zornitelnosti, jemuž vyhovuje novými přesunutími. Mají být (pravděpodobně) 
vytvořeny větší intenzity, než jsou v noci ve snových myšlenkách k dispozici - tomuto účelu 
slouží vydatné zhuštění, jemuž podléhají součásti snových myšlenek. Málo se přihlíží k 
logickým vztahům myšlenkového materiálu, jež jsou nakonec skrytě znázorňovány 
formálními zvláštnostmi snů. Afekty snových myšlenek podléhají menším změnám než jejich 
představový obsah. Zpravidla jsou potlačovány; kde zůstávají zachovány, bývají odpoutány 
od svých představ a sestavovány podle stej-norodosti. Jen část snové práce - přepracování 
bdělým myšlením, zčásti procitlým, přepracování, jehož rozsah je nestálý - odpovídá přibližně 
pojetí, které autoři uplatňovali vzhledem k celé činnosti tvoření snu.

Poznámky:

1) Odkazy na zhušťování ve snu čteme u mnoha autorů. Du Přel na jednom místě (p. 85) říká, 
že šije naprosto jist, že došlo k zhuštění jisté představové řady.

2) Goethe, Faust, přeložil Otokar Fischer, Borový 1928.

3) Při zhodnocení tohoto básníkova vylíčení mějme na mysli význam snů o schodech, sdělený 
v odstavci o symbolice.

4) Překlad Otokara Fischera, Borový 1928. První dva verše jsem musel upravit z hlediska 
celkové souvislosti; Fischer je překládá volněji:

Mně zdál se sen a ve snu tom já uviděl jsem krásný strom.

5) Fantastická povaha situace, vztahující se na kojnou snícího, je prokázána objektivně 
zjištěnou okolností, že kojnou byla v tomto případě matka. Ostatně připomínám zmínku o 
mladém muži z anekdoty, který lituje, že lépe nevyužil situace u kojné; neboť tato lítost je asi 
zdrojem výše uvedeného snu.

6) Chrousty.

7) Toto je vlastní vyvolavatel snu.

8) Je nutno dodat: Taková četba je jedem pro mladou dívku. Sama, když byla mladá, velmi 
mnoho čerpala ze zakázaných knih.

9) Další myšlenkový pochod vede k Penthesilei téhož básníka: ukrutnost k milenci. 10) Téhož 
rozdělení a složení slabik - pravé chemie slabik! - používáme za bdění

k rozmanitým žertům. "Jak získáme nejladněji stříbro? Jdeme do aleje s bílými topoly 
(Silberpappeln), dáme příkaz k mlčení, pak přestane Pappeln (žvatlání) a uvolní se Sil-ber 
(stříbro)." První čtenář a kritik této knihy uvedl námitku, kterou budou pozdější 
pravděpodobně opakovat, "že se snící často zdá příliš vtipný". To je správné, jen pokud to 
vztahujeme na snícího. Výtku obsahuje pouze tehdy, když to má platit také o vy-
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kladači snu. V bdělé skutečnosti se sotva na mne hodí přívlastek "vtipný"; jeví-li se mé sny 
vtipnými, nevyplývá to z mé osoby, nýbrž ze zvláštních psychologických podmínek, za 
kterých je sen spřádán, a velmi úzce to souvisí s teorií vtipu a komiky. Sen se stává vtipným, 
protože je mu přímá a nejbližší cesta projevu myšlenek uzavřena; stává se tak z nouze. 
Čtenáři se mohou přesvědčit, že sny mých pacientů působí dojmem vtipu (vtip-kaření) v téže 
a ve vyšší míře než moje. Přesto byla tato výtka pro mne podnětem, abych srovnal techniku 
vtipu se snovou prací, a to v knize "Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten", 1905 
(Ges. Schriften, sv. 9.), česky in "Totem a tabu. Vtip", Práh 1991.

11) Lasker zemřel na progresivní paralýzu, tedy na následky infekce, kterou dostal od ženy 
(příjice) ; Lassalle, jak známo, v souboji pro dámu.

12) U jednoho mladého muže, trpícího nutkavými představami, ostatně s neporušenými a 
vysoce vyvinutými intelektuálními funkcemi, jsem nedávno našel jedinou výjimku z tohoto 
pravidla. Řeči, které se vyskytovaly v jeho snech, nepocházely ze slyšených nebo jím samým 
pronesených řečí, ale odpovídaly nezkreslenému slovnímu znění jeho nutkavých myšlenek, 
jež mu za bdění přicházely na mysl jen pozměněné.

13) Musíme ovšem odlišovat psychickou intenzitu, hodnotu a stupeň zájmu, které příslušejí 
nějaké představě, od smyslové intenzity toho, co je představováno.

14) Udělal to ten, komu to prospělo.

15) Jelikož lze označit vysvětlení snového zkreslení cenzurou za podstatu mého pojetí snu, 
uvádím tu poslední část povídky "Snění jako bdění" z "Fantazií realisty" od Lynkea (Vídeň, 2. 
vyd., 1900), v níž je onen hlavní charakter mé nauky obsažen:

"O muži, který má podivuhodnou vlastnost, že se mu nikdy nezdají nesmysly."------

" ,Tvoje báječná vlastnost, že sníš, jako bys bděl, se zakládá na tvých ctnostech, na tvé 
dobrotě, spravedlnosti a lásce k pravdě; je to mravní jasnost tvé povahy, která mi na tobě 
všechno činí srozumitelným.'

,Když si to však dobře rozmyslím,' odvětil druhý,,skoro myslím, že všichni lidé jsou takoví 
jako já a že se vůbec nikdy nikomu nezdají nesmysly! Sen, který si tak jasně vybavujeme, že 
jej můžeme vyprávět, který tedy není snem horečnatým, má vždy smysl a ji-nak tomu ani být 
nemůže! Neboť věci, které si odporují, by se přece nemohly seskupit v jeden celek. Ze jsou 
čas a prostor často prohazovány, to nijak neochuzuje pravý obsah snu, neboť obojí je 
nepochybně bez významu pro jeho podstatný obsah. Vždyť i za bdění to tak děláváme; 
vzpomeň si jen na pohádky, na mnoho odvážných a smysluplných fantazií, o nichž by jen 
nerozumný mohl říci: ,To je protismyslné, protože je to nemožné!'

,Jen kdybychom dovedli vždy vykládat sny tak správně, jako jsi nyní vyložil můj sen!' řekl 
přítel.

,Zajisté to není snadný úkol, ale při troše pozornosti by se asi výklad musel vždy zdařit přímo 
osobě, která měla sen. - Proč se to většinou nedaří? Zdá se, že u vás vězí ve snech něco 
skrytého, něco necudného vlastní a vyšší povahy, jistá tajemnost ve vaší bytosti, kterou lze 
těžko domyslet; a proto je vaše snění mnohdy zdánlivě beze smyslu, dokonce protismyslné. 



Ale v nejhlubší podstatě tomu tak není; ba ani tomu tak být nemůže,, neboť vždy běží o téhož 
člověka, ať bdí či sní."

16) Úplnou analýzu a syntézu dvou snů jsem od té doby podal v "Úryvku analýzy hysterie", 
1905. (Česky v Psychoanalytických chorobopisech, 1937, Albert.) Za nejúplnější výklad 
delšího snu je třeba uznat analýzu O. R a n k a, "Ein Traum, der sich selbst deutet".

17) Z práce K. Ábela, Der Gegensinn der Urworte, 1884 (viz můj referát v Jahrbuch f. 
Psychoanalyse II, 1910, Ges. Schriften sv. X.), jsem se dověděl překvapující a také jinými 
jazykozpytci potvrzený fakt, že se nejstarší jazyky v tomto bodě chovají docela podobně jako 
sen. Původně mají jen jedno slovo pro oba protiklady na koncích jedné rady kvality nebo 
činnosti (silný-slabý, starý-mladý, daleký-blízký, svazovat-rozlučovat) a zvláštní označení pro 
oba protiklady vytvářejí teprve druhotně slabým pozměněním společného praslova.
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Ábel dokazuje, že tento stav ve velkém rozsahu vládne ve staroegyptštině, ukazuje však na 
zřejmé zbytky téhož vývoje i v semitských a indogermánských jazycích.

18) Srovnej Aristotelovu poznámku o způsobilosti k vykládání snů. (Viz str. 76.)

19) Srovnej s tím poznámku č. 66 na str. 170.

20) Jsem-li na pochybách, za kterou z osob, vystupujících ve snu, mám hledat své j á, řídím se 
tímto pravidlem: Mé j á zastírá ta osoba, jež ve snu podléhá afektu, který já za spánku 
pociťuji.

21) Znamená léčbu, ale také dvoření.

22) Téže techniky časového obrácení užívá někdy hysterický záchvat, aby před divákem 
zakryl svůj smysl. Hysterická dívka má např. záchvatem znázornit malý románek, který si její 
obrazivost v nevědomí vytvořila po jistém setkání v tramvaji. Jak ji kterýsi muž, přiváben 
krásou její nohy, osloví, když čte, jak potom jde s ním a prožije bouřlivou scénu lásky. 
Začátek jejího záchvatu znázorňuje tuto scénu lásky tělesnými záškuby (pohyby rtů 
znázorňující líbání, zkřížení rukou znázorňující objetí), potom běží do druhého pokoje, sedne 
si na židli, vytáhne šaty, aby ukázala nohu, dělá, jako by četla nějakou knihu, a osloví mě 
(odpoví mi). Srv. s tím Artemidorovu poznámku: "Při výkladu snových příběhů je musíme 
prohlížet jednou od začátku ke konci, podruhé od konce k začátku..."

23) Dnes nevím, zda právem.

24) Průvodní hysterické příznaky byty tyto: nedostavení měsíčků a velké rozladění, hlavní 
choroba této nemocné.

25) Vztah k zážitku z dětství vyplývá v úplné analýze z tohoto spojení: - Černoch vykonal 
svou povinnost, černoch může jít. A potom žertovná otázka: Jak starý je černoch, když 
vykonal svou povinnost? Jeden rok, pak může jít. (Když jsem přišel na svět, měl jsem prý 
tolik rozcuchaných černých vlasů, že mě mladá matka prohlásila za malého černocha.) - Že 
nenacházím klobouk, je zážitek ze dne, který sen použil ve vyšším smyslu. Naše služebná, jež 
je geniální v uklízení, ho schovala. - Za tímto koncem snu se také skrývá odmítnutí smutných 



myšlenek na smrt: Ještě dávno jsem nevykonal svou povinnost; ještě nesmím jít. - Narození a 
smrt zde mají podobný význam jako ve snu o Coethovi a paralytikovi, který jsem měl krátce 
předtím. (Viz výše.)

26) Tato věta se nesnáší s novějšími poznatky.

27) Viz Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905 (Ges. Schriften sv. IX) a 
"slovní můstky" při rozřešování neurotických příznaků.

28) Hugo V 1 k.

29) Jahrb. v. Bleuler-Freud I, 1909.

30) "K r a u t und R u b e n" je obvyklé rčení pro "páté přes deváté".

31) S tímto znázorněním jsem se vskutku již neshledal, takže jsem pojal pochybnosti o 
oprávněnosti hořejšího výkladu.

32) Hojné doklady pro to jsou obsaženy ve třech doplňkových svazcích "Illustr. Sit-
tengeschichte" od Ed. F u c h s e (Soukromý tisk u A. Langena, Mnichov).

33) K výkladu tohoto úvodního snu, který musíme chápat "kauzálně", viz str. 193.

34) Její životní dráha.

35) Vysoký původ, protiklad přání vzhledem k úvodnímu snu.

36) Smíšený útvar slučující dvě místa, půdu otcovského domu, na níž si hrávala s bratrem, 
předmět jejích pozdějších fantazií, a dvůr zlého strýce, který ji škádlíval.

37) Protiklad přání vzhledem ke skutečné vzpomínce ze strýcova dvora, že se ve spánku 
obnažovala.

38) Podobně jako anděl při zvěstování Panny Marie liliový stonek.

39) Vysvětlení tohoto smíšeného útvaru viz na str. 195: nevinnost, měsíčky, dáma s 
kaméliemi.

40) Narážka na více osob, které slouží její obrazivosti.

41) Ob man sich einem herunterreisen dary, tj. zda je dovoleno masturbovat.
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42) Větev je nám již dávno známa jako symbol mužských genitálií, ostatně zde obsahuje 
velmi jasnou narážku na jeho příjmení.

43) Týká se stejně jako to, co následuje, opatrnosti v manželství.



44) Obdobným "biografickým" snem je třetí ze snů, jež uvádím jako příklady k snové 
symbolice, dále sen, který podrobně sdělil Rank ve spise "Ein Traum, der sich selbst deutet"; 
jiný sen, který je nutno číst "obráceně", viz u Stekela, str. 486.

45) W. Stekel, Die Sprache des Traumes, 1911.

46) Srv. práce Bleulerovy a jeho curyšských žáků, Maedra, Abrahama aj. o symbolice, a 
nelékařské autory, kterých se dovolávají (Kleinpaul aj.). Nejvýstižnější, co bylo o tomto 
tématu napsáno, je obsaženo ve spise O. Ranka a H. Sachse, Die Bedeutung der 
Psychoanalyse fůr die Geisteswiessenschaften, 1913, kap. I. Dále F. Jones, Die Theorie der 
Symbolik, Int. Zeitschr. f. Psychoanalyse, V,1919.

47) Toto pojetí by našlo mimořádnou oporu v nauce, kterou přednesl dr. Hans Sper-ber (Uber 
den Einfluss sexueller Momente auf Entstehung und Entwicklung der Sprache, Imago I, 
1912). Podle něho označovala veškerá praslova věci sexuální a později tento sexuální význam 
ztratila tím, že přešla na jiné věci a činnosti, které byly se sexuálními srovnávány.

48) Tak se např. lod plovoucí po vodě vyskytuje u Madarů ve snech vyvolaných močovým 
podnětem, ačkoli jejich jazyk nezná pro močení označení schijfen (Schijf: lod) (Ferenczi; srv. 
také str. 309). Ve snech Francouzů a druhých románských národů znázorňuje pokoj 
symbolicky ženu, přestože tyto národy nemají nic, co by bylo obdobné s německým slovem 
Frauenzimmer (viz pozn. 36 na str. 168).

49) "Pacientovi, bydlícímu v penzionu, se zdá, že potkává některou ze služebnných a ptá se jí, 
jaké má číslo; k jeho překvapení mu odpovídá: 14. Skutečně byl ve styku s dívkou, o níž je 
řeč, a také s ní měl několik schůzek ve své ložnici. Pochopitelně se bála, že ji majitelka 
penzionu podezírá, a v den před snem mu navrhla, aby se s ní sešel v jednom neobydleném 
pokoji. Ve skutečnosti měl číslo 14 tento pokoj, zatímco ve snu má toto číslo žena. Jasnější 
doklad pro ztotožnění ženy a pokoje si můžeme sotva představit." (Jones, Intern. Zeitschr. f. 
Psychoanalyse II, 1914). (Srv. Artemidoros, Symbolik der Traume [přeložil F. S. Krauss, 
Vídeň, 1881, str. 110]: "Tak např. značí ložnice ženu, pakliže je takový pokoj v domě.")

50) Opakuji o tom, co jsem napsal na jiném místě (Die zukiinftigen Chancen der psy-
choanalytischen Therapie, Zentralbl. f. Psychoanalyse I, 1910 [Ges. Schriften, sv. VI.] ): 
"Před nějakou dobou jsem se dověděl, že se psycholog, který je nám poněkud vzdálen, obrátil 
na jednoho z nás, podotýkaje, že určitě přeceňujeme skrytý sexuální význam snů. Jeho 
nejčastějším snem prý bývá, že stoupá po schodech, a za tím nepochybně nevězí nic 
sexuálního. Upozorněni touto námitkou, věnovali jsme výskytu schodů, schodišť a žebříků ve 
snu pozornost a záhy jsme zjistili, že schody a to, co je s nimi obdobné, jsou nepochybně 
symbolem soulože. Základ srovnání se dá snadno najít v rytmických intervalech - za 
stoupajících obtíží při dýchání dospíváme k vrcholu a pak můžeme být po několika rychlých 
krocích zase dole. Tak se rytmus soulože opakuje ve stoupání po schodech. Neopomeňme 
přihlédnout k jazykovému zvyku. Ukazuje nám, že se slova steigen (stoupat) beze všeho užívá 
k náhradnímu označení sexuální činnosti. Říkáme, že muž je Steiger (holkař), a nachsteigen 
(chodit [za děvčaty] ). Ve franzouzštině se schod nazývá la marche; "un vieux marcheur" se 
zcela kryje s německým ein alter Steiger.

51) Srv. v Zbl. fůr Ps.-A. II, 675, kresbu devatenáctileté manické dívky: Muž s hadem místo k 
r a v a t y a ten had se obrací k děvčeti. K tomu příběh o "stydlivém muži" (Anthropophyteia 
VI, 334): Dáma vstoupila do lázeňské kabiny, v níž byl pán, který měl sotva čas obléknout si 



košili; velice se styděl, ale rychle si pokryl krk přední částí košile a řekl: "Prosím za 
prominutí, že jsem bez kravat y."

52) Přes veškerou různost mezi Schernerovým pojetím snové symboliky a názory, které zde 
rozvádím, zdůrazňuji, že by Scherner mél být uznáván za vlastního objevitele
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symboliky ve snu a že zkušenosti psychoanalýzy dodatečně získaly čest jeho knize, která byla 
uveřejněna před dlouhou dobou (1861) a považována za fantastickou.

53) Poslední české vydání ve Vybraných spisech S. Freuda I, Avicenum 1991.

54) Z "Nachtrage zur Traumdeutung", Zentralblatt f. Psychoanalyse I., čís. 5/6, 1911.

55) Srv. takový příklad ve sdělení Kirchgraberově (Zentralbl. f. PsA. III., 1912, p. 95). S t e k 
e 1 (Jahrbuch, sv. I., p. 475) sděluje sen, ve kterém klobouk se šikmým perem uprostřed 
symbolizuje (impotentního) muže.

56) Nebo kaple = pochva.

57) Symbol soulože.

58) Mons veneris.

59) Crines pubis.

60) Démoni v pláštích a kapucích jsou, jak objasnil jeden odborník, povahy falické.

61) Obě strany šourku.

62) Tj. jablka (prsy) nebo hrušky.

63) Alfred R o b i t s e k v Zentralbl. f. PsA. II, 1911, str. 340.

64) "The World of Dreams", Londýn 1911, str. 168.

65) Vytržení zubu jiným člověkem je nutno většinou vykládat jako kastraci (podobně jako 
stříhání vlasů holičem; S t e k e 1). Je třeba rozližovat mezi sny o zubech a sny o zubních 
lékařích vůbec, jaké sdělil např. C o r i a t (Zentralbl. f. PsA. III, 440).

66) Podle sdělení C. G. J u n g a mají u žen sny se zubním podnětem význam snů o porodu. F. 
J o n e s k tomu dodal dobré potvrzení. Tento výklad spojuje s tím, co zastávám výše, 
okolnost, že v obou případech (kastrace - porod) jde o oddělení jedné části od tělesného celku.

67) Srv. s tím biografický sen na str. 212.

68) Doslovně: Zub (vytažení - vlak; trhat - cestovat).

69) Odstavec o pohybových snech je zde opakován za účelem souvislosti. Srv. str. 163.



70) Ges. Schriften, sv. VIII., česky: Psychoanalytické chorobopisy, Albert 1937.

71) Srv. "Tři úvahy o sexuální teorii", 1905 (Ges. Schriften, sv. V.).

72) Die Sprache des Traumes, 1911.

73) Der psychische Hermaphroditismus im Leben und in der Neurose, Fortschritte 
derMedizin 1910, čís. 16, a pozdější práce v Zentralblatt f. Psychoanalyse I, 1910-11.

74) Typický příklad takového zastřeného oidipovského snu jsem uveřejnil v 1. čís. časopisu 
"Zentralblatt fiir Psychoanalyse" (viz níže); další příklad s obšírným výkladem O. R a n k a je 
v témže časopise v čís. 4. O jiných zastřených oidipovských snech, v nichž se ukazuje 
symbolika oka, viz R a n k (Internát. Zeitschrift fiir Psychoanalyse I 1913). Tam jsou také 
práce o "očních snech" a symbolice oka od Edera, Ferencziho, Reitlera. Oslepení v pověsti o 
Oidipovi i jinde zastupuje kastraci. Starým nebyl ostatně cizí ani symbolický výklad 
nezastřených oidipovských snů. (Srv. O. R a n k;, Jahrb. II, str. 234): "Tak je dochován sen 
Julia Césara o pohlavním styku s matkou, který vykladači snů vyložili jako příznivé znamení 
pro dobytí země (m a t k y - z e m ě). Stejně je známo orakulum, dané Tarquiniům, že vláda 
nad Římem připadne tomu z nich, kdo první políbí matku (osculum matri tulerit), což Brutus 
chápal jako poukaz na matku zemi (terram osculo contigit, scilicet quod ea communis mater 
omnium mortalium es-set. Livius I, LXI). Srv. s tím H i p p i ů v sen u Hérodota VII, 107: 
"Hippias však odvedl barbary do Marathonu, když v předchozí noci měl tento sen: Hippiovi 
se zdálo, že spí u vlastní matky. Z tohoto snu usoudil, že se navrátí domů do Athén, opět se 
uchopí vlády a ve svém stáří zemře ve vlasti." Tyto mýty a výklady ukazují k správnému 
psychologickému poznání. Shledal jsem se s tím, že osoby, které vědí, že jim matka dává 
přednost a že je vyznamenává, projevují v životě takovou zvláštní sebedůvěru a neochvějný 
optimismus, které se nezřídka zdají hrdinské a vynucují si skutečný úspěch.

Typický příklad zastřeného oidipovského snu. Muži se zdá toto: Má tajný poměr
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í dámou, se kterou se nějaký druhý muž chce oženit. Obává se, že by se tento muž mohl 
dovědět o uvedeném poměru a že by pak ze svatby sešlo, a proto se k tomu muži chová velmi 
něžně; přituluje se k němu a líbá ho. - Fakta ze života snícího se dotýkají obsahu tohoto snu 
jen v jediném bodě. Má tajný poměr s provdanou ženou a jeden mnohoznačný výrok jejího 
muže, s nímž je spřátelen, v něm vzbudil podezření, že něco zpozoroval. Ale ve skutečnosti 
zde působí ještě něco - sen se zmínce o tom vyhýbá -, co jediné poskytuje klíč k pochopení 
snu. Manželův život je ohrožen organickou chorobou. Jeho žena je připravena na možnost 
náhlé smrti a snící se vědomě zabývá záměrem, že se po manželově smrti ožení s mladou 
vdovou. Touto vnější situací je snící zanesen do konstelace oidipovského snu; jeho přání 
může usmrcovat muže, aby získal za ženu jeho manželku; sen vyjadřuje v pokryteckém 
zkreslení toto přání. Místo faktu, že je provdána za jiného, dosazuje, že se s ní chce jiný 
teprve oženit, což odpovídá jeho vlastnímu tajnému úmyslu. Nepřátelská přání proti tomuto 
muži se skrývají za okázalými něžnostmi, které pocházejí ze vzpomínky na jeho dětský styk s 
otcem.

75) O mytologickém významu narození z vody viz Rank: Der Mythus von der Ge-burt des 
Helden, 1909.



76) Teprve později jsem se naučil zhodnocovat význam fantazií a nevědomých myšlenek o 
životě v mateřském lůně. Obsahují jak objasnění podivné úzkosti tolika lidí, aby nebyli zaživa 
pohřbeni, tak nejhlubší nevědomé odůvodnění víry v posmrtný život, který je jen promítnutím 
tohoto strašidelného života před narozením do budoucnosti. Zrození je ostatně prvním 
zážitkem úzkosti, a tudíž zdrojem a vzorem úzkostného afektu.

11) "Tatáž symbolická znázornění, která jsou v infantilním smyslu podkladem snu z 
močového podnětu, mají v ,recentním' smyslu vyhraněně sexuální význam: voda = moč = 
semeno = plodová voda; lod (Schiff) = močit (schiffen) = plodní schrána (děloha); zmočit se 
= pomočování = soulož = těhotenství; plavat = močová náplň = pobyt nezrozeného; déšť = 
močit = symbol oplodnění; cestovat (jezdit = vystupovat) = vstávat z postele = pohlavně 
obcovat (jezdit', svatební cesta); močit = sexuální vyprázdnění (poluce)." (R a n k , 1. c.)

78) F r e u d, Charakter und Analerotik; Rank, Die Symbolschichtung atd.; D a 11 -n e r, 
Internát. Zeitschr. f. PsA. I, 1913; R e i k, Internát. Zeitschr. f. PsA. III, 1915.

79) Dále Rank, Belege zur Rettungsphantasie (Zentralblatt f. PsA. I 1910, str. 331); Reik, Zur 
Rettungssymbolik (tamtéž, str. 449); Rank, Die "Geburtsrettungsphantasie" in Traum und 
Dichtung (Internát. Zeitschr. f. PsA. II, 1914).

80) V němčině by "Autoerotismus" mohlo také znamenat erotismus v autě.

81) In volle Riistung.

82) Sehr riistig.

83) Internát. Zeitsch. f. PsA., II, 1914.

84) Analýzy snů s čísly viz u Junga, Marcinowského a jiných. Tyto sny mnohdy 
předpokládají velmi složité početní úkony, ale snící je provádí s udivující jistotou. Srv. také 
Jones, "Uber unbewusste Zahlenbehandlung" (Zentralbl. f. PsA., II, 1912 str. 241).

85) Stejným způsobem jako sen postupuje i neuróza. Znám pacientku trpící tím, že 
mimovolně a s nevolí slyší (halucinuje) písně nebo jejich části, aniž chápe jejich význam pro 
svůj duševní život. Určitě však není paranoická. Analýza ukazuje, že s jistou volností zneužila 
textu těchto písní: "Leise, leise, fromme Weise" (Tichý, tichý, zbožný nápěv.). To pro její 
nevědomí znamená: "Fromme Waise" (nevinný sirotek), a tím je sama. O du selige, o 
dufrohliche (Ó šťastná, o radostná) je začátkem vánoční písně; jelikož nepokračuje až k slovu 
"Weihnachtsz.eiť (vánoční dobo), mění tuto píseň na píseň svatební apod. Stejný zkreslovací 
mechanismus se ostatně může prosadit i bez halucinace, pouhým nápadem. Proč jednoho 
mého pacienta pronásleduje vzpomínka na báseň, kterou se musel učit v mládí?

Nachtlich am Busento lispeln...

(V noci šumí na Busentu.) fi , ,..- , . ..
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Protože se jeho fantazie spokojuje jen s částí tohoto citátu: :



Náchtlich am Bušen.

(V noci na ňadrech.)

Je známo, že se parodistický vtip nezříká této techniky. "Fliegende Blatter" kdysi mezi svými 
ilustracemi k německým "klasikům" přinesly i obraz k Schillerově básni "Siegesfest", jejíž 
citát byl předčasně ukončen.

"UnddesfrischerkumpftenWeibes

Freul sich der Atrid und strickt."

Pokračování:

Um den Reiz. des schonen Leibes

Seině Arme hochbeglíickt.

86) Správné znění nápisu je toto:

Salutipublicae vixit non diu sed totus. Pohnutku tohoto chybného výkonu: patriae místo 
publicae správně uhodl Wittels.

87) Příspěvek k předeterminaci: Omluvou pro mé zpoždění bylo, že jsem po dlouhé noční 
práci musel ráno vykonat dlouhou cestu z ulice Císaře Josefa do ulice Wahringské.

88) Překlad E. A. Saudka, Borový 1936. 89. K tomu ještě Caesar-císař.

90) Již nevím, u kterého autora jsem našel zmínku o snu, jenž se hemžil nezvykle malými 
postavami . Jeho zdrojem se ukázala jednazrytinJacquese Callota, které si snící předtím ve 
dne prohlížel. Tyto rytiny obsahují ovšem velké množství malých postav; jedna jejich řada 
líčí hrůzy třicetileté války.

91) Und hinter Hun, im weesenlosen Scheine lag, was uns alte bándigt, dus Gemeine.

92) V němčině je na tomto místě rčení, které zároveň znamená: Obráceně to také jde.

93) Snová práce tedy paroduje myšlenku, která byla vyznačena jako směšná, tím, že v 
souvislosti s ní vytváří něco směšného. Podobně postupuje H e i n e, když chce zesměšnit 
špatné verše bavorského krále. Činí to verši ještě horšími:

Pan Ludvík je velký umělec

.•i apěje-li, FoibosApollo . •¦

ho zkroušeně prosí: "Ach, přestaň přec, sic zahynu na ten bol, ó!" (Přeložil E. A. Saudek.)

94) Tj. běží o mou záležitost.



95) Tento sen je dobrým příkladem pro obecně platnou větu, že sny téže noci, byť byly ve 
vzpomínce oddělené, vyrostly na půdě téhož myšlenkového materiálu. Situace ve snu, v níž 
svým dětem umožňuji útěk z Říma, je ostatně zkreslena zpětným vztažením k obdobnému 
ději, který spadá do mého dětství. Smysl je ten, že závidím příbuzným, jimž se již před mnoha 
lety naskytla příležitost umístit své děti na jiné půdě.

96) Misttriigerl.

97) Niclit aufmeinem eigenem Mist gewachsen.

98) Připomínka nebo předsevzetí, obsažené ještě ve snu: To musím vyprávět panu doktorovi 
při snech v době psychoanalytického ošetřování zpravidla odpovídá velikému odporu proti 
zpovídání z tohoto snu a nezřídka po této připomínce následuje zapomenutí snu.

99) To je téma, o kterém se rozpředla dalekosáhlá rozprava v posledních ročnících "Revue 
phi-losophique"' (paramnézie ve snu).

100) Hořejší výsledky opravují v několika bodech mé dřívější údaje o znázorňování logických 
vztahů (str. 191). Tyto údaje popisují všeobecné chování snové práce, nepřihlížejí však k 
jejím nejjemnějším a nejpečlivějším výkonům.

101) Staniol, narážka na S t a n n i a, nervovou soustavu ryb, srv. str. 249.

102) Místo na dvoře domu, ve kterém bydlím, kde stávají dětské kočárky nájemníků; kromě 
toho je toto místo vícekrát předeterminováno.
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103) Tento popis není srozumitelný ani pro mne, ale řídím se zásadou, že sděluji sen slovy, 
která mě napadají při sepisování. Slovní znění samo je částí snového znázornění.

104) Schiller se nenarodil v Marburku, ale v Marbachu, to ví každý německý gymnazista a 
věděl jsem to i já. Je to opět jeden z omylů (srv. výše str. 121, pozn. 18), které se vluzují jako 
náhrada za úmyslné zfalšování na jiné místo. O jejich objasnění jsem se pokusil v 
"Psychopathologíe des Alltagslebens".

105) Jestliže se příliš nemýlím, ukazuje první sen, který jsem se dověděl od svého dvaceti-
měsíčního vnuka, skutečnost, že se snové práci podařilo proměnit svou látku ve splnění přání, 
zatímco se příslušný afekt nezměněn uplatňuje také za stavu spánku. Dítě volá v noci před 
dnem, kdy jeho otec má odejít do pole, s prudkým pláčem: Táta, táta - bébi. To může 
znamenat pouze: Táta a bébi zůstanou pohromadě, kdežto pláč uznává následující loučení. 
Dítě tedy bylo naprosto schopno vyjádřit pojem rozluky. "Pryč" (nahrazené podivuhodně 
zdůrazněným, dlouhým óóóh) bylo jedním z prvních jeho slov. Několik měsíců před tímto 
prvním snem provádělo se všemi svými hračkami "pryč", což se vztahovalo na časně zdařilé 
sebepřemožení nechat matku odejít.

106) V němčině: Fruhstiickstisch, což se velice podobá slovu Fruhstucksschiff (snídaňová 
loď).

107) Schiller, překlad J. Purkyně.



108) Internát. Zeitschrift f. Psychoanalyse, IV, 1916.

109) Od té doby, co psychoanalýza rozložila osobu v ego a superego (Massenpsychologie und 
leh-Analyse, 1921, Ges. Schr., sv. IV), je snadné rozpoznat v těchto trestných snech splnění 
přání našeho superega.

110) Obdobně jsem vysvětlil mimořádně libý účinek tendenčních vtipů.

111) Tato fantazie z nevědomých snových myšlenek si nezbytně žádá non vivit místo nim 
vixit. "Přišel jsi pozdě, už nežiju." Že také zjevná situace snu směřuje k non vivit, bylo 
uvedeno na str. 254.

112) Čtenář si asi již všiml, že jméno Josef hraje velikou roli v mých snech (viz sen o strýci). 
Za osobami, které se tak jmenují, se moje já ve snu může skrývat zvlášť snadno, neboť Josef 
se jmenoval také vykladač snů, známý z bible.

113) Rěve, petit román - day-dream, story - Tagtraum.

114) Dobrý příklad takového snu, vzniklého převrstvením několika fantazií, jsem rozebral v 
"Úryvku analýzy hysterie", 1905. Ostatně jsem podceňoval význam takových fantazií pro 
tvorbu snu, pokud jsem převážně prozkoumával vlastní sny, jejichž základem bývají řidčeji 
denní sny, většinou rozpravy a myšlenkové konflikty. U jiných osob lze často mnohem snáze 
prokázat úplnou obdobu nočního snu se snem denním. Mnohdy se podaří nahradit u hysteriků 
záchvat snem; pak se můžeme snadno přesvědčit, že nejbližším předběžným stupněm pro oba 
psychické útvary je denní fantazie.

115) Tobowolská, str. 53.

116) Zur Einfiihrung des Narzismus. Jahrb. der. Ps.-A., VI, 1914. (Ges. Schr., sv. VI.)

117) Kdysi bylo pro mne mimořádně obtížné přimět čtenáře, aby si zvykli na rozdíl mezi 
zjevným obsahem a latentními myšlenkami snu. Znovu a znovu byly čerpány argumenty a 
námitky z nevyloženého snu, jaký si uchovala vzpomínka, a byl opomíjen požadavek 
vykládat sen. Nyní, kdy si aspoň analytikové zvykli dosazovat místo zjevného snu jeho smysl, 
nalezený výkladem, dopouštějí se mnozí z nich jiné záměny, na které tvrdošíjně lpéjí. Hledají 
podstatu snu v tomto latentním obsahu a přehlížejí přitom rozdíl mezi latentními snovými 
myšlenkami a snovou prací. Sen není vlastně ničím jiným než zvláštní formou našeho 
myšlení, umožněnou podmínkami stavu spaní. Tuto formu vytváří snová práce a jen ona je 
tím, co je na snu podstatné, jen ona vysvětluje jeho zvláštnost. Říkám to, abych zhodnotil 
smutně proslulou "prospektivní tendenci" ve snu. Že se sen obírá pokusy rozřešit úkoly, které 
se vyskytují v našem duševním životě, není o nic podivnější než to, že se jimi obírá náš bdělý 
vědomý život, a připojuje k tomu jen poznatek, že tato práce může probíhat i v předvědomí, 
což je nám přece již známo.
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7. K psychologii snových pochodů

Mezi sny, jež jsem se dověděl od druhých lidí, je jeden, který obzvláště zasluhuje, abychom 
mu věnovali pozornost. Vyprávěla mi ho pacientka, která ho sama slyšela v jakési přednášce 



o snu; jeho vlastní zdroj mi zůstal neznámý. Na onu dámu zapůsobil svým obsahem tak, že ho 
neopomenula napodobit vlastním snem, tj. opakovat jeho prvky ve vlastním snu, a tímto 
přenesením vyjádřila shodu v určitém bodě.

Před oním příkladným snem nastaly tyto události: Otec probděl dni a noci u lože nemocného 
dítěte. Když dítě zemřelo, odešel do vedlejšího pokoje a lehl si tam, dveře však nechal 
otevřené, aby ze své ložnice viděl do pokoje, kde byla vystavena mrtvola dítěte, obklopena 
velikými svícemi. K střežení mrtvoly byl povolán starý muž, seděl vedle ní a tiše se modlil. 
Otci se po několika hodinách spánku zdá, že toto dítě stojí u jeho postele, bere ho za ruku a 
vyčítavě mu šeptá: Otče, což nevidíš, že uhořím? Procitne, zpozoruje prudkou zář pronikající 
z pokoje mrtvoly, běží tam a shledá, že stařičký strážce usnul, přičemž šaty a jedna ruka drahé 
mrtvoly uhořely ohněm ze svíce, která upadla na mrtvolu.

Vysvětlení tohoto dojemného snu je velmi prosté a také přednášející je podle pacientčina 
vyprávění podal správně. Prudká zář vnikla otevřenými dveřmi do očí spícího otce a podnítila 
v něm týž soud, který by vyvodil i za bdění, že se převrácením svíce vzňal v blízkosti mrtvoly 
oheň. Otec možná už ulehl s obavou, že stařičký strážce nebude schopen dostát svému úkolu.

Ani my nemáme, co bychom na tomto výkladu měnili, leda bychom připojili požadavek, že 
obsah snu musí být předeterminován a řeč dítěte složena z řečí, které v životě skutečně 
proneslo a které navazují na události důležité pro otce. Stížnost: Uhořím, navazuje možná na 
horečku, v níž dítě zemřelo, a slova: Otče, což nevidíš? na jiný zážitek, nám neznámý, ale 
afektivně významný.

Protože jsme však poznali, že sen je pochodem, který má smysl a dá se včlenit do souvislosti 
psychického dění, udivuje nás, že za těchto okolností vůbec vznikl sen, ačkoli bylo účelné co 
nejrychleji procitnout. Pak si všimneme, že ani v tomto snu nechybí splnění přání. Ve snu se 
chová mrtvé dítě jako živé, samo otce upozorňuje, přichází k jeho posteli a tahá ho za ruku, a 
to patrně dělalo ve vzpomínce, z níž sen čerpal první část řeči dítěte. Nuže, ve prospěch 
tohoto splnění přání prodloužil otec o okamžik svůj spánek. Snu byla dána přednost před 
úvahou za bdění, protože mohl ukázat dítě ještě jednou živé. Kdyby byl otec nejprve procitl a 
potom vyvodil onen úsudek, který ho přivedl do pokoje mrtvoly, byl by o tento okamžik, 
abychom tak řekli, zkrátil život dítěte.
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Nemůže být nejmenších pochybností o tom, kterou zvláštností upoutává tento malý sen náš 
zájem. Dosud jsme se převážně starali o to, jaký je tajný smysl snů, jakými cestami ho 
nacházíme a jakých prostředků užívá snová práce, aby jej zastřela. Úkoly vykládání snů byly 
dosud středem našeho zorného pole. Nyní narážíme na tento sen, jehož vykládání neukládá 
žádné úkoly, jehož smysl je nezahalený, a pozorujeme, že si nicméně uchovává podstatné 
vlastnosti, jimiž se se nenápadně odchyluje od našeho bdělého myšlení a budí naši potřebu 
vysvětlení. Teprve když odstraníme vše, co se týká vykladačské práce, můžeme vidět, jak 
neúplná zůstala naše psychologie snu.

Než se však svými myšlenkami dáme na novou cestu, zastavme se a po-hledme zpátky, zda 
jsme na svém dosavadním putování nic důležitého neopomenuli. Musíme si totiž ujasnit, že 
pohodlná a příjemná část cesty je za námi. Dosud vedly všechny naše cesty, jestliže se příliš 
nemýlím, k světlu, k objasnění a úplnému pochopení; od okamžiku, kdy budeme do 
duševních pochodů při snění pronikat hlouběji, vyústí všechny cestičky v temnu. Je 



vyloučeno, abychom dosáhli objasnění snu jakožto psychického pochodu, neboť vysvětlovat 
znamená převádět na známé a dnes není psychologické poznání, do něhož bychom mohli 
zařadit vysvětlení, které lze vyvodit z psychologického zkoumání snů. Naopak, budeme 
nuceni stanovit řadu nových předpokladů, jež se týkají stavby duševního aparátu a souhry sil, 
v něm činných, a přitom musíme dbát toho, abychom se příliš nevzdálili od prvního logického 
přičlenění, protože by se pak jejich hodnota nedala určit. I když se nedopustíme žádné chyby 
v usuzování a uvážíme všechny logicky se naskýtající možnosti, hrozí nám nebezpečí, že 
pravděpodobná neúplnost v počátečním dosazování prvků způsobí naprostý nezdar našeho 
úsilí. Nejpečlivějším zkoumáním snu či jiného ojedinělého výkonu nemůžeme získat, nebo 
aspoň odůvodnit vysvětlení konstrukce a pracovního způsobu duševního nástroje. K tomuto 
účelu je nutno snést vše, co se ukáže stálým, nezbytným požadavkem při srovnávacím studiu 
řady psychických výkonů. Tak budou psychologické předpoklady, které čerpáme z analýzy 
snových pochodů, muset jaksi počkat na zastávce, až najdou spojení s výsledky jiných šetření, 
jež se pokoušejí proniknout k jádru téhož problému z jiného místa.

A. Zapomínání snů

Jsem tedy pro to, abychom se předtím obrátili k tématu, z něhož se odvozuje dosud 
nepovšimnuta námitka, která je přece způsobilá, aby našemu úsilí o výklad snů podkopala 
půdu. Z více než jedné strany se proti nám uvádělo, že vlastně vůbec neznáme sen, který 
chceme vykládat, správněji,
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že vůbec nemáme záruky, že ho známe tak, jak se skutečně udal (srv. str 30).

Co si ze snu vybavujeme a na čem provádíme své vykladačské umění, je především 
znetvořeno nevěrností naší paměti, která se zvláště vysokou měrou zdá neschopná uchovat 
sen, a pozbylo možná právě nejvýznamnějších částí svého obsahu. Vždyť přece velmi často, 
když chceme svým snům věnovat pozornost, máme důvod stěžovat si, že se nám zdálo 
mnohem více a že z toho pohříchu nevíme nic víc než úryvek, a i vzpomínka na něj nám 
připadá podivně nejistá. Dále všechno nasvědčuje tomu, že naše vzpomínka podává sen nejen 
mezerovitě, ale i nevěrně a zfalšované. Stejně jako můžeme na jedné straně pochybovat, zda 
to, co se nám zdálo, bylo skutečně tak nesouvislé a splývavé, jak jsme to uchovali v paměti, 
lze na druhé straně vyslovit pochybnosti o tom, zda nějaký sen byl tak souvislý, jak jej 
vypravujeme, zda při pokusu reprodukovat sen nevyplňujeme existující nebo zapomenutím 
vytvořené mezery libovolně vybraným novým materiálem, zda sen nepřikrašluieme, 
nezaokrouhlujeme, neupravujeme, takže je vyloučeno posoudit, co bylo jeho skutečným 
obsahem. U jednoho autora (Spitty)!) jsme se dokonce setkali s domněnkou, že veškerý 
pořádek a veškerá souvislost jsou do snu zanášeny teprve při pokusu vybavit si sen. Tak jsme 
se octli v nebezpečí, že nám bude z rukou vyrván přímo předmět, jehož hodnotu se snažíme 
určit.

Při svých dosavadních výkladech snů jsme nedbali tohoto varování. Naopak, našli jsme v 
nejmenších, nejnepatrnějších a nejnejistějších součástech snového obsahu stejně slyšitelnou 
výzvu k vykládání, jako v součástech jasných a jistých. Ve snu o Irmině injekci se pravilo: 
Přivolávám rychle doktora M-a, a my jsme měli za to, že by se ani tento dodatek nebyl dostal 
do snu, kdyby nepřipouštěl zvláštní odvození. Tak jsme dospěli k příběhu nešťastné 
pacientky, k jejímuž loži jsem rychle přivolal staršího kolegu. Ve zdánlivě absurdním snu, 
který nakládá s rozdílem mezi jedenapadesátkou a šestapadesátkou tak, jako by šlo o quantité 



né-gligeable, bylo číslo jedenapadesát uvedeno několikrát. Nepovažovali jsme to ani za 
samozřejmé, ani za lhostejné a usoudili jsme z toho, že v la-tentním obsahu snu musí být 
druhý myšlenkový pochod, vedoucí k číslu jedenapadesát, a stopa, kterou jsme sledovali, nás 
dovedla k obavám, jež vydávají jedenapadesát let za životní hranici, v nejkrajnějším 
protikladu k myšlenkovému pochodu dominujícímu, který chvástavě hází lety života. Ve snu 
Non vixit byla tato nepatrná vsuvka, kterou jsem zprvu přehlédl: Protože mu P. nerozumí, ptá 
se FI. mě atd. Když pak výklad uvázl, vrátil jsem se k těmto slovům a od nich jsem našel 
cestu k dětské fantazii, jež je ve snových myšlenkách spojujícím uzlem: Tuto cestu 
zprostředkovaly básníkovy verše:
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: Selten habt ihr mich v e r s t a nd e n, !

;-.- . selten auch verstand ich Euch,

nur wenn wir im K o t uns fanden, so verstanden wir uns gleich!2)

Z každého výkladu snu by se daly čerpat doklady, jak právě nejnepatrnější rysy snu jsou pro 
výklad nezbytné a jak se náš vykladačský úkol zdržuje tím, že těmto prvkům věnujeme 
pozornost teprve pozdě. Stejně jsme při výkladu snů zhodnocovali každý odstín jazykového 
výrazu, kterým byl sen vyjádřen; ba, bylo-li nám předloženo slovní znění nesmyslné či 
nepostačující, jako by se námaze nepodařilo přetlumočit sen do správného znění, přihlíželi 
jsme i k těmto vyjadřovacím nedostatkům. Krátce s tím, co je podle mínění autorů libovolnou 
improvizací, rychle sesmolenou v rozpačitosti, jsme zacházeli jako s posvátným textem. 
Tento rozpor je nutno objasnit.

Toto objasnění vyznívá v náš prospěch, ale ani autory neviní z omylu. Z hlediska našich nově 
nabytých poznatků o vzniku snu se zmíněné rozpory dají úplně sloučit. Je pravda, že při 
pokusu reprodukovat sen jej zkreslujeme; opět se tu setkáváme s tím, co jsme označovali za 
druhotné a mnohdy matoucí zpracování snu instancí normálního myšlení. Autoři zde vytušili 
nebo vypozorovali onu část snového zkreslení, která pracuje zjevně; pro nás to mnoho 
neznamená, protože víme, že již u snových myšlenek působila na sen zkreslovací práce, 
mnohem vydatnější a nesnad-něji postižitelná. Autoři se mýlí jen potud, že považují 
pozměnění snu při jeho vybavování a vyjadřování slovy za libovolné, tedy za dále neluš-
titelné a tudíž za způsobilé uvést nás při poznávání snu na scestí. Podceňují determinaci v 
duševnu. Tam není nic libovolného. Zcela všeobecně lze ukázat, že určení prvku, který zůstal 
prvním myšlenkovým pochodem neurčen, přejme ihned nějaký druhý myšlenkový pochod. 
Chci si např. zcela libovolně nechat napadnout nějaké číslo; není to možné, číslo, jež mne 
napadne, je jednoznačně a nutně určeno myšlenkami, které jsou ve mně a jsou třeba vzdáleny 
od mého okamžitého předsevzetí.3' Stejně libovolné jsou změny, jimž podléhá sen při bdělém 
redigování. Zůstávají v asociačním spojení s obsahem, na jehož místo jsou dosazovány, a 
slouží k tomu, aby nám ukázaly cestu k tomuto obsahu, který je třeba sám zase náhradou 
jiného obsahu.

Při analýzách snů svých pacientů podrobuji uvedené tvrzení následující zkoušce, a nikdy bez 
úspěchu. Zdá-li se mi sdělení nějakého snu zprvu těžko srozumitelné, prosím vypravěče, aby 
je opakoval. To se pak zřídka děje týmiž slovy. Místa, u nichž se změnilo vyjádření, byla tím 
pro mne vyznačena jako slabá místa snového přestrojení a mají pro mne podobný význam 
jako pro Hagena vyšitá znamení na Siegfriedově rouchu. Tam
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může výklad snu začít. Vypravěč byl mou výzvou varován, že chci věnovat zvláštní námahu 
rozřešování snu; rychle tedy pod vlivem odporu chrání slabá místa snového přestrojení tím, že 
nahrazuje nějaký zrádný výraz odlehlejším. Tak mě upozorňuje na výraz, od něhož upustil. Z 
úsilí, s jakým je obhajováno rozřešení snu, mohu usuzovat na pečlivost, s níž bylo tkáno 
snové roucho.

Méně pravdy mají autoři, poskytují-li tolik místa pochybnostem, s nimiž naše soudnost 
přijímá vyprávění snu. Tomuto pochybování chybí totiž intelektuální podklad; naše paměť 
vůbec nezná záruky, a přesto mnohem častěji, než je objektivně odůvodněno, podléháme 
nutkání věřit jejím údajům. Pochybování o správnosti reprodukce snu nebo jednotlivých 
snových údajů je opět jen odnoží snové cenzury, odnoží odporu proti pronikání snových 
myšlenek k vědomí. Tento odpor se vždy nevyčerpal přesuny a náhradami, které prosadil, 
nýbrž se mnohdy ještě v podobě pochybnosti připíná k tomu, co propustil. A my toto 
pochybování chápeme špatně také proto, že je tak opatrné, že nikdy neútočí na intenzivní 
snové prvky, ale jen na slabé a nejasné. Nyní však již víme, že mezi snovými myšlenkami a 
snem nastalo úplné přehodnocení všech psychických hodnot; zkreslení bylo možné jen 
odnětím hodnoty - tím se zpravidla projevuje a někdy se s tím spokojuje. Přistoupí-li k 
nějakému nejasnému prvku snového obsahu ještě pochybování, můžeme, řídíce se tímto 
pokynem, najít v tomto prvku přímější odnož jedné ze zatracených snových myšlenek. 
Podobá se to stavu po velikém převratu v některé starověké nebo renesanční republice. Dříve 
panující vznešené a mocné rodiny jsou ve vyhnanství a všechna vysoká místa zaujímají 
povýšenci; ve městě jsou trpěni již jen zcela zchudlí a bezmocní členové nebo vzdálení 
stoupenci svržených rodin. Ale ani ti nepožívají plných občanských práv, nýbrž jsou 
nedůvěřivě střeženi. Na místě nedůvěry v uvedeném příkladě je v našem případě 
pochybování. Proto při rozboru snu žádám, aby se analyzovaný oprostil od celé stupnice 
odhadů jistoty a nakládal se sebenepatrnější možností, že se ve snu přihodilo to či ono, tak, 
jako by šlo o naprostou jistotu. Pokud se někdo při sledování nějakého snového prvku 
neodhodlal zříci tohoto zřetele, potud na tomto místě analýza vázne. Nízké hodnocení 
příslušného prvku působí na analyzovaného tak, že ho z nechtěných představ za tímto prvkem 
nic nenapadá. Takový účinek není vlastně samozřejmý; nebylo by protismyslné, kdyby někdo 
řekl: Nevím jistě, zda ve snu bylo obsaženo to či ono; ale napadá mě k tomu toto. 
Analyzovaný však toto nikdy neřekne a právě tento analýzu rušící účinek pochybování 
prozrazuje, že pochybování je odnoží a nástrojem psychického odporu. Psychoanalýza je 
právem nedůvěřivá. Jedno z jejích pravidel říká: Cokoli ruší pokračování v práci, je odporů

I zapomínání snů zůstává neprozkoumatelné potud, pokud při jeho
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vysvětlování nepřihlížíme k moci psychické cenzury. Pocit, že jsme v jedné noci velmi 
mnoho snili a jen málo si z toho pamatovali, může mít v řadě případů jiný smysl, jako např., 
že snová práce byla pociťována a dala se po celou noc a zanechala jen jeden krátký sen. Ale 
jinak nelze pochybovat o faktu, že po procitnutí sen stále víc a více zapomínáme. Často ho 
zapomínáme, ačkoli se trapně namáháme zapamatovat si ho. Avšak jako zpravidla 
přeceňujeme rozsah tohoto zapomenutí, tak, soudím, přeceňujeme i ztrátu jeho znalosti, 
spojenou s mezerovitostí snu. Vše, co bylo ze snového obsahu ztraceno zapomenutím, se 
často dá znovu vyvolat analýzou; aspoň ve značném počtu případů můžeme, vycházejíce z 
jednotlivého zbylého drobtu, najít ne sice sen - na něm konečně nezáleží -ale všechny snové 



myšlenky. Při analýze to vyžaduje větší pozornost a větší sebepřemáhání - to je vše, nicméně 
to svědčí o tom, že při zapomenutí snu nechyběl nepřátelský úmysl.5'

Přesvědčivého důkazu o tom, že zapomínání snu je tendenční a slouží odporu,6' nabýváme, 
když v analýze zkoumáme jeden předběžný stupeň zapomenutí. Dosti často se stává, že se 
uprostřed vykládání najednou vynoří část snu, která je označována jako dotud zapomenutá. 
Tato část snu, vyproštěná ze zapomenutí, je vždy nejdůležitější; leží na nejkratší cestě k 
rozřešení snu a byla proto nejvíce vystavena působení odporu. V jednom z příkladů 
uvedených v souvislosti této stati jsem musel jednu část snového obsahu zařadit dodatečně. Je 
to sen o cestě, který se mstí dvěma nelaskavým spolucestujícím a který jsem nechal téměř 
nevyložený, protože jeho obsah je zčásti hrubě oplzlý. Vynechaná část má toto znění: Říkám 
o jedné Schillerově knize: It is from... Opravuji se však, sám pozoruje omyl: It is by... Muž 
pak říká sestře: " Vždyť to řekl správné. "7)

Opravování sebe sama ve snu, jež se některým spisovatelům zdálo tak podivuhodné, sotva 
stojí za to, abychom se jím zabývali. Raději ukáži, jaký vzor v mé vzpomínce má uvedený 
jazykový omyl ve snu. Když mi bylo devatenáct let, byl jsem poprvé v Anglii a jednou po 
celý den na pobřeží Irish Sea. Chytal jsem s nadšením mořské živočichy, které tam zanechal 
odliv, a právě jsem se zabýval jednou hvězdicí (sen začíná: Holl-thurn - Holothurien), když ke 
mně přistoupilo malé půvabné děvčátko a ptalo se: Is it a starfish? Is it alive? (Je to hvězdice? 
Je živá?) Odpověděl jsem: Yes he is alive (Ano, on je živý), pak jsem se však styděl za tuto 
chybu a opakoval větu správně. Místo jazykové chyby, jíž jsem se tehdy dopustil, klade sen 
jinou, která se Němcům stává stejně snadno. "Kniha je od Schillera" se nemá překládat 
slovem from..., nýbrž by... Že snová práce provádí toto nahrazení, protože from zní stejně 
jako německé přídavné jméno frotnm, a tím umožňuje velkolepé zhuštění, to nás po všem, co 
jsme slyšeli o úmyslech snové práce a o bezohlednosti ve volbě prostředků, již nezaráží. Co 
však znamená v souvislosti tohoto snu nevinná vzpomínka
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na mořské pobřeží? Vysvětluje na co nejnevinnějším příkladě, že užívám slova vyznačujícího 
pohlaví na nepravém místě, tedy umísťuji p o h 1 a v-n o s t (he) tam, kam nepatří. To je 
ovšem jeden z klíčů k rozřešení tohoto snu. Kdo si ještě poslechne odvození názvu knihy 
Matter and Motion {Moliěre v Malade Imaginaire: La matiére est-elle laudable?----a motion 
ofthe bowelsf\ snadno si může doplnit, co chybí.

Důkaz, že zapomínání snů je z největší části výkonem odporu, mohu ostatně vyřídit názorným 
příkladem. Pacient vypravuje, že měl sen, ale že ho úplně zapomněl; pak ho ovšem považuje 
za něco, co se neudalo. Pokračujeme v práci, narazím na odpor, něco nemocnému vysvětluji, 
pomáhám mu přemlouváním a naléháním, aby se smířil s nějakou nepříjemnou myšlenkou, a 
sotva se mu to podařilo, zvolá: Ted už vím, co se mi zdálo. Týž odpor, který ho ten den rušil 
při práci, způsobil také, že zapomněl sen. Překonáním tohoto odporu jsem mu dopomohl k 
vybavení snu.

Když jsme v psychoanalýze dospěli k jistému místu, vybavuje si pacient i sen, který se mu 
zdál před třemi, čtyřmi nebo více dny a byl do té doby zapomenutý.9*

Psychoanalytická zkušenost nám dodala ještě jeden důkaz, že zapomínání snů mnohem více 
závisí na odporu než na cizosti mezi stavem bdění a spaní, jak myslí spisovatelé. Mně i 
druhým analytikům a analyticky ošetřovaným pacientům se nezřídka stává, že jsme snem, 



abychom tak řekli, vzbuzeni ze spánku a bezprostředně potom za úplné funkce své 
myšlenkové činnosti ho vykládáme. V takových případech jsem mnohdy neustal, dokud jsem 
se nedobral úplného pochopení snu, a přece se někdy stalo, že jsem po procitnutí zapomněl 
vykladačskou práci stejně úplně jako snový obsah, ačkoli jsem věděl, že jsem měl sen a že 
jsem ho vykládal. Sen strhl i výsledek vykladačské práce do zapomnění mnohem častěji, než 
se duševní činnosti podařilo uchovat sen pro vzpomínku. Mezi touto vykladačskou prací a 
bdělým myšlením však nezeje ona psychická propast, pomocí níž spisovatelé výlučně 
vykládají zapomínání snů. - Na-mítá-li proti mému výkladu zapomínání snů Morton Prince, 
že jde jen o speciální případ amnézie pro odštěpené duševní stavy {dissociated sta-tes) a že 
nemožnost přenést mé vysvětlení této speciální amnézie na jiné typy amnézií zbavuje toto 
vysvětlení ceny i pro jeho nejbližší úmysl, jen tím čtenářům připomíná, že se při všech svých 
popisech takových diso-ciovaných stavů nikdy nepokusil najít jejich dynamické vysvětlení. 
Jinak by byl nutně objevil, že vytěsnění (resp. odpor vytvořený vytěsněním) je příčinou jak 
těchto odštěpení, tak zapomenutí jejich psychického obsahu.

Že sny nepodléhají zapomenutí stejně, jako mu nepodléhají jiné duševní úkony, a že je možno 
klást je vzhledem k ulpívání v paměti bez omezení na roven jiným duševním výkonům, mi 
ukazuje zkušenost, které jsem nabyl při sepisování tohoto rukopisu. Ve svých poznámkách 
jsem si
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uchoval velký počet vlastních snů, jež jsem tehdy z různých důvodů ne-vyložil bud vůbec, 
nebo jen velmi neúplně. U některých z nich jsem se ojeden nebo dva roky později pokusil 
vyložit je, protože jsem si chtěl opatřit materiál k osvětlení svých tvrzení. Tento pokus se bez
výjimky zdařil; ba řekl bych, že výklad z tak dlouhého odstupu postupoval mnohem snáze než 
tehdy, kdy sny ještě byly svěžími zážitky. Snad se to dá vysvětlit tím, že jsem od té doby 
překonal různé odpory ve svém nitru, které mne tehdy rušily. Při takových dodatečných 
výkladech jsem tehdejší výsledky na snových myšlenkách srovnával s nynějšími, většinou 
vydatnějšími, a přitom jsem tehdejší výsledky našel nezměněné mezi nynějšími. Svůj údiv 
nad tímto úkazem jsem zavčas utlumil, neboť jsem si připomněl, že jsem u svých pacientů již 
dávno zvyklý vykládat týmž postupem a s týmž úspěchem sny z dřívějších let, které mně 
příležitostně vyprávějí tak, jako by šlo o sny z poslední noci. Při pojednání o úzkostných 
snech sdělím dva příklady takového opožděného výkladu snů. Když jsem tento pokus 
prováděl poprvé, byl jsem veden oprávněným očekáváním, že se sen i v tomto směru bude 
chovat jako neurotický příznak. Ošetřuji-li totiž psycho-analyticky psychoneurotika, např. 
hysterika, musím objasnit první, dávno překonané příznaky jeho choroby stejně, jako 
příznaky podnes trvající, pro které mě vyhledal, a mám zkušenost, že se onen úkol dá rozřešit 
snáze než úkol naléhavý dnes. Již ve "Studiích o hysterii", uveřejněných r.l 895, jsem podal 
objasnění prvního hysterického záchvatu, který měla více než čtyřicetiletá žena ve svém 
patnáctém roce.10'

Nyní ve volném pořádku uvedu některé poznámky o výkladu snů, jež mohou být vodítkem 
pro čtenáře, který chce moje tvrzení přezkoumat podobnou prací na vlastních snech. Nikdo 
nesmí očekávat, že mu výklad jeho snů spadne bez námahy do klína. Již k postižení 
endoptických úkazů a jiných sensací, jež se obyčejně vymykají naší pozornosti, je zapotřebí 
cvik, ačkoli se proti této skupině vjemů nevzpírá žádná psychická pohnutka. Mnohem 
obtížnější je zmocnit se "nechtěných představ". Kdo o to usiluje, musí se naplnit očekáváními, 
která jsou vzbuzována v tomto pojednání, a v souladu s pravidly zde danými se musí snažit, 
aby během práce potlačil každou kritiku, jakoukoli předpojatost a jakékoli afektivní nebo 



intelektuální zaujetí stanoviska. Musí dbát na předpis, který stanovil Claude Bernard pro 
badatele ve fyziologické laboratoři: Travailler comme une béten\ tj. se stejnou vytrvalostí a 
lhostejností k výsledku. Kdo se bude řídit těmito radami, ten shledá, že úkol není tak 
nesnadný. Výklad snů neprovádíme vždy najednou; mnohdy cítíme, že se naše výkonnost 
vyčerpala, když jsme sledovali jednu řadu nápadů, a toho dne nám sen neříká již nic; tu se 
doporučuje přerušit práci a vrátit se k ní některý následující den. Tehdy upoutá naši pozornost 
jiná část snového obsahu a najdeme přístup k nové vrstvě snových myšlenek. Mohli bychom 
to nazvat "přerušovaným" vykládáním snů.
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Nejobtížnější je přimět začátečníka ve vykládání snů k uznání skutečnosti, že jeho úkol není 
zcela splněn, když dospěl k úplnému výkladu snu, který má smysl, je souvislý a vysvětluje 
všechny prvky snového obsahu. Kromě toho může existovat ještě jiný, další výklad téhož snu, 
který mu ušel. Skutečně není snadné představit si bohatství nevědomých myšlenkových 
pochodů, jež v naší mysli usilují o vyjádření, a věřit obratnosti snové práce, která dovede 
mnohoznačným vyjadřovacím způsobem zasáhnout, abychom tak řekli, sedm much jednou 
ranou, jako krejčík v pohádce. Čtenář bude vždy nakloněn vytýkat autorovi, že zbytečně mrhá 
svým vtipem; kdo sám získá zkušenost, poučí se, že se věci mají jinak.

Naproti tomu nemohu souhlasit s tvrzením, které nejprve vyslovil H. Silberer, že každý sen -
nebo třeba jen četné sny a jistá skupina snů -vyžadují dva různé výklady, mezi nimiž je 
dokonce pevný vztah. Jeden z těchto důvodů, který Silberer nazývá psychoanalytickým, dává 
snu libovolný, většinou infantilně sexuální smysl; druhý, významnější výklad, označovaný 
jako anagogický, odhaluje vážnější myšlenky, jež mají mnohdy hluboký smysl a jež snová 
práce přejala jako látku. Silberer nedoložil toto tvrzení sdělením řady snů, které by analyzoval 
v obou směrech. Já proti tomu namítám, že taková skutečnost neexistuje. Většina snů přece 
nevyžaduje další výklad a zvláště není způsobilá k výkladu ana-gogickému. Spolupůsobení 
tendence, jež chce zastřít základní poměry tvorby snu a odpoutat zájem od jejích pudových 
základů, nelze nevidět u Sil-bererovy teorie stejně jako u jiných teoretických snah posledních 
let. V jistém počtu případů jsem mohl Silbererovy údaje potvrdit; analýza pak ukázala, že 
snové práci byl uložen úkol, aby proměnila v sen řadu velmi abstraktních myšlenek z bdělého 
života, které nebyly způsobilé k přímému znázornění. Pokusila se zhostit svého úkolu tak, že 
se zmocnila jiného myšlenkového materiálu, který byl ve volném, mnohdy, abychom tak 
řekli, alegorickém spojení s oněmi abstraktními myšlenkami a dal se znázornit snáze. 
Abstraktní výklad takto vzniklého snu podává snící bezprostředně sám; správný výklad 
podvrženého materiálu musí být hledán známými technickými prostředky.

Na otázku, zda je možné dosáhnout výkladu každého snu, odpovídáme záporně. 
Nezapomínejme, že při vykladačské práci máme proti sobě psychické mocnosti, které 
způsobují zkreslení snu. Je otázkou poměru sil, zda dovedeme svým intelektuálním zájmem, 
schopností přemáhat se, psychologickými znalostmi a cvikem ve vykládání snů zvládnout 
vnitřní odpory. Do jisté míry je to možné vždycky, aspoň potud, abychom se přesvědčili, že 
ten který sen je útvarem, jenž má smysl, a většinou také potud, abychom dospěli k předtuše 
tohoto smyslu. Dosti často umožňuje sen následující, abychom se utvrdili a pokračovali ve 
výkladu, který jsme předpokládali u předchozího snu. Řada snů, jež se táhne po týdny nebo
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měsíce, má mnohdy společný základ a je nutno ji vykládat v souvislosti. U snů po sobě 
následujících je často středem jednoho to, co je v příštím jen povrchně naznačeno, a opačně, 
takže se oba sny při výkladu vzájemně doplňují. Že vykladačská práce má se sny téže noci 
vůbec nakládat jako s celkem, jsem dokázal již příklady.

Ve snech nejlépe vyložených musíme mnohdy nechat jedno místo v tmách, protože při 
výkladu pozorujeme, že tam začíná uzel snových myšlenek, který se nedá rozmotat, který 
však ani nedodal další příspěvky ke snovému obsahu. To je pupek snu, místo, kde sen trčí na 
nepoznaném. Snové myšlenky, na něž při vykládání narážíme, jsou přece vždy nutně bez 
zakončení a vybíhají všemi směry do sítovitě zapleteného světa našich myšlenek. Z nějakého 
hustšího místa tohoto pletiva vyčnívá snové přání jako houba z podhoubí.

Vraťme se k faktům snového zapomínání. Opomněli jsme vyvodit z nich důležitý závěr. 
Jestliže bdělý život zřejmě jeví úmysl zapomenout v noci vytvořený sen bud jako celek 
bezprostředně po procitnutí, nebo po částech během dne, a jestliže hlavním účastníkem při 
tomto zapomínání je duševní odpor proti snu, který přece již v noci proti snu působil, je 
nasnadě se ptát, co vlastně vůbec umožňuje tvoření snu proti tomuto odporu. Vezměme 
nejjasnější případ, kdy bdělý život odstraní sen tak, jako by se vůbec neudal. S přihlédnutím k 
souhře psychických sil musíme říci, že by sen vůbec nevznikl, kdyby v noci vládl odpor 
stejnou měrou jako ve dne. Soudíme, že odpor v noční době ztratil část své moci; víme, že 
nebyl zrušen, neboť jsme snovým zkreslením prokázali jeho podíl na tvoření snu. Ale vytane 
nám na mysli možnost, že byl za noci zmenšen a tímto oslabením odporu byla umožněna 
tvorba snu. Snadno pak pochopíme, že posílen po procitnutí zase hned odstraňuje, co musel 
připustit, pokud byl slabý. Vždyť popisná psychologie nás učí, že hlavní podmínkou tvorby 
snu je, aby duše byla ve stavu spaní; nyní bychom mohli připojit vysvětlení: stav spaní 
umožňuje tvoření snu tím, že snižuje nitroduševní cenzuru.

Zajisté jsme v pokušení považovat tento závěr z faktů snového zapomínání za jedině možný a 
vyvozovat z něho další závěry o energetických poměrech spaní a bdění. Ale zatím se zarazme. 
Když se poněkud více zahloubáme do psychologie snu, dovíme se, že si můžeme představovat 
umožnění tvorby snu také ještě jinak. Odpor proti uvědomování snových myšlenek lze snad i 
obejít, aniž byl sám snížen. Rovněž je pochopitelné, že oba pro tvorbu snu příznivé momenty, 
snížení i obcházení odporu, jsou současně umožňovány stavem spaní. Zde se přerušme; za 
chvíli na toto místo navážeme.

Existuje ještě jiná řada námitek proti našemu postupu při vykládání snů, jimiž se musíme nyní 
zabývat. Postupujeme tak, že upouštíme od všech cílových představ, které jindy ovládají 
přemýšlení, obracíme svou po-
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zornost k jedinému snovému prvku a zaznamenáváme vše, co nás z nechtěných myšlenek k 
tomu napadá. Potom se chápeme jiné součásti snového obsahu, opakujeme na něm tutéž práci 
a necháme se, neteční ke směru, kterým se myšlenky ženou, vést jimi dále, přičemž, jak se 
říká, pleteme páté přes deváté. Jistojistě při tom očekáváme, že nakonec zcela bez svého 
přičinění narazíme na snové myšlenky, z nichž sen vznikl. Proti tomu namítne kritika asi toto: 
Že od jednotlivého prvku snu někam dospíváme, není nijak podivuhodné. Na každou 
představu lze navázat nějakou asociací; je jen s podivem, že bychom při tomto nezacíleném a 
libovolném průběhu představ měli dospět právě k myšlenkám snovým. Pravděpodobně jde o 
sebeklam; sledujeme asociační řetěz od jednoho prvku, až zpozorujeme, že se z nějakého 



důvodu přetrhl; chopíme-li se pak nějakého druhého prvku, je jen přirozené, že původní 
neomezenost asociace je nyní zúžena. Dřívější řetěz myšlenek máme ještě v živé vzpomínce, 
a proto při rozboru druhé snové představy snáze narazíme na jednotlivé nápady, které mají 
něco společného s nápady z prvního řetězu. Pak se domýšlíme, že jsme našli myšlenku, jež je 
uzlem dvou snových prvků. Protože si vůbec dovolujeme jakoukoli volnost ve spojování 
myšlenek a vylučujeme vlastně jen přechody od jedné představy k druhé, které se uplatňují při 
normálním myšlení, není konečně obtížné sesmolit z řady spojovacích myšlenek něco, co 
nazveme snovými myšlenkami a co bez jakékoli záruky - neboť ty myšlenky nejsou jinak 
známy -, vydáváme za psychickou náhradu snu. Ale vše je jen libovůle a vtipně se jevící 
využití náhody a každý, kdo se podrobí této zbytečné námaze, může si tímto způsobem ke 
kterémukoli snu vyšťárat libovolný výklad.

Jsou-li proti nám skutečně uváděny takové námitky, můžeme se na obranu dovolávat dojmu, 
kterým působí naše výklady snů - dojmu překvapujících spojitostí s jinými snovými prvky, 
jež se vynořují při sledování jednotlivých představ, a nepravděpodobnosti, že by něco, co tak 
vyčerpávajícím způsobem kryje a objasňuje sen jako kterýkoli z našich výkladů snů, mohlo 
být získáno jinak než tím, že se ubíráme po spojích, které byly vytvořeny již předtím. 
Abychom se ospravedlnili, mohli bychom také uvést, že postup při vykládání snů je totožný s 
postupem při rozřešování hysterických příznaků, kde správnost postupu je zaručována 
náležitým vynořováním a mizením příznaků, kde se tedy výklad textu opírá o vsunuté 
ilustrace. Ale vůbec nemáme důvod vyhnout se problému, jak lze sledováním myšlenkového 
řetězu, který se libovolně a bez cíle rozpřádá dále, dospět k cíli, který existoval již předtím. 
Jsme totiž schopni tento problém, ač ho nemůžeme vyřešit, přece jen odstranit.

Je totiž prokazatelně nesprávné, že se oddáváme průběhu představ bez cíle, když, jako při 
vykládám snů, upustíme od přemýšlení a připustíme, aby se vynořovaly nechtěné představy. 
Lze ukázat, že se vždy můžeme
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zříci jen cílových představ nám známých, a ustanou-li, ihned se dostávají k moci cílové 
představy neznámé - nepřesně říkáme: nevědomé - které nyní determinují průběh nechtěných 
představ. Myšlení bez cílových představ vůbec nemůžeme vytvořit vlastním ovlivněním 
svého duševního života; ani mně však není známo, v jakých stavech duševního rozvratu se 
vůbec vytváří.12' Psychiatři se zde příliš brzy zřekli pevnosti psychické stavby. Vím, že se 
neuspořádaný průběh myšlenek bez cílových představ nevyskytuje v rámci hysterie nebo 
paranoie stejně jako při tvorbě nebo rozřešování snů. Možná že vůbec nenastává při vnitřních 
duševních chorobách; dokonce bludy pomatených lidí mají podle duchaplné Leuretovy 
domněnky smysl a jsou pro nás nesrozumitelné jen následkem výpustek. Nabyl jsem téhož 
přesvědčení, pokud jsem měl příležitost k pozorování. Bludy jsou dílem cenzury, která se již 
vůbec nesnaží skrývat své působení a místo, aby spolupůsobila při přepracování, jež by již 
nebylo pohoršlivé, bezohledně škrtá vše, proti čemu má námitky, a tím se to, co ponechala, 
stává nesouvislým. Tato cenzura postupuje docela obdobně s ruskou pohraniční novinovou 
cenzurou, která propouští zahraniční noviny do rukou ochraňovaných čtenářů jen 
prošpikované černými škrty.

Volná souhra představ podle libovolného asociačního zřetězení se vyskytuje možná u 
destruktivních organických mozkových pochodů; to, co je za takovou souhru považováno u 
psychoneuróz, lze vždy objasnit působením cenzury na myšlenkovou řadu, jež byla do 
popředí posunuta cílovými představami, které zůstaly skryty.13' Považovalo se za neklamný 



znak asociace prosté cílových představ, jeví-li se vynořující se představy (nebo obrazy) mezi 
sebou spjaté pojítkem takzvané povrchní asociace, tedy asonancí, dvoj srny sností slova, 
časovou shodou bez vnitřního smyslového vztahu, nebo vůbec některou z těch asociací, jež si 
dovolujeme používat ve vtipu nebo ve slovních hříčkách. Tento znak platí o myšlenkových 
spojích, které nás vedou od prvků snového obsahu k spojovacím myšlenkám a od nich k 
vlastním snovým myšlenkám; u mnoha analýz snů jsme pro to našli příklady, které nutně 
budily náš podiv. Žádné zapojení nebylo dosti volné, žádný vtip dosti zavržitelný, aby 
nemohly být můstkem od jedné myšlenky k druhé. Ale nejsme příliš vzdáleni od správného 
chápání této shovívavosti. Kdykoli je nějaký psychický prvek s druhým spjat asociací 
závadnou a povrchní, existuje mezi oběma také spojení korektní a hlubší, jež podléhá odporu 
cenzury.

Tlak cenzury, nikoli odstranění cílových představ, je správným odůvodněním pro převládání 
povrchních asociací, jež nahrazují ve znázornění asociace hluboké, jestliže cenzura učinila 
tyto normální spojovací cesty neschůdnými. Má se to tak, jako když všeobecná dopravní 
překážka, např. povodeň, způsobí na horách neschůdnost velikých a širokých silnic; doprava 
je pak udržována nepohodlnými a příkrými cestičkami, na něž jindy vstupoval jen myslivec.
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Zde můžeme rozlišovat dva případy, které jsou v podstatě jedním. Bud směřuje cenzura jen 
proti souvislosti dvou myšlenek, proti kterým, jsou-li od sebe odděleny, není námitek. Tehdy 
obě myšlenky vstupují do vědomí po sobě; jejich souvislost zůstává utajena; ale zato nás 
napadá povrchní spojení mezi oběma, na něž bychom jinak nemysleli a které zpravidla začíná 
v jiném koutě představového komplexu, než ze kterého vychází spojení potlačené, ale 
podstatné. Anebo obě myšlenky podlehnou pro svůj obsah cenzuře; tehdy se neprojevují v 
pravé, nýbrž upravené, náhradní podobě, a obě náhradní myšlenky jsou zvoleny tak, aby 
povrchní asociací vypodobňovaly spojení podstatné, v němž jsou myšlenky jimi nahrazené. 
Pod tlakem cenzury nastalo v obou případech přesunutí od normální, vázne' asociace k 
asociaci povrchní, která se jeví absurdní.

Protože víme o existenci těchto přesunů, svěřujeme se při vykládání snů docela bez rozpaků i 
povrchním asociacím.14'

Obou vět, že vláda nad průběhem představ, vzdáme-li se cílových představ vědomých, 
přechází na cílové představy skryté, a že povrchní asociace jsou jen přesunutými náhradami 
asociací potlačených, hlubších, -obou těchto vět používá psychoanalýza co nejvydatněji při 
neurózách; ba, povyšuje je dokonce na základní pilíře své techniky. Přikážu-li pacientovi, aby 
se vzdal veškerého přemýšlení a sděloval mi, cokoli mu přijde na mysl, předpokládám, že 
nemůže upustit od cílových představ ošetřování, a považuji se za oprávněného k závěru, že 
vše, co mi sděluje, i to, co je zdánlivě nejnevinnější a nejlibovolnější, souvisí s jeho nemocí. 
Druhá cílová představa, o níž pacient nic netuší, se týká mě. Úplné zhodnocení a zevrubné 
prokázání obou objasnění patří tudíž do popisu psychoana-lytické techniky jakožto 
terapeutické metody. Zde jsme dospěli k jednomu ze styčných bodů, kdy záměrně opouštíme 
téma vykládání snů.15)

Jen jedna námitka je správná a podrží platnost, že totiž nepotřebujeme zanášet všechny 
nápady vykladačské práce přímo do noční snové práce. Při bdělém vykládání jdeme cestou, 
která vede od snových prvků zpátky ke snovým myšlenkám. Snová práce se ubírala opačnou 
cestou a není pravděpodobná reálná možnost jít po těchto cestách směrem opačným. Naopak 



se ukazuje, že za dne budujeme pomocí nových myšlenkových spojů šachty, které se setkávají 
se spojovacími a snovými myšlenkami brzy na tom, brzy na onom místě. Vidíme, jak se 
čerstvý myšlenkový materiál dne včleňuje do řad výkladu, a pravděpodobně nás také nutí 
stupňování odporu, které nastalo od doby noční, k novým a vzdálenějším oklikám. Počet či 
druh těchto pobočných cest, které takto ve dne navazujeme, je psychologicky úplně 
bezvýznamný, jestliže nás přivádějí k hledaným snovým myšlenkám.
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B. Regrese

Nyní však, když jsme se ohradili proti námitkám nebo aspoň naznačili, kde odpočívají zbraně, 
jimiž se můžeme bránit, nesmíme již déle otálet, musíme zahájit psychologická šetření, pro 
která jsme už dávno vyzbrojeni. Shrňme hlavní výsledky svého dosavadního zkoumání. Sen 
je plnoprávným psychickým úkonem; jeho hybnou silou je vždy přání, které má být splněno; 
zastřenost přání a četné podivnosti a absurdnosti snu pramení z vlivu psychické cenzury, 
kterému podléhal, když byl tvořen; kromě této nutnosti vymknout se cenzuře spolupůsobí při 
jeho vzniku nutnost zhušťovat psychický materiál, zření k znázomitelnosti smyslovými 
obrazy a - ačkoli ne vždy - zření k racionálnímu a inteligibilnímu vnějšku snového útvaru. Od 
každé z těchto vět vede cesta k dalším psychologickým požadavkům a domněnkám; je třeba 
prozkoumat vzájemný poměr přání a čtyř podmínek a těchto podmínek mezi sebou; je třeba 
zařadit sen do souvislosti duševního života. Do popředí této kapitoly jsme postavili sen, jenž 
nám má připomínat záhady, které jsme dosud nevyřešili. Výklad snu o hořícím dítěti nám 
vůbec nepůsobil obtíže, ačkoli nebyl v našem smyslu podán úplně. Ptali jsme se, proč zde 
vůbec místo procitnutí došlo k snění, a poznali jsme, že jednou pohnutkou snícího bylo přání 
představit si dítě jako živé. Že při tom spolupůsobí také jiné přání, pochopíme po pozdějších 
úvahách. Zatím je tedy splnění přání onou příčinou, pro kterou byl myšlenkový pochod za 
spánku proměněn v sen.

Odmyslíme-li si toto splnění přání, zbývá jen jediná vlastnost, kterou se od sebe oba druhy 
psychického dění odlišují. Snová myšlenka mohla mít toto znění: Vidím zář přicházející z 
pokoje, kde leží mrtvola. Možná že upadla svíce a že dítě hoří! Sen ukazuje výsledek této 
úvahy nezměněný, ale znázorněný situací, kterou postihujeme právě v přítomnosti a smysly 
jako nějaký zážitek bdění. To je však nejobecnější a nejnápadnější charakter snění; myšlenka, 
zpravidla žádoucí, je ve snu zpředmětněna, znázorněna scénou, anebo, jak říkáváme, prožita. 
Jak máme tuto charakteristickou zvláštnost snové práce vysvětlit či - skromněji řečeno - vřadit 
do souvislosti psychických pochodů?

Přihlédneme-li blíže, povšimneme si, že se ve zjevném tvaru tohoto snu zračí dvě na sobě 
nezávislé charakteristické vlastnosti. Jednou vlastností je znázornění situací přítomnou s 
vypuštěním onoho "možná"; druhou je převedení myšlenek na vizuální obrazy a řeč.

Možná že proměna, které podléhají snové myšlenky tím, že je v nich vyjádřené očekávání 
kladeno do přítomnosti, se nezdá právě u tohoto snu příliš nápadná. Souvisí to se zvláštní, 
vlastně vedlejší úlohou, jež připadá v tomto snu splnění přání. Vezměme tedy jiný sen, v 
němž snové přání není odděleno od myšlenek pokračujících z bdění do spánku, např. sen
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o Irmině injekci. Snovou myšlenkou, kterou tento sen znázorňuje, je opta-tiv: Kéž by byl 
Irminou chorobou vinen Otto! Sen zapudil optativ a nahradil jej prostým présentem: Ano, 
Otto je vinen Irminou chorobou. To je tedy první z proměn, jež provádí na snových 
myšlenkách i takový sen, který je prostý zkreslení. U této první zvláštnosti snu se dlouho 
nezdr-žíme. Odbudeme ji poukazem na vědomou fantazii, na denní snění, jež nakládá s 
představovým obsahem stejně. Když Daudetúv Mr. Joyeuse bloudí bez práce po pařížských 
ulicích, zatímco jeho dcery se domnívají, že má zaměstnání a sedí v kanceláři, zdá se mu o 
příhodách, které mu mají do-pomoci k protekci a k zaměstnání, rovněž v čase přítomném. Sen 
tedy užívá přítomného času týmž způsobem a s týmž právem jako sen denní. Présens je 
časem, v němž je přání znázorňováno jako splněné.

Pouze snu na rozdíl od snu denního je však vlastní druhá charakteristická vlastnost, že 
představový obsah není myšlen, nýbrž proměněn ve smyslové obrazy, kterým věříme a které, 
jak se nám zdá, prožíváme. Podotkněme ihned, že proměna představy ve smyslový obraz 
nenastává ve všech snech; jsou sny, jež se skládají jen z myšlenek a jimž nicméně neupíráme 
podstatné vlastnosti snu. Takového druhu je můj sen "Auto-didasker - denní fantazie s 
profesorem N-em", do kterého se sotva vmísilo více smyslových prvků, než kdybych jeho 
obsah promýšlel ve dne. Kromě toho jsou v každém delším snu prvky, jež nebyly postiženy 
touto proměnou na smyslový obraz, které jsou prostě myšleny nebo věděny tak, jak jsme na to 
zvyklí z bdění. Pak si ihned připomeňme, že se taková proměna představ na smyslové obrazy 
neděje jen u snu, ale i u halucinací, u vidění, jež se mohou vyskytovat samostatně při zdravém 
stavu nebo jako příznaky při psychoneurózách. Krátce, vztah, který zde vyšetřujeme, není v 
žádném směru výlučný; zůstává však faktem, že se nám tato charakteristická vlastnost snu, 
kdekoli se vyskytuje, zdá nejpozoruhodnější, takže si nedovedeme představit, že by se dala 
vyjmout ze snového života. K pochopení tohoto vztahu je nutné obšírné objasnění.

Ze všech poznámek k teorii snění, jež nalézáme u autorů, bych chtěl vyzdvihnout jednu, na 
kterou lze navázat. Veliký G. T. Fechner vyslovuje ve své "Psychofyzice" (II. díl, str. 520) 
domněnku, že dějiště snů je jiné než bdělého představování. Žádný jiný předpoklad prý 
nepřipouští pochopení specifické zvláštnosti snového života.

Co nám takto poskytuje, je idea psychické lokality. Pomiňme, že duševní aparát, o který běží, 
známe také jako preparát anatomický, a pečlivě se vyhněme pokušení určovat psychickou 
lokalitu např. anatomicky. Zůstáváme na půdě psychologické a vyhovíme jen vyzvání, 
abychom si nástroj sloužící duševním výkonům představovali asi jako několikadílný 
drobnohled, fotografický aparát apod. Psychická lokalita pak odpovídá takovému místu v 
tomto aparátu, na kterém vzniká jeden z předběžných
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stupňů obrazu. U drobnohledu a dalekohledu jsou to, jak známo, zčásti místa ideální, v nichž 
neleží žádná hmatatelná součást aparátu. Omlouvat se za nedokonalosti tohoto a všech 
podobných podobenství, mám za zbytečné. Srovnání nám má jen pomoci při pokusu učinit 
složitost psychického výkonu srozumitelnou tím, že ho rozebereme a přiřadíme jednotlivé 
výkony jednotlivým součástem aparátu. Pokusu vytušit složení duševního nástroje z takového 
rozčlenění se, pokud vím, dosud nikdo neodvážil. Zdá se mi neškodný. Svým domněnkám se 
můžeme oddávat, pokud si uchováme chladnou soudnost a nepovažujeme lešení za stavbu. 
Protože potřebujeme jen pomocné představy, abychom se poprvé přiblížili k něčemu 
neznámému, volíme zprvu předpoklady nejhrubší a nejhmatatelnější.



Nuže, představme si duševní aparát jako vícedílný nástroj, jehož součásti nazveme instancemi 
nebo, se zřením k názornosti, soustavami. Domníváme se, že tyto soustavy jsou k sobě patrně 
v jistém stálém prostorovém vztahu asi tak, jako stojí za sebou různé čočkové soustavy 
dalekohledu. Přísně vzato nepotřebujeme předpokládat skutečně prostorové uspořádání 
psychických soustav. Stačí nám, je-li pevné pořadí vytvářeno tím, že vzruch při jistých 
psychických pochodech probíhá těmito soustavami v určitém časovém sledu. Při jiných 
pochodech může být tento sled pozměněn; tuto možnost si zachováme. Součásti aparátu 
označujeme pro stručnost jako "soustavy Y".

První, co je nám nápadné, je, že tento aparát složený ze soustav Y, má směr. Veškerá naše 
psychická činnost vychází z (vnitřních nebo vnějších) podnětů a končí v inervacích. 
Přisuzujeme tedy aparátu jeden sensibilní a jeden motorický konec; na sensibilním konci je 
soustava přijímající vjemy, na motorickém konci je soustava spouštějící stavidla motility. 
Psychický pochod zpravidla probíhá od konce vjemového ke konci motilit-nímu. 
Nejobecnější schéma psychického aparátu by vypadalo takto (obr. 1.):

m

Ale to je jen splněním dávno nám již známého požadavku, že psychický aparát musí být 
vybudován jako aparát reflexní. Reflex také zůstává vzorem každého psychického výkonu.
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Máme důvody; abychom na sensibilním konci přivodili první diferenciaci. Z vjemů, jež na 
nás doléhají, zůstává v našem psychickém aparáte stopa, kterou lze nazvat stopou 
vzpomínkovou. Funkci, jež se vztahuje na tuto vzpomínkovou stopu, nazýváme pamětí. 
Jestliže předsevzetí přiřazovat psychické děje k soustavám provedeme do důsledků, může 
vzpomínková stopa spočívat jen v trvalých změnách, nastalých na prvcích soustav. Avšak 
zřejmě působí, jak bylo již uvedeno z jiné strany, obtíže, má-li jedna a táž soustava věrně 
zachovávat změny na svých prvcích a zároveň být vždy čerstvou a schopnou přijímat nové 
podněty k svému pozměňování. Proto podle zásady, kterou se při svém pokusu řídíme, 
rozdělíme tyto dva výkony na různé soustavy. Předpokládáme, že nejpřednější soustava 
aparátu přijímá vjemové podněty, ale nic z nich neuchovává, nemá tedy paměť, a že za touto 
soustavou je umístěna druhá, která převádí okamžité vzrušení první soustavy na trvalé stopy. 
Pak by náš psychický aparát vypadal takto (obr. 2.):

vj vzp vzp vzp

m

Je známo, že si z vjemů působících na soustavu vj, uchováváme trvale ještě něco jiného než 
pouhý jejich obsah. Naše vjemy jsou v paměti také spolu spjaty, a to podle jejich někdejšího 
setkání v současnosti. Tento fakt nazýváme asociací. Nuže, nemá-li soustava vj vůbec paměť, 
nemůže ani uchovat stopy pro asociaci; jednotlivé prvky soustavy vj by ve své funkci byly 
nesnesitelně omezeny, kdyby se proti novému vnímání uplatňoval zbytek dřívější spojitosti. 
Za základ asociace musíme tedy považovat soustavy vzpomínkové. Fakt asociace spočívá pak 
v tom, že se vzruch následkem zmenšeného odporu a usnadnění cesty šíří od jednoho prvku 
vzp spíše k nějakému druhému než k nějakému třetímu prvku vzp.



Při bližším zkoumání musíme předpokládat ne jeden, nýbrž několik takových prvků vzp, v 
nichž je týž vzruch šířený prvky vj různě fixován. První z těchto soustav vzp nepochybně 
obsáhne fixování asociace dané současností, ve vzdálenějších soustavách bude týž materiál 
vzruchů uspořádán podle jiných druhů shody, takže by tyto pozdější soustavy znázorňovaly 
např. vztahy podobnosti aj. Bylo by ovšem zbytečné vypisovat
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slovy význam takové soustavy. Její charakteristika by spočívala v těsnosti jejích vztahů k 
prvkům vzpomínkových surovin, tj., chceme-li poukázat k teorii sahající hlouběji, v 
odstupňování odporu proti vedení směrem k těmto prvkům.

Zde je na místě poznámka obecného rázu, která možná ukazuje k něčemu významnému. 
Soustava vj, jež není vůbec způsobilá uchovat změny, tedy vůbec nemá paměť, dodává 
našemu vědomí veškerou rozmanitost smyslových kvalit. Naproti tomu naše vzpomínky, 
nevyjímaje ani ty, které se nám vryly do paměti co nejhlouběji, jsou samy o sobě nevědomé. 
Je možné učinit je vědomými, ale v tomto nevědomém stavu nepochybně rozvíjejí celou svou 
působnost. To, co nazýváme svou povahou, se přece zakládá na vzpomínkových stopách 
našich dojmů, a právě dojmy, které na nás zapůsobily nejsilněji, dojmy z našeho mládí, si 
téměř nikdy neuvědomujeme. Stanou-li se však vzpomínky opět vědomými, nejeví žádnou 
smyslovou kvalitu nebo jen nepatrnou ve srovnání s vjemy. Kdyby se dalo potvrdit, že se pro 
vědomí na soustavách Y paměť a kvalita vzájemně vylučují, byl by to velmi slibný přístup k 
proniknutí podmínkami neuronového vzruchu.16'

Při tom, co jsme dosud předpokládali o složení psychického aparátu na sensibilním konci, 
nepřihlíželi jsme ke snu a k psychologickým objasněním, která se dají z něho vyvodit. Ale pro 
poznání jiné části aparátu je nám sen průkazním zdrojem. Bylo by, jak jsme viděli, nemožné 
vysvětlit tvorbu snu, kdybychom se neodvážili předpokládat dvě psychické instance, z nichž 
jedna kritizuje činnost druhé, přičemž tato kritika způsobuje vytěsnění od uvědomění.

Usoudili jsme, že kritizující instance má bližší vztahy k vědomí než kritizovaná. Je umístěna 
mezi kritizovanou a vědomím jako ochranná stěna. Potom jsme našli opěrné body pro 
ztotožnění kritizující instance s tím, co řídí náš bdělý život a rozhoduje o našem volním, 
vědomém jednání. Na-hradíme-li tyto instance ve smyslu našich předpokladů soustavami, je 
kritizující soustava právě uvedeným poznatkem posunuta na motorický konec. Nyní zaneseme 
obě soustavy do našeho obrazce a názvy, které jim dáme, vyjádříme jejich vztah k vědomí 
(obr. 3.):

vj vzp vzp-

nv
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r

Poslední soustavu na motorickém konci nazýváme předvědomím, abychom naznačili, že 
vzruchy v této soustavě mohou bez jakéhokoli zdržení dospět k vědomí, jsou-li ještě splněny 
jisté podmínky jako např. dosažení jisté intenzity, jistého rozdělení funkce, kterou nazýváme 
pozorností, apod. Současně je to soustava, která má klíče k volní motilitě. Soustavu umístěnou 



za ní, nazýváme nevědomím, protože nemá jiný přístup k vědomí než přes předvědomí a při 
tomto průchodu jeho vzruchy nutně podléhají změnám.17)

Ve které z těchto soustav umisťujeme popud k snu? Za účelem zjednodušení v soustavě nv. V 
pozdějších úvahách uslyšíme, že to není zcela správné, že tvoření snu je nuceno navazovat na 
snové myšlenky, které náleží soustavě předvědomí. Ale zase na jiném místě, až budeme 
jednat o snovém přání, se dovíme, že hybnou sílu pro sen dodává nv, a z tohoto důvodu 
předpokládáme, že soustava nevědomí je východiskem tvoření snu. Toto snové vzrušení jako 
všechny ostatní myšlenkové výtvory se snaží proniknout do pv a získat odtud přístup do 
vědomí.

Zkušenost nás učí, že tato cesta vedoucí předvědomím k vědomí je pro snové myšlenky ve 
dne zatarasena cenzurou. V noci si přístup k vědomí vytvářejí, ale vynořuje se otázka, jakou 
cestou a následkem jaké změny. Kdyby to bylo pro snové myšlenky umožněno tím, že se v 
noci snižuje odpor, který bdí na rozhraní mezi vědomím a nevědomím, měli bychom sny v 
podobě představ, jež nemají halucinační ráz, který nás nyní zajímá.

Pokles cenzury, umístěné mezi oběma soustavami nv a pv, nám tedy může objasnit jen takové 
snové výtvory jako autodidasker, nikoli však sny toho druhu jako sen o hořícím dítěti, který 
jsme položili jakožto problém na počátek tohoto šetření.

Co se děje v halucinačním snu, nemůžeme popsat jinak než těmito slovy: Vzruch probíhá 
zpětnou cestou. Místo k motorickému konci aparátu směřuje k sensibilnímu a posléze končí u 
soustavy vjemové. Jestliže směr, kterým za bdění postupuje psychický děj z nevědomí, 
nazveme progre-dientním, můžeme vypovědět o snu, že má povahu regredientní.18)

Tato regrese je nepochybně jednou z nejdůležitějších psychologických zvláštností snu; ale 
nezapomínejme, že není vlastní pouze snu. Také úmyslné vzpomínání a jiné dílčí pochody 
našeho normálního myšlení odpovídají v psychickém aparátu zpětnému postupování od 
nějakého složitého aktu představování k surovému materiálu vzpomínkových stop, které jsou 
podkladem onoho aktu. Za bdění však tento zpětný pochod nikdy nepřesahuje přes 
vzpomínkové obrazy; není s to vyvolat halucinační oživení vjemových obrazů. Proč je tomu 
ve snu jinak? Když jsme hovořili o zhušťovací práci snu, nemohli jsme se vyhnout 
předpokladu, že intenzity lpějící na představách jsou snovou prací přenášeny z jedné 
představy na druhou. Pravděpodobně právě toto pozměnění obvyklého psychického po-
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chodu umožňuje až k úplné smyslové živosti obsadit soustavu vj směrem opačným, 
vycházejícím od myšlenek.

Jsme doufám daleci toho, abychom se klamali o dosahu těchto úvah. Neudělali jsme nic 
jiného, než že jsme místo nevysvětlitelného úkazu dosadili název. Nazýváme regresí, 
proměňuje-li se ve snu představa opět ve smyslový obraz, z něhož kdysi vzešla. Ale i tento 
krok musí být zdůvodněn. K čemu je pojmenování, neučí-li nás ničemu novému? Inu soudím, 
že název regrese nám prospívá potud, že zapojuje nám známý fakt do obrazce duševního 
aparátu, který má jistý směr. Jinou zvláštnost tvoření snu pochopíme totiž bez novéno 
přemýšlení pouze pomocí schématu. Považujeme-li pochod snění za regresi v námi 
předpokládaném duševním aparátu, beze všeho se vysvětluje empiricky zjištěný fakt, že se při 
snové práci ztrácejí nebo jsou jen namáhavě vyjadřovány myšlenkové vztahy snových 



myšlenek. Tyto myšlenkové vztahy nejsou podle našeho schématu obsaženy v prvních 
soustavách vzp, nýbrž v přednějších, a při regresi na vjemové obrazy se jejich výraz nutně 
ztrácí. Skladba snových myšlenek se při regresi rozkládá na svůj surový materiál.

Jaká změna umožňuje regresi, která je ve dne nemožná? Zde se omezíme na domněnky. Jsou 
to asi změny v energetických obsazeních jednotlivých soustav, jimiž se stávají schůdnějšími 
či neschůdnějšími pro průběh vzruchu; ale v každém z těchto aparátů by týž výsledek pro 
cestu vzruchu mohl být způsoben více než jedním druhem takových změn. Přichází nám 
ovšem hned na mysl stav spaní a změny v obsazení, které vyvolává na sensibilním konci 
aparátu. Ve dne existuje nepřetržité proudění od soustavy vj k motilitě; to v noci končí a 
nemůže již překážet zpětnému proudění vzruchu. To by bylo ono uzavření od vnějšího světa, 
jež má podle teorie některých autorů osvětlit psychologické zvláštnosti snu (srv. str. 35). 
Avšak při vysvětlování regrese snu musíme přihlížet k oněm druhým regresím, které nastávají 
za bdělých chorobných stavů. Při těchto formách nás ovšem ono vysvětlení nechává na 
holičkách. Nastává regrese, ačkoli trvá nepřetržité sensibilní proudění směrem 
progredientním.

O halucinacích hysteriků, paranoiků a o viděních lidí duševně normálních mohu podat 
vysvětlení, že skutečně odpovídají regresím, tj. že jsou myšlenkami proměněnými v obrazy a 
že této proměně podléhají jen takové myšlenky, jež úzce souvisejí s myšlenkami potlačenými 
nebo neuvědomělými. Jeden z mých nejmladších hysteriků, dvanáctiletý chlapec, je např. při 
usínání rušen zelenými obličeji s červenýma očima, kterých se děsí. Zdrojem tohoto zjevení je 
vytěsněná, ale kdysi vědomá vzpomínka na chlapce, jehož před čtyřmi lety často vídal a jenž 
byl pro něho odstrašujícím příkladem mnoha dětských zlozvyků, mezi nimi i onanie, kterou si 
nyní sám dodatečně vyčítá. Matka tehdy podotkla, že tento nezbedný chlapec má zelenou 
barvu obličeje a červené oči (tj. s červeným
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okrajem). Odtud děsivé zjevení, jež je ostatně určeno jen k tomu, aby mu připomínalo jinou 
matčinu předpověd, že takoví hoši zblbnou, ničemu se ve škole nenaučí a záhy umřou. Náš 
malý pacient uskutečňuje jednu část proroctví; v gymnáziu nepostupuje a příšerně se bojí 
druhé části, jak ukazuje výslech jeho nechtěných nápadů. Ošetřování po krátké době dosáhne 
takového úspěchu, že chlapec dobře spí, ztratí úzkostlivost a skončí školní rok s 
vyznamenáním.

Nyní mohu uvést rozřešení jednoho vidění, které mi z doby svého zdraví vyprávěla 
čtyřicetiletá hysterka: Jednou zrána otevře oči a vidí v pokoji svého bratra, který přece, jak ví, 
pobývá v ústavě pro choromyslné. Její malý syn leží vedle ní v posteli. Aby se dítě nezaleklo 
a nedostalo křeče, spatří-li strýce, přikryje je pokrývkou, a zjevení nato zmizí. Vidění je 
přepracováním jedné její vzpomínky z dětství, která sice byla vědomá, ale velmi úzce 
souvisela s veškerým nevědomým materiálem v jejím nitru. Chůva jí vyprávěla, že její ve 
velmi mladých letech zesnulá matka (dámě byl v době úmrtí teprve jeden a půl roku) trpěla 
epileptickými nebo hysterickými křečemi, a to od leknutí, které jí způsobil její bratr (strýc mé 
pacientky) tím, že před ní hrál strašidlo s pokrývkou na hlavě. Vidění obsahuje tytéž prvky 
jako vzpomínka: Zjevení bratra, pokrývku, leknutí a jeho účinek. Tyto prvky jsou však 
uspořádány v nové souvislosti a přeneseny na jiné osoby. Zřejmá pohnutka vidění a jí 
nahrazená myšlenka spočívá v obavě, aby její syn, který se velice podobá svému strýci, nebyl 
stižen jeho osudem.



Oba zde uvedené příklady nejsou prosty veškerých spojitostí se stavem spaní, a proto možná 
nezpůsobilé k důkazu, pro který je potřebuji. Proto odkazuji na svou analýzu ženy, trpící při 
paranoi halucinacemi,19' a na výsledky svých dosud neuveřejněných studií o psychologii 
psychoneuróz, abych zdůraznil, že v těchto případech regredientní proměny myšlenek 
nesmíme přehlížet vytěsněné či neuvědomělé, většinou infantilní vzpomínky. Tato vzpomínka 
jaksi zatahuje s ní související myšlenku, jejíž vyjádření překazila cenzura, do onoho 
znázorňovacího způsobu, v němž sama psychicky existuje. Mohu zde uvést jako výsledek 
studií o hysterii, že scény z dětství (ať vzpomínky či fantazie) jsou, podaří-li se učinit je 
vědomými, viděny halucinačně a ztrácejí tuto povahu teprve při sdělování. Je také známo, že 
si dokonce u osob, které ve vzpomínání nejsou vizuální, vzpomínky z nejranějšího dětství 
uchovávají povahu smyslové živosti až do pozdních let.

Připomeneme-li si, jaká úloha připadá ve snových myšlenkách infantilním zážitkům nebo 
fantaziím, na nich založeným, jak často se jejich části znovu vynořují ve snovém obsahu, jak 
sama snová přání jsou často z nich odvozena, neodmítneme ani u snu pravděpodobnost, že by 
proměna myšlenek na vizuální obrazy mohla být zároveň i následkem přitažlivosti,
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kterou vykonává vizuálně znázorněná a o ožití usilující vzpomínka na myšlenku, která se 
domáhá vyjádření a je odříznuta od vědomí. Podle tohoto pojetí bychom mohli popsat sen 
také jako náhradu infantilní scény, pozměněnou přenesením na recentní prvky. Infantilní 
scéna nemůže prosadit své obnovení; musí se spokojit s reprodukcí v podobě snu.

Poukaz na jaksi příkladný význam infantilních scén (nebo jejich opakování ve fantazii) pro 
snový obsah činí zbytečným jeden z předpokladů Schernera a jeho stoupenců o vnitřních 
zdrojích podnětů. Scherner předpokládá stav zrakového podráždění, vnitřního vzrušení ve 
zrakovém ústrojí, projevují-li sny zvláštní živost nebo zvláštní bohatství vizuálních prvků. 
Nepotřebujeme se proti tomuto předpokladu vzpírat, můžeme se třeba spokojit se stanovením 
takového podráždění pouze pro psychickou vjemovou soustavu zrakového ústrojí, uvedeme 
však, že tento stav podráždění je vytvořen vzpomínkou, je oživením někdejšího aktuálního 
zrakového podráždění. Z vlastní zlušenosti nemám po ruce žádný vhodný příklad pro takový 
vliv infantilní vzpomínky; mé sny jsou vůbec méně bohaté na smyslové prvky, než odhaduji 
sny jiných lidí; ale v nejkrásnějším a nejživějším snu těchto posledních let mohu snadno 
převést halucinační jasnost snového obsahu na smyslové kvality recentních a nedávných 
dojmů. Na str. 278 jsem se zmínil o snu, v němž tmavomodrá barva vody, hnědá barva kouře 
z komínů lodí a ponurá hned a červeň staveb, které jsem viděl, zanechaly ve mně hluboký 
dojem. Když vůbec nějaký sen, tedy tento se musel vykládat zrakovým podnětem. A co 
uvedlo moje zrakové ústrojí do tohoto stavu podráždění? Recentní dojem, který se sloučil s 
řadou dřívějších. Barvy, jež jsem viděl, byly především barvami stavebnice, jejímiž kameny 
děti v den před snem vystavěly velkolepou stavbu, a ukazovaly mně ji, abych ji obdivoval. 
Zde byla táž ponurá červeň na velkých, táž modř a hned na malých kamenech. K tomu se 
připojily barvité dojmy z poslední italské cesty, krásná modř Soci a laguny a hněď Krasu: 
Barvitá krása snu byla jen opakováním krásy, viděné ve vzpomínce.

Shrňme, co jsme se dověděli o zvláštnosti snu, že přetavuje představový obsah na smyslové 
obrazy. Tuto vlastnost snové práce jsme nevysvětlili, nepřevedli na známé psychologické 
zákony, nýbrž jsme zdůraznili, že ukazuje k neznámým poměrům, a vyzdvihli jsme ji 
označením regredientní. Usoudili jsme, že tato regrese, kdekoli se vyskytuje, je způsobena 
odporem, který se staví proti pronikání myšlenky k vědomí po normální cestě; a zároveň 



přitažlivostí, kterou na tuto myšlenku vykonávají vzpomínky, smyslově velmi intenzivní.20' 
U snu kromě toho možná usnadňuje regresi ustání denního progredientního proudění, 
vycházejícího ze smyslových orgánů; u ostatních druhů regrese je tento pomocný prostředek 
vynahrazen posílením ostatních motivů regrese. Nezapomínejme, že v těchto patologických 
případech i ve snu je pochod
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přenášení energie asi jiný než při regresích normálního duševního života -tímto pochodem je 
totiž umožněno úplné halucinační obsazení vjemových soustav. To, co jsme při rozboru snové 
práce označili jako zřetel k zná-zornitelnosti, lze asi vztahovat k vybírající přitažlivosti 
vizuálně vybavených scén, kterých se snové myšlenky dotýkají.

O regresi jen ještě poznamenáme, že hraje v teorii tvoření neurotických příznaků úlohu 
neméně důležitou než v teorii snu. Rozeznáváme trojí druh regrese: a) topickou ve smyslu zde 
rozvedeného schématu soustav Y, b) časovou, pokud jde o návrat k starším psychickým 
útvarům, a c) formální, nahrazují-li primitivní vyjadřovací a znázorňovací způsoby způsoby 
obvyklé. Všechny tři druhy regrese jsou však v podstatě jedním celkem a ve většině případů 
se vyskytují všechny, neboť to, co je časově starší, je zároveň formálně primitivní a v 
psychické topice bližší vjemovému konci.

Nemůžeme opustit téma regrese ve snu, aniž jsme vyslovili dojem, který se nám již opětovně 
vnutil a který se po zahloubání do studia psy-choneuróz bude znovu opakovat: Snění je 
celkově jistou regresí k nejranějším poměrům snícího, oživením jeho dětství, pudových hnutí, 
jež v něm panovala, a vyjadřovacích způsobů, jimiž vládlo dětství. Za tímto individuálním 
dětstvím nám kyne pohled do dětství fylogenetického, do vývoje lidstva, a vývoj jednotlivce 
je vskutku zkráceným, nahodilými životními okolnostmi ovlivněným opakováním vývoje 
lidstva. Tušíme, jak pádná jsou slova F. Nietzscheho, že ve snu pokračuje prastará část lidství, 
k níž můžeme sotva již dospět cestou přímou, a jsme povzbuzováni k očekávání, že rozborem 
snů dospějeme k poznání archaického dědictví člověka, k poznání toho, co je mu duševně 
vrozeno. Zdá se, že nám sen a neuróza uchovaly více duševních starožitností, než jsme tušili, 
takže se psychoanalýza může dožadovat jednoho z předních míst mezi vědami, které se snaží 
rekonstruovat nejstarší a nejtemnější doby počátků lidstva.

Tato první část našeho psychologického zhodnocení snu nás možná příliš neuspokojuje. 
Utěšujme se tím, že jsme nuceni stavět v temnotě. Jestliže jsme úplně nezbloudili, nutně 
dospějeme z jiného východiska přibližně do téže oblasti, a pak se v ní možná vyznáme snáze.

C. Splnění přání

Hořejší sen o hořícím dítěti nám poskytuje vítanou příležitost, abychom zhodnotili obtíže, na 
které naráží nauka o splnění přání. Že sen nemá být ničím jiným než splněním přání, jsme 
všichni zajisté přijali s podivem, a to nejen proto, že tomuto učení zdánlivě odporuje sen 
úzkostný. Když nás první objasnění analýzy poučila, že se za snem skrývá smysl a psychická 
hodnota, nebylo naše očekávání naprosto připraveno na tak jed-
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noznačné určení tohoto smyslu. Podle korektní, ale skoupé definice Aristotelovy je sen 
myšlením, pokračujícím - pokud spíme - do stavu spánku. Jestliže však naše myšlení ve dne 
vytváří tak různorodé psychické akty, úsudky, závěry, vyvrácení, očekávání, předsevzetí 
apod., co je ve snu nutí, aby se omezilo na tvorbu přání? Není naopak mnoho snů, které v 
podobě snu znázorňují jiný psychický akt, např. obavu? A není právě výše uvedený, obzvláště 
průhledný sen otce snem takového druhu? Na základě světla, které mu, když spí, padne do 
očí, s obavou usoudí, že možná upadla svíce a zapálila mrtvolu; tento závěr promění v sen 
tím, že jej zahalí do očividné situace a do přítomného času. Jakou úlohu zde má splnění přání 
a lze tu vůbec nepoznat přemocnou sílu myšlenky, která pokračuje z bdění nebo která byla 
povzbuzena novým smyslovým dojmem? To všechno je správné a nutí nás, abychom se 
zevrubněji zabývali úlohou splnění přání ve snu a významem bdělých myšlenek, jež pokračují 
do spánku.

Právě splnění přání bylo pro nás již podnětem, abychom rozdělili sny na dvě skupiny. Viděli 
jsme sny, které nepokrytě ukazovaly, že splňují přání; viděli jsme jiné, jejichž splnění přání 
bylo neznatelné, mnohdy všemi prostředky zakryté. Nezkreslené splňování přání snem jsme 
našli hlavně u dětí; zdálo se - kladu důraz na tuto výhradu - že se i u dospělých lidí vyskytují 
krátké sny, které splňují přání nezastřeně.

Ptáme se, odkud pokaždé pochází přání, jež se uskutečňuje ve snu? Avšak k jakému 
protikladu nebo k jaké rozmanitosti vztahujeme toto odkud? Myslím, že k protikladu mezi 
denním životem, který se stal vědomým, a psychickou činností, jež zůstala nevědomá a může 
se projevit teprve v noci. Nacházím pak trojí možnost pro původ přání. Je možné, že bylo 1. 
vzbuzeno ve dne a následkem vnějších poměrů nebylo uspokojeno; pro noc pak zbývá přání 
uznané a nevyřízené; 2. vynořilo se ve dne, ale bylo zamítnuto; pak zbývá přání nevyřízené a 
potlačené; nebo 3. je mimo souvislost s denním životem a patří k oněm přáním, která se v nás 
probouzejí teprve v noci, vycházejíce z vytěsnění. V našem schématu psychického aparátu 
bychom přání prvého druhu umístili v soustavě pv; o přání druhého druhu předpokládáme, že 
bylo vytěsněno ze soustavy pv do nv a jestliže se vůbec zachovalo, udrželo se jen zde; o přání 
třetího druhu soudíme, že je vůbec neschopné překročit soustavu nv. Nuže, mají přání z těchto 
různých zdrojů stejnou hodnotu pro sen, mají stejnou moc vyvolat sen?

Přehled o snech, které máme po ruce k zodpovězení této otázky, nám především připomíná, 
abychom jako čtvrtý zdroj snového přání uvedli přání aktuální, vynořující se v noci (např. 
přání vyvolané žízní, sexuální potřebou). Za druhé se nám zdá pravděpodobné, že původ 
snového přání nic nemění na jeho způsobilosti vyvolat sen. Připomínám sen děvčátka, který 
umožňuje pokračování v jízdě po jezeře, ve dne přerušené, a dětské sny uvedené na témže 
místě; vysvětlují se nesplněným, ale nepotlačeným
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přáním ze dne. Příklady pro to, že si přání, ve dne potlačené, uleví ve snu, jsou velmi hojné; 
jeden docela jednoduchý sen tohoto druhu zde mohu uvést dodatečně. Poněkud vysměvačná 
dáma, jejíž mladší přítelkyně se zasnoubila, odpovídá ve dne na dotazy známých, zda zná 
ženicha a co o něm soudí, neomezenou chválou, při níž zamlčuje svůj úsudek, třebaže by ráda 
řekla pravdu: Je to tuctový člověk. V noci sní, že jí byla položena táž otázka, a odpovídá 
obchodní formulí: Při dalších objednávkách stačí uvedení čísla. Konečně, že ve všech snech, 
které byly zkresleny, přání pochází z nevědomí a nemohlo být ve dne slyšeno, o tom jsme se 
poučili z četných analýz. Tak se nám nejprve zdá, že všechna přání mají pro tvoření snu 
stejnou hodnotu a stejnou moc.



Nemohu zde dokázat, že se věci přece jen mají jinak, ale velice se kloním k předpokladu, že 
snové přání je podmíněno přísněji. Dětské sny nenechávají nejmenších pochybností o tom, že 
vyvolavatelem snu může být přání, které zůstalo ve dne nevyřízeno. Ale nezapomínejme, že 
běží o přání dítěte, o přání takové síly, jaká je vlastní tomu, co je infantilní. Pro mne je 
naprosto sporné, zda přání ve dne nesplněné stačí k vytvoření snu u dospělého člověka. Spíše 
se mi zdá, že se s postupujícím ovládáním pudového života myšlenkovou činností stále více 
zříkáme tvoření nebo udržování tak intenzivních přání, jaká mívá dítě, neboť jsou marná. 
Mohou zde být individuální rozdíly, někdo si může uchovat infantilní typ duševních pochodů 
déle než druhý člověk, vždyť se takové rozdíly vyskytují i vzhledem k oslabení původně 
určitě vizuálního představování. Ale zpravidla soudím, že nepostačí ve dne nesplněné přání k 
vytvoření snu. Rád připouštím, že přání pocházející z vědomí může přispět k podnícení snu, 
ale sotva způsobí více. Sen by nevznikl, kdyby si předvědomé přání neopatřilo posílení 
odjinud.

Totiž z nevědomí. Mám za to, že se vědomé přání stane vyvolavatelem snu jen tehdy, když se 
mu podaří vzbudit nevědomé přání stejného znění a posílit se jím. Tato nevědomá přání 
považuji podle náznaků z psychoanalýzy neuróz, za vždy živá, za stále připravená projevit se, 
je-li příležitost spojit se s nějakým hnutím z vědomí a přenést na jeho malou intenzitu svou 
velikou.2" Potom se nutně vzbuzuje zdání, jako by se ve snu uskutečnilo jen přání vědomé; 
ale nepatrná nápadnost ve skladbě snu se stane ukazatelem, který nám umožní najít stopu 
vedoucí k mocnému pomocníkovi z nevědomí. Tato vždy činná, abych tak řekl nesmrtelná 
přání našeho nevědomí, připomínající bájeslovné titány, jejichž bedra od pravěku tíží těžká 
horstva, která na ně byla uvalena vítěznými bohy a dodnes se při záškubech jejich údů čas od 
času otřásají - tato vytěsněná přání jsou však sama infantilního původu, jak se dovíme z 
psychologického zkoumání neuróz. Chtěl bych tedy vymýtit dříve vyslovenou větu, že původ 
snového přání je lhostejný, a nahradit ji větou jinou: Přání, které se znázorňuje snem, musí být 
infantilní. U dospělého člověka pochází z nv;
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u dítěte, kde ještě není rozdělení a cenzura mezi pv a nv, kde se teprve pozvolna vytváří, je to 
nesplněné nevytěsněné přání bdělého života. Vím, že se tento názor nedá všeobecně prokázat; 
ale tvrdím, že se dá prokázat často, i tam, kde bychom ho ani netušili, a že se nedá všeobecně 
vyvrátit.

Přání zbylá z bdělého vědomého života ustupují tedy podle mého soudu pro tvorbu snu do 
pozadí. Nepřiznávám jim jiný význam, než jaký má pro snový obsah např. materiál aktuálních 
sensací za spánku (str. 142 ad.). Zůstávám na cestě předepsané těmito myšlenkami -
přihlédnu-li nyní k ostatním psychickým podnětům, které zbývají z denního života a nejsou
přáními. Může se nám zdařit, že prozatím uděláme konec energetickým obsazením svého 
bdělého myšlení, když se odhodláme usnout. Kdo to dobře dovede, je dobrý spáč: Napoleon 
byl prý prvním vzorem tohoto druhu. Ale vždy se nám to nezdaří a ne pokaždé úplně. 
Nevyřízené problémy, těžké starosti, přemocné dojmy pokračují v myšlenkové činnosti i za 
spánku a udržují duševní dění v soustavě, kterou jsme nazvali předvědomou. Chce-me-li 
rozdělit myšlenková hnutí pokračující do spánku, můžeme stanovit tyto skupiny: 1) To, co ve 
dne nebylo pro nahodilou překážku dokončeno, 2) to, co nebylo vyřízeno nebo rozřešeno pro 
ochabnutí naší myšlenkové síly, 3) to, co bylo ve dne zamítnuto a potlačeno. K tomu 
přistupuje mocná skupina 4): to, co bylo ve dne vzbuzeno prací předvědomí v našem nv, a 
posléze slupina 5): lhostejné, a proto nevyřízené dojmy ze dne.



Psychické intenzity, které jsou těmito zbytky z denního života uvedeny do stavu spánku, 
zejména ze skupiny nerozřešeného, nepotřebujeme podceňovat. Tyto vzruchy zajisté usilují i 
v noci o vyjádření a se stejnou jistotou smíme předpokládat, že stav spaní znemožňuje, aby 
vzrušení pokračovalo v předvědomí obvyklou cestou a končilo uvědoměním. Pokud si 
můžeme i v noci uvědomit své myšlenkové pochody normální cestou, potud právě nespíme. 
Nevím, jakou změnu vyvolává stav spaní v soustavě pv;21' ale nepochybně je nutno hledat 
psychologickou charakteristiku spánku hlavně ve změnách obsazení právě této soustavy, která 
ovládá i přístup k hybnosti, za spánku ochromené. Naproti tomu nevím o žádném momentu z 
psychologie snu, pro který bychom měli předpokládat, že by spánek způsobil jiné než 
druhotné změny v soustavě nv. Nočnímu vzrušení v pv nezbývá tudíž jiná cesta než ta, kterou 
se ubírají přání z nv; musí hledat posílení z nv a zúčastnit se oklik vzruchů nevědomých. Jak 
se však chovají předvědomé zbytky ze dne vůči snu? Nepochybně pronikají v hojnosti do snu, 
používají snový obsah, aby se také v noci vnutily vědomí; někdy dokonce dominují ve 
snovém obsahu, nutí jej, aby pokračoval v práci dne; je také jisté, že zbytky ze dne mohou mít 
kteroukoli jinou povahu než povahu přání; ale při tom je nanejvýš poučné a pro nauku o 
splnění přání přímo rozhodující, jaké podmínce musí vyhovovat, aby byly pojaty do snu.

Vezměme některý z dřívějších příkladů snů, např. sen, v němž se mi
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zjevuje přítel Otto se znaky Basedowovy choroby (str. 162). Za dne se ve mně vytvořila 
obava, k níž mi dalo podnět Ottovo vzezření, a tato starost na mne značně zapůsobila, jako 
vše, co se dotkne této osoby. Starost mě také provázela, to snad smím předpokládat, do 
spánku. Pravděpodobně jsem chtěl vypátrat, co mu schází. V noci byla tato obava vyjádřena 
snem, který jsem sdělil. Jeho obsah byl za prvé nesmyslný a za druhé neodpovídal žádnému 
splnění přání. Začal jsem zkoumat, odkud pochází nepřiměřené vyjádření obavy, pocítěné za 
dne, a analýzou jsem našel souvislost, v níž jsem Ottu ztotožnil s baronem L-em, sebe však s 
profesorem R-em. Proč jsem nutně volil právě tuto náhradu myšlenek ze dne, se dalo vysvětlit 
jen jediným způsobem. K ztotožnění s profesorem R-em jsem v nv musel být ochoten vždy, 
protože se tímto ztotožněním uskutečňovalo jedno z nesmrtelných přání z dětství, snaha po 
velikosti. Ošklivé myšlenky proti mému příteli, které by ve dne byly jistě zavrženy, použily
příležitosti, aby se vloudily a byly znázorněny, ale i starost ze dne byla jakž takž vyjádřena 
náhradou ve snovém obsahu. Myšlenka ze dne, která sama o sobě nebyla přáním, ale naopak 
obavou, si musela nějakou cestou najít zapojení k infantilnímu, nyní nevědomému a 
potlačenému přání, které pak dalo této myšlence, ovšem náležitě upravené, vzniknout 
vzhledem k vědomí. Čím dominantnější byla starost, tím násilnější směla být tato spojitost; 
mezi obsahem přání a obsahem obavy nemusela být žádná souvislost a v našem příkladě ani 
nebyla.

Snad je účelné pojednat o téže otázce v podobě zkoumání, jak se chová sen, jestliže se mu ve 
snových myšlenkách nabízí materiál, který veskrze odporuje splnění přání - tedy oprávněné 
starosti, bolestné úvahy, trapná poznání. Rozmanitost možných výsledků můžeme rozčlenit 
takto: a) Snové práci se podaří nahradit všechny trapné představy opačnými a potlačit 
příslušné afekty nelibosti. Výsledkem je ryzí sen uspokojující hmatatelné splnění přání. Zde, 
zdá se, není co zkoumat, b) Trapné představy, více či méně pozměněné, ale přece jen dobře 
znatelné, se dostanou do zjevného obsahu snu. To je případ, jenž budí pochybnosti o teorii, že 
sen splňuje přání, a vyžaduje další šetření. Takové sny s trapným obsahem mohou být bud 
pociťovány indiferentně, nebo také provázeny celým trapným afektem, který se zdá 



odůvodněn jejich obsahem představ, nebo vést dokonce k procitnutí za současného rozvoje 
úzkosti.

Analýza ukazuje, že i tyto nelibé sny splňují přání. Nevědomé a vytěsněné přání, jehož 
splnění by já snícího nemohlo pociťovat jinak než trapně, použilo příležitosti, kterou mu skýtá 
energetické obsazení trapných zbytků ze dne, posílilo je a tím je učinilo způsobilými pro sen. 
Ale zatímco v případě a nevědomé přání spadalo v jedno s vědomým, obnažuje se v případě b 
rozdíl mezi nevědomím a vědomím - mezi tím, co je vytěsněno, a já - a uskutečňuje se situace 
pohádky o třech přáních, jež
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povoluje víla manželům (viz pozn. 31, str. 376). Uspokojení nad splněním vytěs-něného přání 
může být tak veliké, že udržuje rovnováhu s trapnými afekty, které lpějí na zbytcích ze dne; 
tehdy je sen citovým zabarvením indiferentní, ačkoli splňuje jednak přání, jednak obavu. 
Anebo má snící já ještě vydatnější podíl na tvoření snu, reaguje na zdařilé ukojení vytěs-
něného přání prudkým rozhořčením a samo za rozvoje úzkosti zakončuje sen. Není tedy 
obtížné rozpoznat, že nelibé a úzkostné sny teoreticky splňují přání stejně jako prosté sny 
uspokojující.

Nelibé sny mohou být i sny trestnými. Připouštíme, že jejich uznáním dodáváme k teorii snů v 
jistém smyslu něco nového. To, co splňují, je rovněž přání; a to přání, aby snící byl potrestán 
za vytěsněné, nedovolené přání. Potud odpovídají tyto sny našemu požadavku, že hybnou sílu 
k tvoření snu musí dodávat přání patřící k nevědomí. Jemnější psychologický rozbor však 
ukáže rozdíl proti ostatním snům, splňujícím přání. V případech skupiny b bylo nevědomé 
přání tvořící sen vytěsněno, u trestných snů jde rovněž o nevědomé přání, které však 
nemůžeme přičítat tomu, co je vytěsněno, nýbrž psychickému já. Trestné sny tedy ukazují k 
možnosti, že účast yá na tvoření snu sahá ještě dále. Mechanismus tvoření snuje vůbec 
mnohem průhlednější, dosadíme-li místo protikladu mezi vědomým a nevědomým protiklad 
mezi já a "vytěsněným". To nelze provést bez zření k pochodům při psychoneurózách, a proto 
jsem to v této knize neprovedl. Jen podotýkám, že trestné sny nejsou vždy podmíněny 
trapnými zbytky ze dne. Naopak, nejsnáze vznikají za opačného předpokladu, že zbytky ze 
dne jsou myšlenkami povahy uspokojující, které však vyjadřují uspokojení nedovolená. Z 
těchto myšlenek se do snu nedostává nic jiného než jejich přímý protiklad podobně, jako tomu 
bylo ve snech skupiny a. Podstatná vlastnost trestných snů tedy je, že při nich není tvůrcem 
snu nevědomé přání z vytěsněného (ze soustavy nv), nýbrž přání proti tomuto reagující, které, 
ačkoli je nevědomé (tj. předvědomé), náleží já a je přáním po potrestání.23' Některé z 
uvedených momentů osvětlím na vlastním snu, a to především způsob, jakým zachází snová 
práce s denním zbytkem trapných očekávání:

Nezřetelný začátek. Říkám své ženě, ze mám pro ni zprávu, něco docela zvláštního. Zalekne 
se a nechce nic slyšet. Ujišťuji ji, že jde naopak o něco, z čeho se bude velice radovat, a 
začínám vyprávět, že důstojnický sbor našeho syna poslal peněžitou částku (5000 K?)... jakési 
uznání... rozdělování... Přitom jsem s ní šel do malého pokoje, jakési spížky a chtěl jsem si 
tam něco vzít. Pojednou vidím svého syna, není v uniformě, ale spíše v přiléhavém 
sportovním úboru (jako tuleň?), s malou čapkou. Vystupuje na koš, který stojí vedle skříně, 
jako by chtěl něco na ni položit. Volám na něho; neodpoví. Zdá se mi, že má zavázanou hlavu 
nebo čelo, něco si upravuje v ústech, něco do sebe sune. Také jeho vlasy mají šedivý nádech. 
Myslím: Ze by byl tak vyčerpán? A má falešné zuby? Než na něho mohu
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znovu zavolat, procitám bez úzkosti, ale s tlukotem srdce. Na mých nočních hodinách je půl 
třetí.

Sdělení úplné analýzy je i tentokrát nemožné. Omezím se na vyzdvižení několika rozhodných 
bodů. Podnětem snu bylo trapné očekávání ze dne: Od syna, bojujícího na frontě, nedošly již 
zase jednou déle než týden žádné zprávy. Ve snovém obsahu je, jak vidno, vyjádřeno 
přesvědčení, že byl zraněn nebo padl. Na začátku snu pozorujeme energické úsilí nahradit 
trapné myšlenky opakem. Mám sdělit velmi radostnou zprávu, něco o penězích, uznání, 
rozdělování. (Peněžitá částka pochází z radostné příhody v lékařské praxi, má tedy vůbec 
odvracet pozornost od tématu.) Ale toto úsilí ztroskotá. Matka tuší něco hrozného a nechce 
mne vyslechnout. Také zahalení je příliš slabé, všude problýskává vztah k tomu, co má být 
potlačeno. Jestliže syn padl, pošlou nám jeho kamarádi vše, co po něm zbylo; budu to muset 
rozdělit mezi jeho sourozence a jiné osoby; uznání se často uděluje důstojníkům po jejich 
hrdinské smrti. Sen se tedy hotoví přímo vyjadřovat to, co chtěl zprvu zapírat, přičemž se 
tendence splňovat přání ještě projevuje zkreslením. (Změnu místnosti v tomto snu je třeba asi 
chápat podle Silberera jako symboliku prahu.) Netušíme však, co mu propůjčuje hybnou sílu, 
které je k tomu zapotřebí. Syn se však nejeví jako někdo, kdo "padne", nýbrž jako někdo, kdo 
"stoupá". Vždyť byl také odvážným horolezcem. Není v uniformě, ale ve sportovním úboru, 
tj. nehoda, jíž se nyní obávám, byla nahrazena nehodou, kterou utrpěl při sportu, když při 
lyžaření upadl a zlomil si stehenní kost. Ale způsob, jakým je oděn, že se podobá tuleni, 
připomíná hned mladšího člena rodiny, našeho povedeného vnoučka; šedivé vlasy připomínají 
jeho otce, našeho zetě, těžce postiženého válkou. Co to znamená? Ale přestaňme s tím: 
místnost, spíž, skříň, z níž si chce něco vzít (ve snu na ni něco položit), jsou jasnými 
narážkami na vlastní nehodu, kterou jsem utrpěl, když mně byly dva nebo necelé tři roky. 
Vystoupil jsem ve spíži na stoličku a chtěl jsem si vzít něco, co leželo na skříni nebo na stole. 
Stolička se převrátila a zasáhla mě hranou do dolní čelisti. Málem bych si byl vyrazil všechny 
zuby. Přitom se ohlašuje připomínka: Dobře se ti stalo, jako nepřátelské hnutí proti chrabrému 
bojovníkovi. Prohloubenou analýzou nalézám skryté hnutí, které by se mohlo uspokojovat na 
synově nehodě, jíž se obávám. Je to závist k mládí, o níž si zestárlý muž myslí, že ji dokonale 
v sobě vymýtil, a je zřejmé, že právě mohutnost bolestného dojetí, kdyby se podobné neštěstí 
skutečně přihodilo, vyhledá k svému zmírnění splnění takového vytěsněného přání.

Nyní mohu ostře vyznačit, co znamená nevědomé přání pro sen. Připouštím, zeje celá třída 
snů, k nimž podnět pochází převážně nebo dokonce výlučně ze zbytků denního života, a 
soudím, že by mě mé přání stát se konečně mimořádným profesorem nechalo oné noci klidně 
spát, kdyby se nebyla ještě hýbala starost o zdraví mého přítele, vzbuzená ve dne. Ale tato

starost by nestačila k vytvoření snu; hybnou sílu, kterou sen potřeboval, muselo dodat přání; 
bylo na oné obavě, aby si takové přání opatřila. Řekněme to příměrem: Je velmi snadno 
možné, aby myšlenka ze dne měla vůči snu úlohu podnikatele; ale podnikatel, který, jak se 
říká, má ideu a snahu uskutečnit ji, nemůže nic dělat bez kapitálu; potřebuje kapitalistu, který 
uhradí výdaje, a tímto kapitalistou uhrazujícím psychické výdaje pro sen je vždy a 
nevyhnutelně, ať je myšlenka ze dne jakákoli, přání z nevědomí.

V jiných případech je kapitalista sám podnikatelem; tento případ je u snu dokonce obvyklejší. 
Denní prací bylo vzbuzeno nevědomé přání, jež vytváří sen. I všem ostatním možnostem 
onoho hospodářského vztahu uvedeného za příklad odpovídají různé případy snových dějů; 
podnikatel může sám dodat menší část kapitálu; několik podnikatelů může spolupracovat s 



týmž kapitalistou; několik kapitalistu může společně opatřit to, co podnikatelé potřebují. Jsou 
také sny nesené více než jedním přáním a je více takových obměn, jež lze snadno přehlédnout 
a jež nebudí náš zvláštní zájem. Co je na pojednání o snovém přání dosud neúplné, můžeme 
doplnit až později.

Tertium comparationis uvedených podobenství, kvantita daná v přiměřeném množství k 
dispozici, se dá ještě jemněji použít k osvětlení struktury snu. Ve většině snů rozpoznáváme 
ústředí, vybavené zvláštní smyslovou intenzitou, jak jsem rozvedl na str. 188. Toto je 
zpravidla přímým znázorněním splnění přání, neboť zrušíme-li přesuny snové práce, zjistíme, 
že psychická intenzita prvků ve snových myšlenkách je nahrazena smyslovou intenzitou 
prvků ve snovém obsahu. Prvky v blízkosti splnění přání nemají mnohdy nic společného se 
smyslem tohoto splnění, nýbrž bývají odnožemi trapných myšlenek, odporujících tomuto 
přání. Souvislostí s ústředním prvkem, vytvořenou často uměle, však získaly tolik intenzity, 
že se staly způsobilými k znázornění. Tak se znázorňující síla splnění přání rozlévá po jisté 
sféře souvislosti a v této sféře jsou všechny prvky, i ty, které jsou samy nemajetné, 
vyznamenány znázorněním. U snů s několika hybnými přáními lze snadno rozhraničit sféry 
jednotlivých splnění přání a často také pochopit mezery ve snu jako pohraniční pásma. Ačkoli 
jsme předchozími poznámkami omezili význam, který mají pro sen zbytky ze dne, přece stojí 
za to, abychom jim věnovali ještě trochu pozornosti. Jistě jsou nutnou součástí tvorby snu, 
neboť zkušenost nás překvapuje faktem, že v obsahu každého snu poznáváme zapojení k 
recentnímu dojmu ze dne, často povahy velmi lhostejné. Nutnost tohoto příměšku snu jsme si 
dosud nemohli vysvětlit (str. 112). Tato nutnost však vysvitne jen tehdy, když se přidržíme 
úlohy nevědomého přání a ptáme se o radu psychologie neuróz. Z té se dovíme, že nevědomá 
představa je jako taková vůbec nezpůsobilá vstoupit do předvědomí a že tam může vyvolat 
účinek jen tím, že se spojí s nevinnou představou, která již náleží k předvědomí, přenese na ni 
svou intenzitu a dá se touto představou zahaleně zastoupit. To je onen přenos, který objasňuje
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tolik nápadných příhod v duševním životě neurotiků. Přenos může tuto předvědomou 
představu, která tudíž nabyla nezaslouženě velké intenzity, nechat beze změny, nebo ji 
pozměnit obsahem představy přenášející. Budiž mi prominut sklon k příměrům z denního 
života, ale chtěl bych říci, že se situace vytěsněné představy podobá situaci amerického 
zubního lékaře, který nesmí u nás vykonávat praxi, pokud se nekryje vývěsným štítem 
doktora mediciny, promovaného podle předpisu. A stejně jako se se zubním technikem takto 
nespojují zrovna lékaři, kteří mají nejvíce práce, tak ani v duševnu nebývají k zastupování 
vytěsněné představy voleny ony předvědomé nebo vědomé představy, které samy na sebe 
upoutaly dostatek pozornosti, působící v předvědomí. Nevědomí se především spojuje s 
dojmy a představami předvědomí, které bud jako indiferentní zůstaly nepovšimnuty, nebo 
kterým byla pozornost brzy odňata zavržením. Je známou větou z nauky o asociaci, 
potvrzenou zkušeností, že se představy, jež navázaly velmi úzké spojení s jednou stranou, 
chovají jakoby odmítavě k celé skupině nových spojení; kdysi jsem se na této větě pokusil 
založit teorii hysterických obrn.

Předpokládáme-li, že se táž potřeba po přenesení, kterou jsme u vy těsněných představ 
poznali v analýze neuróz, uplatňuje i ve snu, vysvětlují se také rázem dvě hádanky snu, že 
totiž každá analýza snu prokazuje zapředení nějakého recentního dojmu do snu a že tento 
recentní prvek je často povahy krajně lhostejné. Podotýkáme, čemu jsme se již naučili, že se 



tyto recentní a indiferentní prvky, nahrazující právě nejstarší prvky ze snových myšlenek, 
dostávají do snového obsahu tak často proto, že jsou současně nejméně ohroženy cenzurou. 
Ale zatímco nepodrobenost cenzuře objasňuje jen zálibu v prvcích triviálních, ukazuje stálost 
recentních prvků k nutnosti přenášení. Nároku vytěsněných představ, aby materiál byl dotud 
prost asociací, vyhovují obě skupiny dojmů. Indiferentní proto, že k vydatným spojením 
nedaly podnět, recentní proto, že k tomu chyběl čas.

Vidíme tedy, že zbytky ze dne, k nimž smíme nyní přiřadit dojmy indiferentní, si nejen něco 
od nv vypůjčují, účastní-li se tvoření snu, a to hybnou sílu, jíž vládne vytěsněné přání, ale že i 
samy poskytují nevědomí něco nezbytného, zapojení nutné pro přenos. Kdybychom chtěli 
hlouběji proniknout do těchto duševních dějů, museli bychom více osvětlit proudění vzruchů 
mezi předvědomím a nevědomím; k tomu nás sice nabádá studium psychoneuróz, ale právě 
sen neskýtá pro to žádnou oporu.

Ještě poznámku o zbytcích ze dne. Není nejmenších pochybností o tom, že ony jsou vlastními 
rušiteli spánku, a nikoli sen, který se naopak snaží ochraňovat spánek. K tomu se později ještě 
vrátíme.

Dosud jsme se zabývali snovým přáním, odvozovali jsme je z oblasti nv a rozbírali jeho 
poměr ke zbytkům ze dne, jež mohou samy být bud přáními, nebo psychickými hnutími 
jiného druhu, anebo prostě recentními dojmy. Tak jsme vytvořili místo pro uplatňování 
významu, který má pro
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tvoření snu bdělá myšlenková práce ve vší své rozmanitosti. Nebylo by ani nemožné, 
abychom na podkladě svých vývodů objasnili dokonce ony krajní případy, v nichž sen 
pokračuje v denní práci a šťastně dokončuje nějaký nedokončený úkol z doby bdění. Chybí 
nám jen podobný příklad, abychom mohli jeho analýzou odhalit infantilní či vytěsněný zdroj 
přání, jehož použití tak úspěšně posílilo úsilí předvědomé činnosti. Ale ani o krok jsme se 
nepřiblížili rozřešení hádanky, proč nevědomí nemůže ve spánku poskytovat nic jiného než 
hybnou sílu ke splnění nějakého přání. Odpověd na tuto otázku osvětlí psychickou povahu 
přání vůbec; odpovíme, opírajíce se o schéma psychického aparátu.

Nepochybujeme o tom, že také tento aparát dosáhl dnešní dokonalosti teprve cestou dlouhého 
vývoje. Pokusme se představit si ho na dřívějším stupni výkonnosti. Předpoklady odůvodněné 
jinými hledisky nám říkají, že snaha tohoto aparátu směřovala nejprve k tomu, aby zůstal 
pokud možná bez podráždění, a proto ve své první podobě odpovídal schématu reflexního 
aparátu, dovolujícímu, aby bez prodlení vybíjel sensibilní vzruch, který k němu přibyl zvenčí 
cestou motorickou. Ale tuto prostou funkci ruší životní nouze; ona je také popudem k dalšímu 
rozvoji aparátu. Životní nouze nejprve na něj doléhá v podobě hlavních tělesných potřeb. 
Vzruch vzniklý vnitřní potřebou hledá odliv do motility, což lze označit jako "vnitřní změnu" 
či "projev citového hnutí". Hladové dítě bezmocně křičí nebo hází nohama. Situace však 
zůstává nezměněna, neboť vzruch vycházející z vnitřní potřeby neodpovídá síle okamžité, 
nýbrž nepřetržité. Obrat nastává teprve tehdy, když dospělý nějakým způsobem, dítě s cizí 
pomocí, prožije ukojení, které odstraňuje vnitřní vzrušení. Podstatnou částí tohoto prožitku je 
jistý vjem (v našem příkladě potravy), jehož vzpomínkový obraz je od té chvíle asociačně 
spjat se vzpomínkovou stopou vzruchu, vznikajícího z této potřeby. Jakmile se tato potřeba 
vyskytne podruhé, vznikne následkem tohoto spojení psychické hnutí, které chce znovu 
obsadit vzpomínkový obraz vjemu a znovu vyvolat přímo onen vjem, tedy vlastně obnovit 



situaci prvního ukojení. Takové hnutí je tím, co nazýváme přáním; opětné dostavení vjemu je 
splněním přání a opětné obsazení vjemu oním vzruchem je nejkratší cestou k splnění přání. 
Nic nám nebrání v tom, abychom předpokládali primitivní stav psychického aparátu, v němž 
se této cesty vskutku takto používá, kde tedy pochod přání vyúsťuje v halucinování. Tato 
první psychická činnost směřuje tedy k vjemové totožnosti, tj. k obnovení onoho vjemu, který 
je spjat s ukojením potřeby.

Byla to asi krutá životní zkušenost, jež změnila tuto primitivní myšlenkovou činnost v 
účelnější, druhotnou. Vytvoření vjemové totožnosti krátkou regredientní cestou uvnitř aparátu 
nemá na jiném místě následek, který nastává, je-li vjem obsazen z vnějšku. Ukojení se 
nedostavuje, potřeba trvá dále. Aby vnitřní obsazení mělo stejnou hodnotu jako vnější, mu-
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selo by se udržovat ustavičně, jako tomu skutečně je v halucinačních psychózách a ve 
fantaziích z hladu, jejichž psychický výkon spočívá jen v udržování žádoucího objektu. K 
účelnějšímu použití psychické síly je nutné zadržet úplnou regresi, aby nepřesahovala přes 
vzpomínkový obraz a mohla odtud hledat jiné cesty, které konečně vedou k tomu, že žádoucí 
totožnost je vytvořena z vnějšího světa.24' Toto zabránění a následné odchýlení vzruchu se 
stává úkolem druhé soustavy, která ovládá volní moti-litu, tj. na její výkon teprve navazuje 
použití motility k účelům, předtím vybaveným. Ale celá ta složitá myšlenková činnost, jež se 
rozpřádá od vzpomínkového obrazu až k vytvoření vjemové totožnosti vnějším světem, je 
přece jen zkušeností vynucenou oklikou ke splnění přání.2S) Myšlení je jen náhradou 
halucinačního přání a je-li sen splněním přání, je to samozřejmé, neboť náš duševní aparát 
nemůže být pohnut k práci ničím jiným než přáním. Sen, splňující svá přání krátkou 
regredientní cestou, nám tím uchoval jen vzor prvotního, pro neúčelnost opuštěného 
pracovního způsobu psychického aparátu. Zdá se, že do nočního života je vypuzeno, co kdysi 
vládlo ve bdění, když psychický život byl ještě mladý a nezdatný, asi tak jako se v dětském 
pokoji opět shledáváme s odloženými primitivními zbraněmi dospělého lidstva, se šípem a 
lukem. Snění je částí překonaného dětského duševního života. V psychózách si tyto pracovní 
způsoby psychického aparátu, jinak za bdění potlačené, opět vynucují uplatnění a pak vychází 
najevo jejich nezpůsobilost uspokojovat naše potřeby ve vnějším světě.26)

Nevědomá přání se zřejmě i za dne snaží, aby se uplatnila, a existence přenosu i psychózy nás 
poučují, že by chtěla proniknout soustavou před-vědomí k vědomí a k ovládnutí motility. V 
cenzuře mezi nv ipv, kterou nás sen přímo nutí předpokládat, poznáváme tedy a vážíme si 
strážce našeho duševního zdraví. Není od strážce neopatrné, že v noční době snižuje svou 
činnost, že dovoluje, aby se potlačená hnutí nv projevovala, a že umožňuje halucinační 
regresi? Myslím, že nikoli, neboť jde-li kritický strážce spát -máme důkazy, že nespí příliš 
hluboce - uzavře také vrata k motilitě. Nechť se pak hýbají jakákoli hnutí z nv, jindy 
spoutaného, je možné nechat jim volný průběh, zůstávají neškodná, protože nejsou s to uvést 
do pohybu motorický aparát, který jediný může ovlivňovat a měnit vnější svět. Stav spaní je 
zárukou bezpečnosti pro pevnost, která má být hlídána. Méně neškodné je, nastane-li přesun 
sil nikoli nočním uvolněním kritické cenzury, nýbrž jejím patologickým oslabením či 
patologickým zesílením nevědomých vzruchů, pokud je předvědomí obsazeno a vrata k 
motilitě otevřena. Tehdy je strážce přemožen, nevědomé vzruchy si podmaní pv, ovládnou 
odtud naše mluvení a jednání, anebo si vynutí halucinační regresi a řídí tento, pro ně neurčený 
aparát, pomocí přitažlivosti, kterou působí vjemy na rozdělení naší psychické energie. Tento 
stav nazýváme psychózou.



Jsme na nejlepší cestě, abychom pokračovali v budování psycho-
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logického lešení, které jsme opustili při dosazení obou soustav nv a pv. Máme však ještě dosti 
důvodů, abychom se zdrželi při zhodnocení přání jakožto jediné hybné psychické síly pro sen. 
Přijali jsme objasnění, že sen je vždy splněním přání proto, že je výkonem soustavy nv, která 
nezná jiný cíl své práce než splnění přání a nevládne žádnými jinými silami než přáními. 
Trváme-li jen ještě okamžik na právu, že můžeme, vycházejíce z výkladu snů, provádět tak 
dalekosáhlé psychologické spekulace, máme povinnost ukázat, že jimi zařazujeme sen do 
souvislosti, která může zahrnovat i jiné psychické útvary. Existuje-li nějaká soustava nv -
nebo něco vzhledem k našim úvahám s ní obdobného - nemůže být sen jejím jediným 
projevem; snad je každý sen splněním přání, ale musí existovat ještě jiné formy abnormálních 
splnění přání kromě snů. A vskutku teorie všech psy-choneurotických příznaků vrcholí ve 
větě, že i ony musejí být pojímány jako splnění přání nevědomí.1^ Sen se naším objasněním 
stává jen prvním článkem řady, která je pro psychiatra krajně významná a jejíž pochopení 
znamená rozřešení ryze psychologického podílu na psychiatrickém úko-lu.2S) Z jiných 
článků této řady různorodých splnění přání, např. z hysterických příznaků, znám však 
podstatnou vlastnost, kterou na snu ještě pohřešuji. Vím totiž z výzkumů, na něž jsem během 
tohoto pojednání mnohdy poukazoval, že se pro utvoření hysterického příznaku musí setkat 
obě dvě proudění našeho duševního života. Příznak není jen výrazem uskutečněného 
nevědomého přání; musí k tomu přistoupit ještě přání z předvědomí, které se splňuje týmž 
příznakem, takže je příznak determinován nejméně dvakrát, jedenkrát každou ze soustav, jež 
jsou spolu v konfliktu. Dalšímu předeterminování nejsou - podobně jako u snu - položeny 
iááixt meze. Determinace, která nepochází z nv, je, pokud jsem viděl, zpravidla myšlenkovým 
pochodem reakce proti nevědomému přání, např. sebepo-trestáním. Mohu tedy říci zcela 
všeobecně, že hysterický příznak vzniká jen tam, kde se v jediném výraze mohou setkat dvě 
protichůdná splnění přání, každé ze zdroje jiné psychické soustavy. (Srv. s tím mé poslední 
formulace o vzniku hysterických příznaků ve stati "Hysterische Phantasien und ihre 
Beziehung zur Bisexualitáť", 1908, Ges. Schriften, sv.V.) Příklady by nám málo pomohly, 
protože přesvědčit může jen úplné odhalení těchto složitých poměrů. Proto se omezím na 
tvrzení a uvedu příklad jen pro názornost, nikoli pro průkaznost. Hysterické zvracení jedné 
pacientky bylo, jak se ukázalo, jednak splněním nevědomé fantazie z doby puberty, a to přání 
být neustále těhotnou, mít nesčíslně mnoho dětí, což bylo později rozšířeno: od co možná 
největšího počtu mužů. Proti tomuto bezuzdnému přání vzniklo později mocné hnutí 
odvratné. Protože však pacientka mohla zvracením ztratit tělesnou plnost a krásu, takže by se 
žádnému muži nelíbila, byl příznak vhod i trestnému myšlenkovému pochodu a směl se, 
připuštěn z obou stran, uskutečnit. Je to týž způsob plnění přání, jakého se zachtělo
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použít parthské královně vůči triumviru Crassovi. Měla za to, že podnikl vojenské tažení, 
protože dychtil po zlatě; proto dala mrtvole nalít do hltanu roztavené zlato: "Tady máš, co sis 
přál." O snu víme dosud jen tolik, že vyjadřuje splnění nevědomého přání; zdá se, že 
vládnoucí předvědomá soustava vnucuje tomuto splnění jistá zkreslení a pak nechává splnění 
přání volný průchod. Skutečně nejsme s to všeobecně prokázat myšlenkový pochod, který by 
byl protichůdný snovému přání a uskutečňoval se jako jeho protějšek ve snu. Jen někde jsme 
v analýzách snů narazili na příznaky útvarů reakce, např. na něžnost k příteli R-ovi ve snu o 
strýci (str. 87). Ale příměšek z předvědomí, který zde pohřešujeme, najdeme na jiném místě. 
Sen smí po různých zkresleních vyjadřovat přání z nv v té době, v níž se vládnoucí soustava 



omezila na přání spát a v níž toto přání měněním obsazení uvnitř psychického aparátu 
uskutečňuje a ve které na něm posléze trvá po celou dobu spánku.29'

Toto uchované předvědomé přání spát zcela obecně usnadňuje tvoření snu. Vezměme sen 
otce, kterého zář z pokoje mrtvoly podnítí k závěru, že mrtvola začala hořet. Jako jednu z 
psychických sil, jež rozhodují o tom, že otec vyvozuje tento závěr ve snu, místo aby se nechal 
vzbudit světlem, jsme ukázali přání, které o okamžik prodlužuje život ve snu znázorněného 
dítěte. Jiná vytěsněná přání nám patrně unikla, protože jsme nemohli provést analýzu tohoto 
snu. Ale jako druhou hybnou sílu tohoto snu smíme předpokládat otcovu potřebu spát; jako 
život dítěte, tak je o okamžik snem prodlužován i otcův spánek. Připustím sen, říká tato 
motivace, jinak bych musel procitnout. Nevědomému přání pomáhá jak u tohoto snu, tak u 
všech ostatních přání spát. Na str. 79 jsem sdělil sny, které se nezastřeně jeví jako sny z 
pohodlnosti. Toto označení vlastně patří všem snům. U snů probouzejících, které zpracovávají 
vnější smyslový podnět tak, že se stává slučitelným s pokračováním spánku, a zapřádávají ho 
do snu, aby ho zbavily jeho nároků, jež by mohl, připomínaje vnější svět, uplatňovat, lze tuto 
účinnost přání spát dál poznat nejsnáze. Totéž přání má vsak určitě podíl i na utváření všech 
ostatních snů, které mohou působit jen zevnitř k probouzejícímu rušení stavu spánku. To, co 
soustavapv v některých případech sděluje našemu vědomí, jestliže sen zachází příliš daleko: 
"Ale nedbej toho a spi dál, vždyť je to jen sen," to docela všeobecně, i když to není slyšet, 
charakterizuje chování naší vládnoucí duševní činnosti vůči snění. Z toho musím vyvodit, že 
po celou dobu spaní víme stejné jisti, že sníme, jako víme, že spíme. Je naprosto nezbytné 
nízko hodnotit námitku, že pozornost našeho vědomí nebývá nikdy obrácena k vědění o spaní 
a ke snění jen tehdy, když se cenzura cítí překvapena. Naproti tomu existují osoby, u nichž je 
noční udržování vědění, že spí a sní, docela zřejmé, tedy mají, zdá se, vědomou schopnost 
řídit snový život. Snící člověk tohoto druhu je např. nespokojen s obratem, který ve snu 
nastává, přeruší jej, aniž se probudí,
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začne jej znovu a pokračuje jinak, zcela tak jako lidový spisovatel, který na požádání udělá ve 
své hře šťastnější konec. Anebo si jindy zase za spánku, když ho sen zanesl do situace 
sexuálně vzrušující, myslí: O tom nechci dál snít, abych se nevyčerpal polucí, raději si to 
uchovám pro skutečnou situaci.

Markýz ďHervey (Vaschide, str. 139) tvrdil, že nabyl takové moci nad svými sny, že dovede 
jejich průběh podle libosti urychlovat a dávat jim libovolný směr. Zdá se, že u něho přání spát 
dopřálo místo druhému předvě-domému přání, a to přání pozorovat vlastní sny a radovat se z 
nich. S takovým předsevzetím je spánek slučitelný stejně jako s výhradou, jakožto podmínkou 
procitnutí (spánek kojné). Je také známo, že zájem o sen u všech lidí podstatně zvyšuje počet 
snů, které si po procitnutí vybavují.

O jiných pozorováních řízení snů mluví Ferenczi: "Sen zpracovává myšlenku, která právě 
zaměstnává duševní život, ze všech stran, upouští od jednoho snového obrazu, hrozí-li 
nebezpečí, že se splnění přání nezdaří, pokouší se o nový způsob řešení, až se mu konečně 
zdaří vytvořit splnění přání, které kompromisně uspokojuje obě instance duševního života."

D. Probuzení snem - Funkce snu - Úzkostný sen

Od té doby, co víme, že předvědomí je v noci zaměřeno k přání spát, můžeme s porozuměním 
dále sledovat pochod snu. Nejprve však shrneme své dosavadní znalosti. Z bdělé práce tedy 



zůstaly zbytky ze dne, kterým nemohlo být zcela odňato energetické obsazení. Nebo za dne 
třeba bdělou prací ožilo jedno z nevědomých přání či se setkalo obojí; o rozmanitosti, jež je 
zde možná; jsme už pojednali. Již průběhem dne nebo teprve při započetí stavu spaní 
vyklestilo si nevědomé přání cestu ke zbytkům ze dne, provedlo své přenesení na ně. Vzniklo 
tedy přání přenesené na recentní materiál, nebo znovu ožilo posílením z nevědomí potlačené 
přání recentní. Nyní by chtělo normální cestou myšlenkových pochodů proniknout k vědomí 
přes /?v, jemuž přece jednou součástí náleží. Narazí však na cenzuru, která ještě trvá a jejímuž 
vlivu nyní podlehne. Zde je přání zkresleno, což bylo již připraveno přenesením na recentní 
materiál. Dosud je na cestě stát se něčím podobným jako nutkavá představa, blud apod., totiž 
myšlenkou, přenesením zesílenou a cenzurou v projevu zkreslenou. Ale stav spaní před-
včdomí nepřipustí další pronikání; tato soustava se patrně snížením svých vzruchů zajistila 
proti vnikání nových myšlenek. Pochod snu se proto dá cestou regrese, kterážto cesta je právě 
zvláštností stavu spaní otevřena, a přitom je veden přitažlivostí, kterou na něj působí 
vzpomínkové skupiny, jež samy zčásti existují jen jako vizuální obsazení, a nikoli jako 
překlady do znaků pozdějších soustav. Cestou k regresi nabývá znázornitelnosti. O kompresi 
pojednáme později. Nyní vykonal druhou část své několikrát
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prudce zahnuté cesty. První část vedla progredientně od nevědomých scén nebo fantazií k 
předvědomí; druhá část směřuje od hranic cenzury opět k vjemům. Jestliže se pochod snu stal 
vjemovým obsahem, obešel jaksi překážku, která mu byla v pv položena cenzurou a stavem 
spaní. Podařilo se mu upoutat na sebe pozornost a být zpozorován vědomím. Vědomí, které 
chápeme jako smyslový orgán pro pojímání psychických kvalit, se totiž za bdění dá vzrušit ze 
dvou míst. Především od povrchu celého aparátu, od vjemové soustavy; kromě toho vzruchy 
libosti a nelibosti, jež vznikají jako téměř jediná psychická kvalita při převodech energie 
uvnitř aparátu. Všem dějům v soustavách Y (i v soustavě pv) chybí jakákoli psychická kvalita 
kromě výše zmíněné, a proto nejsou objektem vědomí, pokud mu nedodávají k vnímání libost 
či nelibost. Musíme se odhodlat k předpokladu, že toto vznikání libosti a nelibosti 
automaticky reguluje průběh pochodů obsazování. Později se však ukázala nutnost utvářet k 
umožnění jemnějších výkonů průběh představování nezávisleji na znacích nelibosti. K tomu 
účelu potřebovala soustava pv vlastní kvality, které by mohly přitahovat vědomí. Velmi 
pravděpodobně je získala spojením předvědomých dějů se vzpomínkovou soustavou 
jazykových znaků, jež není bez kvality. Kvalitami této soustavy se nyní vědomí, které bylo 
předtím jen smyslovým orgánem pro vjemy, stává také smyslovým orgánem pro část našich 
myšlenkových pochodů. Nyní jsou jaksi dva smyslové povrchy, jeden je obrácen k vnímání, 
druhý k předvědomým myšlenkovým pochodům.

Mám za to, že stav spaní činí smyslový povrch vědomí, obrácený k pv, mnohem méně 
vzrušitelný než ten, který je obrácen k soustavám vj. Vždyť vzdání se zájmu o noční 
myšlenkové pochody je také účelné. V myšlení se nemá nic přihodit; pv chce spát. Jestliže se 
však sen stal vjemem, je schopen kvalitami, nyní získanými, vzrušit vědomí. Toto smyslové 
vzrušení vykoná to, v čem vůbec spočívá jeho funkce; obrátí část obsazovací energie, která je 
v pv k dispozici, v podobě pozornosti k tomu, co vzrušuje. Musíme tedy přiznat, že sen 
pokaždé budí, že uvádí v činnost část odpočívající síly soustavy pv. Tato síla podrobuje nyní 
sen svému vlivu, který jsme označili jako druhotné zpracování se zřením k souvislosti a 
srozumitelnosti. To znamená, že nakládá se snem tak jako s každým jiným vjemovým 
obsahem; je podrobován stejným očekávacím představám, pokud to právě jeho materiál 
připouští. Pokud se dá u této třetí části snového obsahu vyznačit směr průběhu, běží zase o 
směr progredientní.



Abychom se vyhnuli nedorozuměním, je asi případné zmínit se o časových vlastnostech 
těchto snových pochodů. Velmi lákavý myšlenkový pochod Goblotův, který byl patrně 
podnícen záhadou Mauryova snu o guil-lotině, se snaží prokázat, že sen nezaujímá jinou dobu 
než přechod mezi spaním a procitnutím. Procitání vyžaduje čas; do této doby spadá sen. Zdá 
se nám, jako by poslední obraz snu byl tak silný, že nás donutil k probuzení.
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Ve skutečnosti byl tak silný jen proto, že jsme u tohoto obrazu byli již blízci procitnutí. "Sen 
je začínajícím procitáním."

Již Dugas ukázal, že Goblot musel nedbat mnoha faktů, aby mohl udržet všeobecnost své 
teze. Jsou také sny, z nichž neprocitáme, např. některé sny, v nichž sníme, že sníme. Na 
základě své znalosti snové práce nemůžeme rozhodně připustit, že by trvala jen v době 
procitání. Naopak, pro nás musí být pravděpodobné, že první část snové práce začíná již ve 
dne, ještě za vlády předvědomí. Druhá její část, pozměňování cenzurou, přitahování 
nevědomými scénami, pronikání k vjemu, pokračuje asi po celou noc a potud máme patrně 
vždy pravdu, sdělujeme-li pocit, že jsme snili celou noc, třebas nevíme, o čem. Není však 
podle mne nutné předpokládat, že by snové pochody až do uvědomění udržovaly vskutku 
onen časový sled, který jsme popsali; že by nejprve existovalo přenesené snové přání, pak 
nastalo zkreslení cenzurou a potom se udala regredientní změna směru atd. Takový sled jsme 
museli vytvořit při popisování; ve skutečnosti asi spíše běží o současné zkoušení těch či oněch 
cest, o proudění vzruchů sem a tam, až posléze jejím nejúčelnějším nahromaděním právě 
jedno seskupení zůstává. Podle jistých osobních zkušeností soudím, že snová práce často 
potřebuje víc než jeden den a noc, aby dodala svůj výsledek, čímž mimořádné umění ve 
stavbě snu ztrácí veškerou zázračnost. Dokonce zření k tomu, aby byl srozumitelný jako 
událost vnímaná, se podle mého soudu může uplatnit dříve, než sen na sebe upoutal pozornost 
vědomí. Od tohoto okamžení je pochod urychlen, neboť se nyní se snem nakládá stejně jako 
se vším ostatním, co bylo vnímáno. Je tomu jako s ohňostrojem, který se po dlouhé hodiny 
připravuje a potom je za okamžik vypálen.

Snovou prací nabývá pochod snu bud dostatečné intenzity, aby na sebe upoutal pozornost 
vědomí a probudil předvědomí, zcela nezávisle na době a hloubce spánku; anebo jeho 
intenzita k tomu nestačí, a musí proto zůstat připraven, až mu bezprostředně před procitnutím 
usnadní práci pozornost, která je nyní hybnější. Zdá se, že většina snů pracuje s poměrně 
malými psychickými intenzitami, neboť čeká na procitání. Ale tím se také vysvětluje, že 
zpravidla vnímáme něco snového, jestliže jsme náhle vyrušeni z hlubokého spánku. První 
pohled přitom stihne jako při samovolném procitnutí vjemový obsah, vytvořený snovou prací, 
druhý pak onen vjemový obsah, který byl uveden zvenčí.

Větší teoretický zájem upoutávají však sny, které jsou s to nás uprostřed spánku vzbudit. 
Můžeme si vzpomenout na účelnost, jinak všude prokazatelnou, a ptát se, proč je snu, tedy 
nevědomému přání, ponechána moc rušit spánek, tedy splnění předvědomého přání. Zde asi 
rozhodují energetické vztahy, které neznáme. Kdybychom je znali, patrně bychom usoudili, 
že vyhovění snu a vynaložení jisté oddělené pozornosti na něj je ušetřením energie ve 
srovnání s případem, že by nevědomí mělo být v noci
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drženo stejně na uzdě jako ve dne. Zkušenost ukazuje, že snění, i když několikrát za noc 
přeruší spánek, zůstává slučitelné se spaním. Procitneme na okamžik a ihned zase usneme. Je 
tomu, jako když ve spaní zaháníme mouchu; procitneme pro tu chvíli. Když znovu usneme, je 
rušení odstraněno. Splnění přání spát je, jak ukazují např. příklady o spánku kojné, velmi 
dobře slučitelné s vynakládáním jisté pozornosti určitým směrem.

Zde se však ohlašuje námitka, která se opírá o lepší znalost nevědomých pochodů. Sami jsme 
řekli, že nevědomá přání jsou vždy činná, ale nejsou přesto ve dne silná natolik, abychom je 
slyšeli. Jestliže však za stavu spaní nevědomé přání projevilo sílu utvořit sen a probudit jím 
předvědomí, proč tato síla ustává, jakmile sen byl vzat na vědomí? Neměl by se sen naopak 
neustále obnovovat právě tak, jako se rušící moucha ráda po zahnání znovu a znovu vrací? 
Jakým právem jsme tvrdili, že sen odstraňuje rušení spánku?

Je zcela správné, že nevědomá přání zůstávají vždy činná. Jsou cestami, které jsou vždy 
sehůdné, kdykoli jich užije jisté množství vzruchů. Je dokonce vynikající zvláštností 
nevědomých pochodů, že jsou nezničitelné. V nevědomí nelze nic dokončit, nic není minulé 
nebo zapomenuté. Nejsilnější dojem o tom nabýváme studiem neuróz, zvláště hysterie. 
Nevědomá myšlenková cesta, která vede v záchvatu k vybití, je hned znovu schůdná, jakmile 
se nahromadil dostatek vzruchu. Příkoří, jež bylo nemocnému způsobeno před třiceti lety, 
jakmile dosáhlo přístupu k nevědomým zdrojům afektů, působí po celých třicet let, jako by 
bylo čerstvé. Kdykoli se něco dotkne vzpomínky na ně, znovu ožije a ukáže se, zeje obsazeno 
vzruchem, který se v záchvatu vybíjí motorickou cestou. Právě na tomto místě má zasáhnout 
psychoterapie. Jejím úkolem je, aby pro nevědomé pochody vytvořila vyřízení a zapomenutí. 
To, co bychom nejspíše měli za samozřejmé a prohlašovali za prvotní vliv doby na duševní 
vzpomínkové zbytky, oslabení vzpomínek a afektivní slabost dojmů, které již nejsou recentní, 
to jsou ve skutečnosti druhotné změny vznikající namáhavou prací. To, co vykonává tuto 
práci, je předvědomí, a psychoterapie nemůže postupovat jinak než tak, že podrobuje 
nevědomí (nv) panství předvědomí (pv). Pro jednotlivý nevědomý vzruch jsou tedy dvě 
východiska. Bud je ponechán sám sobě, tedy posléze někde propukne a pro tento jistý 
moment nastane odliv vzruchu du motility, anebo podlehne ovlivnění předvědomí a jeho 
energie je tímto vázána, místo, aby byla odvedena. To však nastává při pochodu snu. 
Obsazení, které bylo předvědomím vysláno v ústrety snu, jenž se stal vjemem; a které bylo k 
němu vedeno vzrušením vědomí, poutá nevědomý vzruch snu a způsobuje, že tento vzruch 
nemůže být rušitelem. Jestliže se snící na okamžik probudí, vskutku zahnal mouchu, jež 
rušením ohrožovala spánek. Nyní tušíme, že bylo možná skutečně účelnější a lacinější, 
ponechat nevědomému přání průchod, uvolnit mu cestu k regresi, aby utvořilo sen, a potom 
upoutat tento sen malým vynaložením předvědomé práce
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a vyřídit jej, než držet nevědomí na uzdě i po celou dobu spaní. Dalo se přece očekávat, že se 
sen, byť původně nebyl pochodem účelným, zmocní v souhře sil duševního života nějaké 
funkce. Přejal úkol podřídit uvolněný vzruch nevědomí opět panství předvědomí; přitom 
odvádí vzruch nevědomí, slouží mu za ventil a zároveň zajišťuje nepatrným vynaložením 
bdělé činnosti spánek předvědomí. Je kompromisem jako ostatní psychické útvary jeho řady a 
slouží současně oběma soustavám tím, že splňuje přání obou soustav, pokud jsou spolu 
slučitelná. Letmý pohled na Robertovu teorii o vyměšování, sdělenou na str. 50, ukáže, že 
musíme tomuto spisovateli dát za pravdu v hlavní věci, v určení funkce snu, zatímco se od 
něho uchylujeme v předpokladech a v hodnocení pochodu snu.30'



Výhrada, pokud jsou obě přání spolu slučitelná, obsahuje poukaz na možné případy, v nichž 
funkce snu ztroskotává. Pochod snu je nejprve připuštěn jako splnění nevědomého přání; 
jestliže tento pokus o splnění přání tak mocně otřásá předvědomím, že již nemůže déle 
odpočívat, porušil sen kompromis, nesplnil druhou část svého úkolu. Ihned je přerušen a 
nahrazen úplným procitnutím. Není vlastně ani zde jeho vina, musí-li sen, jinak strážce 
spánku, působit jako jeho rušitel; a není zapotřebí, abychom snu proto upírali účelnost. Není 
to jediný případ v organismu, že se zařízení, jinak účelné, stává neúčelným a rušivým, jakmile 
se něco změní v podmínkách jeho vzniku. Toto rušení slouží aspoň novému účelu -
oznamovat změnu a vyvolávat proti sobě činnost regulačních prostředků organismu. Mám 
ovšem na mysli sen úzkostný a abych neospravedlňoval zdání, že se tomuto svědectví proti 
teorii o splnění přání vyhýbám, kdekoli na ně narážím, chci aspoň náznaky přistoupit k 
vysvětlení úzkostného snu.

Že psychický pochod, který způsobuje vznik úzkosti, přesto může splňovat přání, v tom již 
nespatřujeme žádný rozpor. Dovedeme si takový případ vysvětlit tím, že přání náleží k jedné 
soustavě, k nv, zatímco soustava pv toto přání zavrhla a potlačila.31' Podmanění nevědomí 
předvědomím není ani za dobrého psychického zdraví úplné; míra tohoto potlačení určuje 
stupeň naší normálnosti. Neurotické příznaky nám ukazují, že obě soustavy jsou spolu v 
konfliktu; příznaky jsou kompromisními výsledky tohoto konfliktu, které jej prozatím 
zakončují. Jednak umožňují nevědomí východisko pro odliv jeho vzrušení, jsou pro nv 
vypadni branou, jednak poskytují možnost předvědomí, aby mohlo poněkud ovládat nv. Je
například poučné uvážit význam hysterické fobie nebo strachu z chůze po ulici. Odstraňme 
tento příznak tím, že nemocného donutíme k jednání, o němž myslí, že ho není schopen. 
Dostane záchvat úzkosti, což odpovídá tomu, že záchvat úzkosti na ulici zavdal mnohdy 
podnět k vytvoření strachu z chůze po ulici. Tak se dovídáme, že příznak byl utvořen proto, 
aby se zabránilo propuknutí úzkosti; fobie je položena před úzkost jako pohraniční pevnost.

Nemůžeme v úvaze pokračovat, nepojednáme-li o úloze afektů při těchto

351

pochodech, ale to zde můžeme provést jen neúplně. Stanovme tedy větu, že potlačení 
nevědomí je především proto tak nutné, jelikož průběh představ v nv, ponechaný sám sobě, by 
způsobil rozvoj afektu, který byl původně libé povahy, ale od doby vytěsnění je nelibý. 
Potlačení má za účel, aby bylo zabráněno rozvoji nelibosti, a tohoto účelu dosahuje. Potlačení 
se týká představového obsahu v nv, protože by z něho mohl vycházet rozvoj nelibosti. 
Podkladem našich vývodů je docela určitý předpoklad o povaze rozvoje afektů. Považujeme 
jej za motorický nebo sekretorický výkon, jehož inervačním klíčem jsou představy nevědomí. 
Ovládne-li je předvědomí, jsou tyto představy jaksi rdoušeny, je jim bráněno ve vysílání 
popudů rozvíjejících afekt. Ustane-li obsazení předvědomím, hrozí tedy nebezpečí, že 
nevědomé vzruchy zrodí takový afekt, který - následkem dřívějšího vytěsnění - může být 
pociťován jen jako nelibost, jako úzkost.

Toto nebezpečí vzniká, ponechá-li se volnost pochodu snu. Podmínky uskutečnění tohoto 
nebezpečí spočívají v tom, že nastalo vytěsnění a že potlačená přání mohou dostatečně zesílit. 
Tyto podmínky se tedy utvářejí zcela mimo psychologickou oblast tvoření snu. Kdyby naše 
téma tímto jedním momentem, osvobozením nevědomí za spánku, nesouviselo s tématem 
rozvoje úzkosti, mohl bych se zříci pojednání o úzkostném snu a ušetřit si zde všechny 
temnosti, které s ním souvisejí.



Nauka o úzkostném snu patří, jak jsem již opětovně vyslovil, do psychologie neuróz. Nás se 
již netýká, jakmile jsme ukázali její styčný bod s tématem pochodu snu. Mohu učinit jen ještě 
jediné. Jelikož jsem tvrdil, že neurotická úzkost pochází ze zdrojů sexuálních, mohu rozebrat 
úzkostné sny, abych v jejich snových myšlenkách prokázal sexuální materiál.

Z dobrých důvodů se zde zříkám všech příkladů, které mně v hojném množství poskytují 
neurotičtí pacienti, a dávám přednost úzkostným snům mladistvých osob. Já sám jsem po 
desetiletí již neměl pravý úzkostný sen. Pamatuji se na takový sen ze svého sedmého nebo 
osmého roku, který jsem se pokusil vyložit přibližně o třicet let později. Byl velmi živý a 
viděl jsem v něm milovanou matku s podivné klidným spícím výrazem, jak ji dvě (nebo tři) 
osoby s ptačími zobáky přinesly do pokoje a položily do postele. Procitl jsem s pláčem a 
křikem a vyrušil rodiče ze spaní. Ty předlouhé, podivně oděné postavy s ptačími zobáky jsem 
přejal z ilustrací k Philippsonověbib-li; byly to, myslím, bohové s krahujčími hlavami z 
nějakého egyptského náhrobního reliéfu. Ale kromě toho mi analýza dodává vzpomínku na 
nezbedného synka domovníka, který si s námi dětmi hrával na louce před domem. Řekl bych, 
že se jmenoval Philipp. Zdá se mi, jako bych od tohoto chlapce poprvé uslyšel vulgární slovo, 
které značí pohlavní styk a je vzdělanci nahrazováno latinským slovem koitus, které je však 
dosti zřetelně vyznačeno výběrem krahujčích hlav.321 Sexuální význam tohoto slova jsem asi 
uhodl z tváře onoho hrozně zkušeného učitele. Matčino vzezření bylo ve snu na-
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podobeno podle děda, kterého jsem několik dní před jeho smrtí spatřil, když chrčel v komatu. 
Výklad druhotného zpracování ve snu asi pravil, že matka umírá, k tomu se také hodí 
náhrobní reliéf. V této úzkosti jsem se probudil a neustal, pokud jsem rodiče nevzbudil. 
Rozpomínám se, že jsem se najednou uklidnil, jakmile jsem spatřil matku, jako bych 
potřeboval uklidnění: tedy nezemřela. Ale tento druhotný výklad snu se udal již pod vlivem 
propuklé úzkosti. Nebyl jsem úzkostlivý proto, že se mi zdálo, že matka zemřela, ale vykládal 
jsem takto sen v předvědomém zpracování, neboť jsem už byl ovládán úzkostí. Vy těsněním 
však můžeme vysvětlit, že podkladem úzkosti byl temný, zřejmě sexuální chtíč, který byl 
dobře znázorněn vizuálním obsahem snu.

Sedmadvacetiletému muži, který je od minulého roku těžce nemocen, se opětovně mezi 
jedenáctým a třináctým rokem za veliké úzkosti zdávalo, že ho pronásleduje nějaký muž se 
sekyrou; chtěl by utéci, ale je jakoby ochromen a nemůže se hnout z místa. To je jistě dobrý 
příklad velmi obvyklého a sexuálně nepodezřelého úzkostného snu. Při analýze naráží snící 
nejprve na jisté časově pozdější vyprávění svého strýce o tom, že byl v noci napaden nějakým 
podezřelým individuem na ulici, a z tohoto nápadu sám usuzuje, že v době snu možná slyšel o 
podobném zážitku. K sekyře si vybavuje, že se v onom věku kdysi při řezání dříví zranil 
sekyrou na ruce. Potom bezprostředně hovoří o svém poměru k mladšímu bratrovi, kterého 
týrával a povaloval, zvláště se rozpomíná na to, že ho jednou udeřil botou do hlavy, až krvácel 
a matka tehdy řekla: Mám strach, že ho jednou zabije. Když takto, jak se zdá, utkvěl na 
tématu násilnosti, vynoří se náhle vzpomínka z jeho devátého roku. Rodiče přišli pozdě domů 
a zatímco se náš pacient tvářil, jako by spal, ulehli a potom slyšel supění a jiné zvuky, které se 
mu zdály strašlivé, a vytušil také jejich polohu v posteli. Jeho další myšlenky ukazují, že si 
vytvořil obdobu mezi tímto stykem svých rodičů a svým poměrem k mladšímu bratrovi. Co se 
mezi rodiči udalo, zahrnul v pojem násilnosti a rvačky. Považoval za důkaz pro toto pojetí, že 
často pozoroval v matčině posteli krev.



Že se pohlavní styk dospělých lidí zdá dětem, které jej pozorují, strašlivý a že v nich budí 
úzkost, je, řekl bych, výsledkem denní zkušenosti. Tuto úzkost vysvětluji tak, že běží o 
pohlavní vzrušení, které není zvládnuto jejich porozuměním, je odmítáno také snad proto, že 
jsou do něho zapleteni rodiče, a z těchto důvodů se proměňuje v úzkost. V ranějším věku není 
sexuální hnutí, směřující k rodiči druhého pohlaví ještě vytěsňováno a projevuje se, jak jsme 
slyšeli (str. 154), volně.

Bez rozpaků bych použil téhož vysvětlení na noční záchvaty úzkosti, provázené halucinacemi 
(pavor nocturnus), které bývají u dětí dosti časté. I zde běží jen o nepochopená a odmítnutá 
sexuální hnutí, při jejichž zaznamenávání by se pravděpodobně projevila časová periodičnost, 
neboť
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stupňování sexuálního libida může být vyvoláno jak nahodilými vzrušujícími dojmy, tak i 
samovolnými pochody vývoje, které nastávají v jistých obdobích.

Chybí mi však dostatečný pokusný materiál, abych mohl toto vysvětlení provést.33' Dětským 
lékařům však, zdá se, chybí hledisko, které jediné umožňuje pochopit celou tu řadu jevů jak 
po stránce somatické, tak po stránce fyzické. Jakožto komický příklad pro to, jak těsně se 
člověk zaslepený lékařskou mytologií může přiblížit pochopení takových případů, a přece jim 
neporozumět, uvedu případ, který jsem našel v Debackerově tezi o pavoru nocturnu,1881 (str. 
66).

Třináctiletý hoch chatrného zdraví začal být úzkostný a zasněný, jeho spánek se stal 
neklidným a byl téměř každý týden jednou přerušován těžkým záchvatem úzkosti s 
halucinacemi. Vzpomínka na tyto sny byla vždy velmi jasná. Vyprávěl, že na něho vykřikl 
ďábel: Ted tě máme, ted tě máme, a pak něco páchlo smolou a sírou, a oheň spaloval jeho 
pokožku. Z tohoto snu se zděšením procitl, zprvu nemohl křičet, až se hlas posléze uvolnil a 
bylo jasně slyšet, jak říká: "Ne, ne, mě ne, já přece nic neudělal", anebo také: "Prosím, nech 
mě, nikdy to už neudělám." Několikrát také řekl: "Albert to neudělal." Později se nechtěl 
odstrojovat, protože ho oheň zachvacuje jen tehdy, je-li svlečený. V době těchto snů o 
dáblovi, které ohrožovaly jeho zdraví, byl poslán na venkov, tam se během jednoho a půl roku 
zotavil a v patnáctém roce se pak jednou přiznal: "Neodvážil jsem se k tomu přiznat, ale 
neustále jsem se pokoušel lechtat a předraždovat jisté části tela}4}; posléze mě to vyčerpávalo 
tak, že jsem několikrát pomýšlel na to, vyskočit z okna ložnice." Vskutku není těžké 
uhodnout, že 1. chlapec v dřívějších letech masturboval, pravděpodobně to zapíral a že mu 
pro tuto neřest vyhrožovali těžkými tresty. Jeho přiznání: "Nikdy to už neudělám"; jeho 
zapírání: "Albert to nikdy nedělal"; 2. že s příchodem puberty znovu procitlo pokušení k 
masturbaci v podobě pocitu lechtání na pohlavním ústrojí; a 3. že se v něm nyní rozpoutal boj 
o vytěsnění, který potlačil libido a proměnil je v úzkost, a tato úzkost dodatečně do sebe 
pojala tresty, kterými mu tehdy vyhrožovali.

Naproti tomu si poslechněme závěry našeho autora (strana 69): "Z tohoto pozorování 
vyplývá, že:

1. vliv puberty může u chlapce s oslabeným zdravím způsobit stav veliké slabosti a přitom 
může nastat velmi značná nedokrevnost mozku.35)



2. Tato nedokrevnost mozku vyvolává změnu povahy, démonomanické halucinace a velmi 
prudké stavy úzkosti v noci, možná že i ve dne.

3. Démonomanie a vlastní výčitky tohoto chlapce se zakládají na vlivech náboženské 
výchovy, které na něho působily v dětství.

4. Všechny tyto jevy zmizely následkem delšího pobytu na venkově, tělesným cvičením a 
návratem sil, když minula puberta.
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5. Na náchylnost k vzniku tohoto stavu u dítěte měla asi vliv dědičnost a staré syfilitické 
onemocnění otce.

Závěr: Zařadili jsme toto pozorování do rámce nehorečnatých bludů ze slabosti, neboť tento 
zvláštní stav odvozujeme z mozkové nedokrevnosti."

E, Prvotní a druhotný pochod-Vytěsnění

Když jsem odvážil pokusu o hlubší proniknutí do pochodů snu, uložil jsem si obtížný úkol, na 
který sotva stačí mé popisné umění. Popisovat současnost tak složité souvislosti časovým 
sledem a zároveň při každém tvrzení budit dojem, jako bych postupoval bez předpodkladů, to 
je příliš těžké na mé síly. Nyní se mi mstí, že při popisu psychologie snu nemohu 
napodobovat historický vývoj svých názorů. Hlediska pro pojímání snu byla pro mne dána 
předchozími pracemi o psychologii neuróz, k nimž se zde odvolávat nemám a přece vždy 
odvolávat musím, zatímco bych chtěl postupovat opačným směrem a najít, vycházeje ze snu, 
zapojení k psychologii neuróz. Znám všechny obtíže, které tím působím čtenáři, ale neznám 
prostředek, jak se jim vyhnout.

Neuspokojen tímto stavem věcí, rád se zdržím u jiného hlediska, jež podle mého soudu 
stupňuje význam mého úsilí. Moje téma bylo ovládáno nejkrajnějšími rozpory v názorech 
autorů, jak vidno z prvého, úvodního oddílu této knihy. Naše zpracování problémů snu 
vytvořilo místo pro většinu těchto protikladů. Jen dvěma citovaným názorům, že sen je 
pochodem nesmyslným a somatickým, jsme museli rozhodně odporovat; jinak jsme však 
všem vzájemně si odporujícím názorům dali na některém místě této složité souvislosti za 
pravdu a dokázali jsme, že objevily něco správného. Že sen pokračuje v podnětech a zájmech 
bdělého života, bylo zcela všeobecně potvrzeno odhalením skrytých snových myšlenek. Ty se 
zabývají jen tím, co se nám zdá důležité a co nás silně zajímá. Sen se nikdy neobírá s 
maličkostmi. Ale uznali jsme také opak, že sen se chápe lhostejných odpadků dne a nemůže 
se nějakého velkého zájmu ze dne zmocnit dříve, když se poněkud nevymkl z bdělé práce. 
Zjistili jsme, že to platí o snovém obsahu, který zkresleně vyjadřuje snové myšlenky. Pochod 
snu, jak jsme řekli, se z důvodů asociační mechaniky snáze zmocňuje čerstvého nebo 
lhostejného představového materiálu, který dosud nebyl zabrán bdělou myšlenkovou činností, 
a z důvodů cenzury přenáší psychickou intenzitu z významného, nebo také pohoršlivého, na 
lhostejné. Hypermnézie snu a vláda infantilním materiálem se staly základními pilíři našeho 
učení; v naší teorii o snu přisuzujeme infantilnímu přání úlohu nezbytné hybné síly pro 
tvoření snu. Ani nás ovšem nenapadlo pochybovat o experimentálně prokázaném významu 
vnějších smyslových podnětů za spánku,
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ale uvedli jsme tento materiál do téhož poměru k snovému přání jako myšlenkové zbytky z 
denní práce. Že sen vykládá objektivní smyslový podnět na způsob iluze, nepotřebujeme 
popírat; ale připojili jsme pohnutku tohoto vykládání, která zůstala autory neurčena. Toto 
vykládání probíhá tak, že se vnímaný objekt stává neškodným jako rušitel spánku a 
upotřebitelným pro splnění přání. Stav subjektivního podráždění smyslových orgánů za 
spánku, který, jak se zdá, prokázal Trumbull Ladd, neuznáváme sice jako zvláštní zdroj snu, 
ale vysvětlujeme jej regredientním oživením vzpomínek, působících v pozadí snu. Také pro 
vnitřní organické sensace, jichž někteří autoři rádi používají jako východiska k vysvětlení snu, 
zůstalo v našem pojetí jisté, třebaže skromnější místo. Považujeme je - sensace padání, 
vznášení, zaraženosti - za vždy připravený materiál, jehož snová práce podle potřeby užívá k 
vyjadřování snových myšlenek.

Že pochod snu je rychlý, okamžitý, se nám zdá správné, pokud se týče vnímání předtím 
utvořeného snového obsahu vědomím; u předcházejících částí pochodu snu máme za 
pravděpodobný průběh pomalý, vlnivý. K objasnění záhady, že snový obsah je přehojný a 
shrnutý do nejkratšího okamžiku, jsme přispěli poznáním, že běží o zachycování již notových 
útvarů psychického života. Že sen je vzpomínkou zkreslován a znetvo-řován, je, jak jsme 
zjistili, správné, ale to nevadí, neboť zde jde jen o poslední zjevnou část zkreslovací práce, 
která působí od počátku tvoření snu. V urputném a zdánlivě nesmiřitelném sporu, zda duševní 
život v noci spí, nebo vládne celou svou výkonností jako za dne, jsme dali za pravdu oběma 
stranám a přece žádné úplně. Ve snových myšlenkách jsme našli doklady, že jde o 
intelektuální výkon využívající téměř všechny prostředky duševního aparátu; nelze však 
odmítnout domněnku, že tyto snové myšlenky vznikly za dne, a je nezbytné předpokládat, že 
pro duševní život existuje stav spaní. Takto se mohlo uplatnit i učení o částečném spánku; 
charakteristiku stavu spaní jsme ovšem nenašli v rozvázání duševních souvislostí, nýbrž v 
zaměření té psychické soustavy, která ovládá den, k přání spát. Odvrácení od vnějšího světa si 
uchovalo význam i pro naše pojetí; pomáhá umožňovat, třebas nebylo jediným momentem, 
regresi snového znázornění. Zřeknutí se volního řízení průběhu představ je nesporné, ale 
psychický život není proto ještě bez cíle, neboť jsme slyšeli, že, vzdáme-li se cílových 
představ chtěných, dostávají se k moci nechtěné. Volné spojování asociací ve snu jsme nejen 
uznali, nýbrž máme je za mnohem rozsáhlejší, než se dalo tušit; ale zjistili jsme, že je jen 
vynucenou náhradou za jiné, korektní a rozumné. Zajisté jsme i my nazývali sen absurdním; 
příklady nás však poučily, jak chytrý bývá sen, předstírá-li, že je absurdní. Od názorů na 
funkce snu nás nedělí žádný rozpor. Že sen poskytuje duši uvolnění jako ventil, že podle 
Robertových slov ledacos škodlivého je zneškodňováno představováním ve snu, neshoduje se 
jen s naším učením
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o dvojitém splňování přání snem, nýbrž je v naší formulaci dokonce srozumitelnější než v 
Robertově. Že se duše volně oddává souhře svých schopností, je u nás vyjádřeno tím, že 
předvědomá činnost ponechává snu volnost. Návrat k embryonálnímu stadiu duševního života 
ve snu a poznámka H. Ellise "an archaic world ofvast emotions and imperfect thoughts" jsou 
šťastnými formulacemi, předjímajícími naše vývody o tom, že se tvorby snu účastní 
primitivní, za dne potlačené pracovní způsoby; Sullyho tvrzení, že "sen přináší návrat našich 
dřívějších osobností, které se postupně za sebou vyvinuly, náš starý způsob nazírání, popudy a 
způsoby reakce, které nás před dávnou dobou ovládaly," jsme si mohli přivlastnit v plném 
rozsahu; jako u Delageje také u nás to, co je potlačeno, hybnou silou snění.



Úlohu, kterou snové fantazii přisuzuje Scherner a samotné Schernerovy výklady, jsme uznali 
v plném rozsahu, ale museli jsme jim vykázat v našem problému, abych tak řekl, jinou 
lokalitu. Sen netvoří fantazii, ale na tvoření snových myšlenek má největší podíl nevědomá 
fantazijní činnost. Jsme Schernerovi zavázáni za poukaz na zdroj snových myšlenek; ale 
téměř vše, co přičítá snové práci, je třeba přičítat činnosti nevědomí, jež pracuje ve dne a 
dodává podněty pro sny stejně jako pro neurotické příznaky. Od této činnosti jsme museli 
odlišit snovou práci jako něco naprosto rozdílného a mnohem více vázaného. Posléze jsme se 
nijak nevzdali vztahu snu k duševním poruchám, nýbrž odůvodnili jsme ho přesněji na nové 
základně.

Tím, co je v našem učení o snu nového, jsou jakoby vyšším celkem spojovány nejrozmanitější 
a nejprotikladnější výsledky autorů, zařazovány do naší stavby, některé poněkud změněny, 
jen málokteré jsou zavrženy zcela. Ale ani naše stavba není ještě hotová. Nehledě k četným 
nejasnostem, které jsme na sebe upoutali pronikáním do temna psychologie, zdá se, že nás 
tísní ještě jeden nový rozpor. Jednak jsme tvrdili, že snové myšlenky vznikají zcela normální 
duševní prací, jednak jsme však zjistili řadu naprosto abnormálních myšlenkových pochodů 
mezi snovými myšlenkami a mezi nimi a snovým obsahem, jež pak při vykládání opakujeme. 
Vše, co jsme nazývali snovou prací, se, jak se zdá, vzdaluje od nám známých korektních 
pochodů tak velice, že nám i nejpřísnější posudky autorů o nízkém psychickém výkonu snění 
nutně připadají správné.

Zde lze asi provést objasnění a nápravu pouze hlubším pronikáním. Chci vyzdvihnout jednu z 
konstelací, které vedou k tvoření snu:

Dověděli jsme se, že sen nahrazuje množství myšlenek, které pocházejí z našeho denního 
života a mají zcela logickou skladbu. Proto nemůžeme pochybovat o tom, že tyto myšlenky 
pramení z našeho normálního duševního života. Se všemi vlastnostmi, jichž si u svých 
myšlenkových pochodů vážíme, jež je vyznačují jako složité výkony vysokého stupně, se 
setkáváme i ve snových myšlenkách. Ale vůbec není nutné předpokládat, že tato myšlenková 
práce byla prováděna za spánku, což by značně rušilo
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představu o psychickém stavu spaní, na které dosud trváme. Tyto myšlenky mohou naopak 
velmi snadno pocházet ze dne, mohly se, nepozorovány naším vědomím, nepřetržitě rozvíjet a 
při usnutí byly již hotovy. Máme-li z tohoto stavu věcí něco vyvodit, tedy nanejvýš důkaz, že 
nejsložitější myšlenkové výkony jsou možné bez součinnosti vědomí, a to jsme se beztak 
nutně dověděli z každé psychoanalýzy hysterika nebo člověka s nutkavými představami. Tyto 
snové myšlenky zajisté nejsou samy o sobě nezpůsobilé pro vědomí. To, že jsme si je za dne 
neuvědomili, může mít rozmanité příčiny. Uvědomění souvisí s věnováním pozornosti, která 
je, zdá se, vynakládána jen v jistém množství, jež bylo možná od příslušného myšlenkového 
pochodu odvráceno jinými cíli. Jiný způsob, jakým mohou být takové myšlenkové pochody 
zatajovány před vědomím, je tento: Ze svého vědomého přemýšlení víme, že při užívání 
pozornosti jdeme jistou cestou. Dospějeme-li po ní k představě, která neobstojí před kritikou, 
přerušíme se, ustaneme ve věnování pozornosti. Zdá se, že se započatý a opuštěný 
myšlenkový pochod může rozvíjet dále, ačkoli se mu pozornost znovu nevěnuje, pokud na 
nějakém místě nedosáhneme zvlášť vysoké intenzity, která pro něj pozornost vynucuje. 
Počáteční, třeba vědomé zavržení soudem, že je jistý myšlenkový pochod nesprávný nebo 
nepotřebný pro aktuální účel myšlenkového aktu, může tedy zavdat příčinu k tomu, aby tento 
pochod pokračoval až do usnutí, aniž byl pozorován vědomím.



Shrňme, že takový myšlenkový pochod nazýváme předvědomým, že jej považujeme za úplně 
korektní a že to může být bud pochod jen zanedbaný, nebo přerušený, potlačený. Řekněme 
otevřeně, jaký máme obraz o průběhu představ. Soudíme, že od nějaké cílové představy je 
jisté množství vzruchu, které nazýváme energií obsazení, posunováno po cestě asociací, 
vybrané touto cílovou představou. Myšlenkovému pochodu zanedbanému se takového 
obsazení nedostalo; pochodu potlačenému či zavrženému bylo opět odňato; oba jsou 
ponechány svým vlastním vzruchům. Zacílený myšlenkový pochod se za jistých podmínek 
stává schopným, aby na sebe upoutal pozornost vědomí, a jeho prostřednictvím nabývá 
nadměrného obsazení. Své předpoklady o povaze a výkonu vědomí objasníme později.

Takový v předvědomí podnícený myšlenkový pochod může samovolně ustát nebo se uchovat. 
První výsledek si představujeme tak, že se jeho energie rozplyne všemi asociačními směry, 
které z něho vycházejí, uvede celý ten řetěz myšlenek do stavu vzrušení, jež chvíli trvá, 
potom však dozní tím, že se vzruch, potřebný vybití, promění v obsazení, jež je v klidu. 
Nastane-li tento prvý výsledek, nemá onen pochod další význam pro tvoření snu. V našem 
předvědomí však číhají cílové představy pocházející ze zdrojů nevědomých a vždy činných 
přání. Ty se mohou zmocnit vzruchu v myšlenkovém okruhu, který je ponechán sám sobě, 
vytvářejí spojení mezi ním a nevědomým přáním, přenesou na něj energii, vlastní 
nevědomému přání,
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a od této chvíle je zanedbaný či potlačený myšlenkový pochod s to udržet se, ačkoli tímto 
posílením nezískává nárok na přístup do vědomí. Lze říci, že dosud předvědomý myšlenkový 
pochod byl zatažen do nevědomí.

Jiné konstelace pro tvoření snu jsou asi tyto: Předvědomý myšlenkový pochod byl od počátku 
ve spojení s nevědomým přáním, a proto byl odmítnut vládnoucí zacíleností, nebo se 
nevědomé přání probudilo z jiných (např. somatických) příčin a hledá přenesení na psychické 
zbytky, předvědomím neobsazené, aniž by mu vycházely vstříc. Všechny tři případy se 
shodují v jednom výsledku, že v předvědomí vzniká myšlenkový pochod, který byl 
předvědomým obsazením opuštěn a obsazen přáním. Od tohoto momentu podléhá uvedený 
myšlenkový pochod řadě proměn, které již neuznáváme jako normální psychické pochody a 
které vedou k výsledku podivnému, k patologickému útvaru. Chceme tyto pochody 
vyzdvihnout a sestavit:

1) Intenzity jednotlivých představ mohou v celém svém rozsahu odtékat a přecházejí z jedné 
představy na druhou, takže vznikají jednotlivé představy, nadané velikou intenzitou. 
Několikerým opakováním tohoto pochodu může být intenzita celého myšlenkového pochodu 
nakonec nahromaděna v jediném představovém prvku. Tento fakt je onou kompresí neboli 
zhuštěním, jež jsme poznali za snové práce. Hlavně zhuštění způsobuje onen podivný dojem, 
který budí sen, neboť neznáme vůbec nic podobného z normálního a uvědomitelného 
duševního života. I zde sice existují představy, které mají jakožto uzly nebo konečné výsledky 
celých myšlenkových řetězů velký psychický význam, ale tato jejich hodnost se neprojevuje 
žádnou vlastností, jež by byla očividná pro vnitřní vnímání; to, co je takovou představou 
představováno, není proto žádným způsobem intenzivnější. V pochodu zhušťování se veškerá 
psychická souvislost převádí na intenzitu představového obsahu. Je to podobné, jako když 
dám v knize vytisknout proloženě nebo tučně slovo, kterému přikládám mimořádný význam 
pro pojímání textu. V řeči bych vyslovil totéž slovo hlasitě, pomalu a důrazně. První 
podobenství nás vede bezprostředně k příkladu, přejatému ze snové práce {trimethylamin ve 



snu o Irmině injekci). Badatelé o dějinách umění nás upozorňují, že se nejstarší historické 
skulptury řídí podobnou zásadou, vyjadřujíce výšku společenského postavení znázorňovaných 
osob velikostí jejich sochy. Král bývá zobrazován dvakrát nebo třikrát tak veliký jako jeho 
družina či poražený nepřítel. Výtvarné dílo z doby římské používá k témuž účelu jemnějších 
prostředků. Staví postavu imperátora doprostřed, ukazuje ho vzpřímeného, věnuje zvláštní 
péči propracování jeho postavy, pokládá nepřátele k jeho nohám, ale neznázorňuje ho již jako 
obra mezi trpaslíky. Uklonění podřízeného před představeným je v našich poměrech dodnes 
dozvukem onoho starého způsobu znázorňování.

Směr, kterým postupuje zhušťování snu, je předepsán jednak korektními předvědomými 
vztahy snových myšlenek, jednak přitažlivostí vizuálních
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vzpomínek v nevědomí. Výsledek zhušťovací práce dosahuje intenzit, kterých je zapotřebí 
pro proniknutí k vjemovým soustavám.

2) Volnou přenosností intenzit a ve službách zhuštění jsou vytvářeny spojovací představy, 
jakési kompromisy (srv. četné příklady). I to je něčím neslýchaným v normálním průběhu 
představ, při němž záleží hlavně na výběru a fixování "správného" představového prvku. 
Smíšené a kompromisní útvary se naopak vyskytují velmi často, hledáme-li jazykový výraz 
pro předvědomé myšlenky, a bývají uváděny jako druhy "přeřeknutí".

3) Představy, které na sebe přenášejí své intenzity, jsou k sobě v nejvolnějších vztazích a 
spojeny takovými druhy asociací, jakými naše myšlení opovrhuje a jakých používá jen vtip. 
Zvláště asociace vycházející ze stejného zvuku nebo slovního znění jsou zde považovány za 
stejně hodnotné jako jiné.

4) Myšlenky, které si odporují, se nesnaží, aby se vzájemně zrušily, nýbrž trvají vedle sebe, 
často spolu utvářejí, jako by vůbec mezi nimi nebyl rozpor, výtvory zhuštění či kompromisy, 
které bychom svému myšlení nikdy neodpustili, ale ve svém jednání je mnohdy schvalujeme.

To jsou některé nejnápadnější abnormální pochody, jimž průběhem snové práce podléhají 
snové myšlenky, předtím racionálně utvořené. Hlavním charakterem těchto pochodů je, že se 
veškerá váha klade na to, aby obsahující energie byla pohyblivá a způsobilá k vybití; obsah a 
vlastní význam psychických prvků, na nichž tato obsazení lpí, jsou vedlejší. Někdo by se 
mohl domnívat, že zhušťování a tvoření kompromisů slouží jen regresi, jestliže běží o 
proměňování myšlenek v obrazy. Avšak analýza - a ještě jasněji syntéza - snů, v nichž není 
tato regrese k obrazům, např. snu "Autodidas-ker, rozhovor s profesorem N-em", ukazuje 
tytéž pochody přesouvání a zhušťování, jaké se jeví v ostatních snech. Nemůžeme tedy 
zavírat oči před poznáním, že se tvoření snu účastní dva psychické pochody, jejichž podstata 
je různá: jeden pochod tvoří naprosto korektní snové myšlenky, které mají stejnou hodnotu 
jako myšlení normální; druhý jimi nakládá krajně podivným, nekorektním způsobem. Tento 
pochod jsme již v 6. kapitole oddělili jako vlastní práci snu. Čím můžeme přispět k odvození 
tohoto pochodu? Na tuto otázku bychom nemohli odpovědět, kdybychom již poněkud 
nepronikli do psychologie neuróz, zvláště hysterie. Z té však víme, že tytéž nekorektní 
psychické pochody - a ještě jiné, jejichž výčet jsme nepodali - ovládají tvorbu hysterických 
příznaků. Také při hysterii zjišťujeme řadu úplně korektních, s našimi vědomými myšlenkami 
naprosto rovnocenných myšlenek. O jejich existenci v této podobě se vůbec ne-dovídáme a 
teprve dodatečně je rekonstruujeme. Jestliže je někde postihneme, poznáme z analýzy 



utvořeného příznaku, že tyto normální myšlenky podlehly abnormálnímu zpracování a byly 
do příznaku převedeny pomocí zhušťování, tvoření kompromisů, povrchních asociací, 
zastírání rozporů,
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eventuálně cestou regrese. Jelikož zvláštnosti snové práce a psychické činnosti, vyúsťující do 
psychoneurotických příznaků, jsou totožné, jsme oprávněni přenést na sen závěry, k nimž nás 
nutí hysterie.

Z učení o hysterii přejímáme větu, že takové abnormální psychické zpracování normálního 
myšlenkového pochodu nastává jen tehdy, stal-li se tento myšlenkový pochod přenosem 
nevědomého přání, které pochází z infantilní oblasti a je vy těsněné. Pro tuto větu jsme 
vybudovali teorii snu na předpokladu, že hybné snové přání vždy pramení z nevědomí, což se, 
jak jsme sami přiznali, nedá všeobecně prokázat, ani však odmítnout. Abychom mohli říci, 
čím je vytěsnění, s jehož názvem jsme si tak často pohrávali, musíme pokračovat v budování 
našeho psychologického lešení.

Zahloubali jsme se do fikce primitivního psychického aparátu, jehož práci reguluje snaha 
vyhnout se nahromadění vzruchů a udržet se co možná bez vzrušení. Proto byl vybudován 
podle schématu reflexního aparátu; mo-tilita, zprvu cesta k vnitřní změně těla, byla jeho 
cestou k vybití. Pak jsme pojednali o psychických následcích prožitku ukojení a již tehdy 
bychom byli mohli uvést druhý předpoklad, že nahromadění vzruchů je - podle jistých 
modalit, o něž nám nejde - pociťováno jako nelibost a uvádí aparát do činnosti, aby bylo
dosaženo ukojení, při kterém je snížení vzruchů pociťováno jako libost. Takové proudění v 
aparátu, vycházející z nelibosti a směřující k libosti, nazýváme přáním; řekli jsme, že jen a jen 
přání je s to uvést aparát do pohybu a že průběh vzruchu v tomto aparátu je automaticky 
regulován vnímáním libosti a nelibosti. První přání bylo asi halucinačním obsazením 
vzpomínky na ukojení. Ukázalo se však, že tato halucinace, ne-byla-li udržována až do 
vyčerpání, nebyla způsobilá přivodit ustání potřeby, tedy libost, spjatou s ukojením.

Tak se stala nutnou druhá činnost -jak říkáme, činnost druhé soustavy -která nepřipouštěla, 
aby obsazení vzpomínky proniklo až k vjemu a odtud poutalo psychické síly, nýbrž aby vedlo 
vzruch, vycházející z nějaké potřeby, oklikou, která posléze volní motilitou přeměňuje vnější 
svět tak, že může nastat skutečné vnímání uspokojujícího objektu. Potud jsme se schématem 
psychického aparátu již zabývali; obě soustavy jsou zárodkem toho, co do úplně vyvinutého 
aparátu, dosazujeme jako nv apv.

Abychom mohli motilitou účelně měnit vnější svět, potřebujeme nahromadění velmi četných 
zkušeností ve vzpomínkových soustavách a rozmanitého fixování vztahů, které jsou v tomto 
vzpomínkovém materiálu vyvolány různými cílovými představami. Nyní ve svých 
předpokladech pokračujeme. Činnost druhé soustavy, mnohdy tápající, vysílající obsazení a 
opět je stahující, z jedné strany potřebuje volnou dispozici veškerým vzpomínkovým 
materiálem; z druhé strany by bylo zbytečným plýtváním sil, kdyby na jednotlivé myšlenkové 
cesty vysílala velké kvantity obsazení, které by pak odplývaly jakožto neúčelné a snižovaly 
kvantitu, nutnou pro
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změnu vnějšího světa. Proto se zřením k účelnosti předpokládám, že se druhé soustavě daří 
udržovat energetická obsazení z největší části v klidu a užívat jen jejich malé části k 
přesouvání. Mechanika těchto pochodů mi je zcela neznámá; kdo by chtěl tyto představy 
pojímat velmi vážně, musel by vyhledat fyzikální obdoby a najít cestu k znázornění pohybu 
při neuronovém vzrušení. Já trvám jen na představě, že činnost první soustavy Y směřuje k 
volnému odlivu kvantit vzruchů a že druhá soustava obsazeními, jež z ní vycházejí, způsobuje 
zadržování tohoto odlivu, proměnu v obsazení, které je v klidu, pravděpodobně za současného 
zvyšování úrovně. Mám tedy za to, že průběh vzruchu je za vlády druhé soustavy vázán na 
docela jiné mechanické poměry, než za vlády soustavy prvé. Jakmile druhá soustava 
dokončila svou zkušební myšlenkovou práci, zruší zadržení a zastavení vzruchů a umožní jim 
odliv k motilitě.

Zajímavé budou naše vývody, uvážíme-li vztahy tohoto zadržení odlivu druhou soustavou k 
regulování principem nelibosti. Vyhledejme protějšek k prvotnímu zážitku ukojení, zážitek 
vnějšího zděšení. Dejme tomu, že na primitivní aparát působí vjemový podnět, a to zdroj 
bolestivého podráždění. Tehdy nastanou nespořádané motorické projevy, pokud jeden z nich 
neodejme aparát onomu vjemu a současně bolesti, a tento projev se bude -jakmile se vjem 
vyskytne znovu - ihned opakovat (např. v podobě útěku), pokud vjem nezmizí. Zde však 
nezůstane sklon znovu halucinačně nebo jinak obsadit vjem zdroje bolesti. Spíše bude v 
prvotním aparátu sklon ihned opustit tento trapný vzpomínkový obraz, jakmile by byl 
jakýmkoli způsobem vzbuzen, protože přenášení jeho vzruchu na vjem vyvolává (přesněji: 
začíná vyvolávat) nelibost. Odvrácení od vzpomínky, které je jen opakováním někdejšího 
útěku před vjemem, se usnadňuje tím, že vzpomínka nemá dostatek kvality jako vjem, aby 
mohla vzrušit vědomí a tím na sebe upoutat nové obsazení. Toto bez námahy a pravidelně 
nastávající odvracování psychického pochodu od vzpomínky na něco kdysi trapného je pro 
nás pravzorem a prvním příkladem psychického vytěsňování. Je všeobecně známo, co 
všechno z tohoto odvracování od trapného, z této pštrosí taktiky prokazatelně ještě zbylo v 
normálním duševním životě dospělého člověka.

Následkem principu nelibosti je tedy první soustava Y úplně nezpůsobilá zatáhnout do 
myšlenkové souvislosti něco nepříjemného. Tato soustava nedovede nic jiného než přát. 
Kdyby to tak zůstalo, bylo by to překážkou pro myšlenkovou práci druhé soustavy, která 
potřebuje dispozici všemi vzpomínkami, tvořícími zkušenost. Nyní jsou dvě možné cesty: bud 
se práce druhé soustavy úplně oprostí od principu nelibosti, jde svou cestou, aniž dbá o 
nelibost vzpomínky; anebo dovede obsadit nelibou vzpomínku tak, že se při tom vyhne 
rozvoji nelibosti. První možnost můžeme odmítnout, neboť princip nelibosti se jeví také 
regulátorem pro průběh vzruchů v druhé soustavě. Jsme tedy odkazováni na druhou možnost, 
že
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tato soustava obsadí nějakou vzpomínku tak, aby odliv od ní byl zadržován, tedy odliv k 
rozvoji nelibosti, který se dá srovnat s motorickou inervací. K hypotéze, že obsazení druhou 
soustavou je zároveň zadržením odlivu vzruchu, jsme tedy vedeni dvěma hledisky, zřetelem 
na princip nelibosti a na princip nejmenšího vynaložení inervace. Ale zapamatujme si - je to 
klíč k nauce o vytěsňování - že druhá soustava může obsadit nějakou představu jen tehdy, je-li 
s to zadržet rozvoj nelibosti, jež z ní vychází. To, co by se tomuto zadržení vymklo, zůstalo by 
i pro druhou soustavu nepřístupné, bylo by následkem principu nelibosti brzy opuštěno. Ale 
zadržení nelibosti nemusí být úplné; jistý její počátek musí být připuštěn, jelikož ukazuje 



druhé soustavě povahu vzpomínky a např. nedostatečnou vhodnost pro účel, sledovaný 
myšlením.

Psychický pochod, který připouští jen první soustava, budu nyní nazývat pochodem prvotním; 
pochod, který vyplývá ze zdržování druhou soustavou, pochodem druhotným. Ještě na jiném 
momentu mohu ukázat, k jakému účelu musí druhá soustava opravovat prvotní pochod. Ten 
usiluje

0 vybití vzruchu, aby jeho takto nahromaděným množstvím vytvořil vjemovou totožnost; 
druhotný pochod se vzdal tohoto úmyslu a místo něho pojal druhý úmysl; dosáhnout 
myšlenkové totožnosti. Veškeré myšlení je jen oklikou od vzpomínky na ukojení, jakožto 
cílové představy, až k totožnému obsazení téže vzpomínky, kterého má být dosaženo pomocí 
motorických zkušeností. Myšlení se musí zajímat o spojovací cesty mezi představami, aniž se 
dá zmást jejich intenzitou. Je však jasné, že zhuštění představ, spojovací útvary a výtvory 
kompromisu překážejí dosažení této totožnosti. Tím, že nahrazují jednu představu druhou, 
odvádějí od cesty, která by od první představy vedla dále. Takovým pochodům se tedy 
druhotné myšlení pečlivě vyhýbá. Není ani nesnadné postihnout, že princip nelibosti působí 
myšlenkovému pochodu, jemuž jinak skýtá nejdůležitější opěrné body,

1 obtíže při sledování myšlenkové totožnosti. Tendence myšlení se tedy musí nést k tomu, 
aby se stále více osvobozovalo od výlučného regulování principem nelibosti a aby omezilo 
rozvoj afektů myšlenkovou prací na minimum, které lze ještě použít jako signál. Tohoto 
zjemnění výkonu má být opět dosaženo nadměrným obsazením, zprostředkovaným vědomím. 
Víme však, že se toto zjemnění výkonu i v normálním duševním životě zřídka zdaří úplně a že 
naše myšlení vždy zůstává přístupné falšování způsobovanému vměšováním principu 
nelibosti.

Ale toto není ona mezera ve funkční zdatnosti našeho duševního aparátu, která umožňuje, že 
myšlenky, jež se jeví výsledkem druhotné myšlenkové práce, propadají prvotnímu 
psychickému pochodu - a touto formulkou můžeme nyní popsat práci vedoucí ke snu a k 
hysterickým příznakům. Případ této nepostačitelnosti vzniká setkáním dvou momentů z dějin 
našeho vývoje, z nichž prvý patří zcela k duševnímu aparátu a měl rozhodující vliv
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na poměr obou soustav, druhý se uplatňuje v měnivém rozsahu a zavádí do duševního života 
hybné síly organického původu. Oba pocházejí z dětského života a jsou sedlinou změny, 
kterou prošel náš duševní i tělesný organismus od dob dětství.

Když jsem označil jeden psychický pochod v duševním aparáte jako prvotní, nebylo to jen se 
zřením k hodnotě a výkonnosti, ale i k časovým poměrům. Psychický aparát, který by měl jen 
prvotní pochod, pokud víme, neexistuje a je potud teoretickou fikcí; jisté je však tolik, že 
prvotní pochody jsou v něm dány od počátku, zatímco se druhotné teprve pozvolna průběhem 
života vytvářejí, ruší a převrstvují pochody prvotní a dosahují vlády nad nimi snad teprve v 
dospělosti. Následkem tohoto opožděného dostavení druhotných pochodů zůstává jádro naší 
bytosti, složené z nevědomých přání, nepostižitelné a nezadržitelné předvědomím, jehož 
úloha je jednou provždy omezena na vykazování nejúčelnějších cest přáním pocházejícím z 
nevědomí. Nevědomá přání znamenají pro všechny pozdější duševní snahy tlak, jemuž se 
musejí podřídit a smějí usilovat jen např. o jeho odvedení a obrácení k vyšším cílům. Velká 



oblast vzpomínkového materiálu zůstává následkem tohoto opoždění nepřístupná 
předvědomému obsazení.

Mezi těmito nezničitelnými a nezadržitelnými přáními, pocházejícími z infantilní oblasti, jsou 
také přání, jejichž splnění se dostalo do rozporu s cílovými představami druhotného myšlení. 
Splnění těchto přání by nevyvolalo afekt libý, nýbrž nelibý, a. právě tato proměna afektu je 
podstatou toho, co označujeme jako vytěsnění. Jakou cestou tato proměna probíhá, jakými 
hybnými silami je způsobena, to je problém vytěsňování, kterého se zde potřebujeme jen 
dotknout. Stačí, když máme na mysli, že taková proměna afektu nastává průběhem vývoje 
(pomysleme na dostavení se pocitu hnusu, který v počátcích dětského života není) a že je 
vázána na činnost druhotné soustavy. Vzpomínky, z nichž nevědomé přání vychází, když 
vyvolává rozvoj afektů, nebyly nikdy přístupné předvědomí; proto předvědo-mí ani nemůže 
zadržet rozvoj jejich afektů. Právě pro tento rozvoj afektů nejsou takové představy nyní 
přístupny ani z předvědomých myšlenek, na které přenesly sílu svého přání. Naopak, uplatní 
se princip nelibosti a působí, že se předvědomí odvrátí od přenosových myšlenek. Ty jsou 
ponechány samy sobě, "vytěsněny", a proto je předpokladem vytěsnění existence zásoby 
infantilních představ, která se od počátku vymyká předvědomí.

V nejpříznivějším případě se rozvoj nelibosti končí, jakmile je přenosovým myšlenkám v 
předvědomí odňato obsazení, a tento výsledek ukazuje, že zásah principu nelibosti je účelný. 
Jinak je tomu však, dostane-li nevědomé, vytěsněné přání organickou posilu, kterou může 
propůjčit svým přenosovým myšlenkám, čímž je může uschopnit, aby se svým vzruchem 
pokusily o proniknutí, třebas byly opuštěny obsazením předvědomí. Pak se rozpoutá boj o 
odvrácení tím, že předvědomí posílí opak vytěsněné
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myšlenky (protichůdné obsazení), a potom si přenosové myšlenky, které jsou nositeli 
nevědomého přání, zjednají průchod nějakým kompromisem, vytvořením příznaku. Avšak od 
okamžiku, kdy jsou vytěsněné myšlenky mocně obsazeny nevědomým přáním, ale opuštěny 
předvědomým obsazením, podléhají prvotnímu psychickému pochodu; směřují jen k 
motorickému vybití anebo, je-li cesta otevřena, k halucinačnímu oživení vjemové totožnosti, 
kterou si přejí. Dříve jsme empiricky zjistili, že vylíčené nekorektní pochody se udávají jen s 
myšlenkami, které jsou vytěsněny. Nyní postihujeme další část souvislosti. Tyto nekorektní 
pochody jsou v psychickém aparáte prvotní; dostavují se všude tam, kde jsou představy 
opuštěny předvědomým obsazením, ponechány samy sobě a mohou se naplnit energií z 
nevědomí, která není zadržována a usiluje o vybití. Některá další pozorování podporují názor, 
že tyto pochody, označené za nekorektní, ve skutečnosti nejsou falšováním pochodů 
normálních, chybami myšlení, nýbrž pracovními způsoby psychického aparátu, oproštěnými 
od zadržování. Tak např. vidíme, že převedení předvědomého vzruchu do motility nastává 
týmž pochodem a že spojování předvědomých představ se slovy snadno jeví stejná přesunutí a 
smísení, jež se přisuzují nepozornosti. Konečně snad přírůstek práce, nutný při zadržování 
těchto prvotních pochodů, je dokázán faktem, že docilujeme komického výsledku, nadbytku, 
který se vybíjí smíchem, necháme-li tyto druhy myšlenkových průbéliů proniknout k vědomí.

Teorie psychoneuróz s naprostou jistotou tvrdí, že to mohou být jen sexuální přání z infantilní 
oblasti, která byla v periodách dětského vývoje vytěsněna (proměna afektu), jež se pak v 
pozdějších periodách vývoje mohou obnovit, bud následkem sexuální konstituce, která se 
přece utváří z původní bisexuality, nebo následkem nepříznivých vlivů sexuálního života. 
Tato infantilní přání tudíž dodávají hybné síly pro tvorbu psycho-neurotických příznaků. Jen 



zavedením těchto sexuálních sil můžeme vyplnit mezery, které jsou ještě obsaženy v teorii o 
vytěsnění. Nechávám zde nerozhodnuto, zda požadavek sexuálního a infantilního má platit 
také pro teorii snu; zde teorii neuzavírám, protože jsem již předpokladem, že snové přání vždy 
pochází z nevědomí, poněkud překročil meze toho, co lze dokázat.36' Ani nechci dále 
zkoumat, v čem tkví rozdíl mezi souhrou psychických sil při tvoření snu a při tvoření 
hysterických příznaků; k tomu nám přece chybí přesnější znalost jedné části tohoto srovnání. 
Ale najeden bod kladu důraz a předesílám přiznání, že jsem jen proto pojal do tohoto spisu 
všechny úvahy o dvou psychických soustavách, jejich pracovním způsobu a vytěsňování. 
Nyní totiž nezáleží na tom, zda jsem tyto psychologické poměry vylíčil přibližně správně, 
nebo -jak je při tak těžkých problémech snadno možné - křivě a vadně. Nechť se jakkoli 
změní výklad psychické cenzury, korektního a abnormálního zpracování snového obsahu, v 
platnosti zůstává, že takové pochody působí při tvoření snu a že v podstatě jeví
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největší obdobu s pochody; které jsme poznali při hysterické tvorbě příznaků. Sen však není 
jevem patologickým; jeho předpokladem není porušení psychické rovnováhy, nezanechává 
žádné oslabení výkonnosti. Námitku, že z mých snů a ze snů mých neurotických pacientů 
nelze usuzovat na sny zdravých lidí, smíme snad odmítnout, anižjsme ji zvážili. Vyvozujeme-
li tedy z jevů závěry na jejich hybné síly, poznáváme, že psychický mechanismus, který 
používá neuróza, není vytvářen teprve chorobnou poruchou zachvacující duševní život, ale je 
připraven v normální struktuře duševního aparátu. Obě psychické soustavy, cenzura na jejich 
rozhraní, zadržování a pře vrstvo vání jedné činnosti druhou, vztahy obou činností k vědomí 
nebo cokoli, co vzejde ze správnějšího výkladu faktických poměrů -to vše patří k normální 
struktuře našeho duševního nástroje, a sen nám ukazuje jednu z cest, které vedou k jejímu 
poznání. Chcete-li se spokojit s minimem naprosto zajištěného zvýšení poznání, řekneme, že 
sen jen dokazuje, že potlačené trvá a je způsobilé k psychickým výkonům i u člověka 
normálního. Sen je jedním z projevů tohoto potlačeného; teoreticky je jím ve všech případech, 
podle hmatatelné zkušenosti aspoň ve velkém počtu případů, jež nejjasněji ukazují nápadné 
charakteristické vlastnosti snového života. Duševně potlačené, jehož projevu v bdělém životě 
brání protikladné vyřizování rozporů a jež bylo odříznuto od vnitřního vnímání, nalézá v 
nočním životě, za vlády útvarů kompromisu prostředky, jak se vnutit vědomí.

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo.3^

Vykládání snuje via regia381 k poznání nevědomí v duševním životě.

Sledujeme-li analýzu snu, získáváme jistý pohled do složení tohoto nejkouzelnějšího a 
nejtajemnějšího nástroje, ovšem jen do jisté míry, ale tím je proveden počátek a v dalším 
rozboru tohoto složení budeme postupovat, vycházejíce z útvarů, jež nazýváme 
patologickými. Neboť choroba - aspoň ta, která se právem nazývá funkční - se nezakládá na 
rozdrcení aparátu, ale na vytvoření nových rozštěpení v jeho nitru; dá se vysvětlit dynamicky 
posílením nebo oslabením složek souhry sil, jejíž četné účinky jsou za normální funkce 
zakryty. Na jiném místě bych mohl ukázat, jak složení aparátu ze dvou instancí umožňuje 
zjemnění i normálního výkonu, jež by pro jedinou instanci bylo nemožné.391 • :

F. Nevědomí a vědomí-Skutečnost



Zkoumáme-li věc přesněji, nejde o dvě soustavy umístěné blízko motorického konce aparátu, 
nýbrž o dvojí pochod nebo druh průběliu vzruchu, k jejichž předpokladu nás přiměly 
psychologické úvahy předchozích od-
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stávců. Nám by to bylo jedno, neboť musíme být vždy ochotni upustit od svých pomocných 
představ, jakmile se domníváme, že je můžeme nahradit něčím, co lépe vystihuje neznámou 
skutečnost. Pokusme se nyní opravit některé názory, které mohly vzniknout z nedorozumění, 
pokud jsme měli na mysli dvě lokality uvnitř duševního aparátu v nejbližším a v 
nejsurovějším smyslu, názory, jejichž zbytek se jeví ve výrazích "vytěsňovat" a "pronikat". 
Říkáme-li tedy, že nevědomá myšlenka usiluje o přetlumočení do předvědomí a potom o 
proniknutí do vědomí, nemyslíme tím, že má být utvořena druhá, na novém místě 
lokalizovaná myšlenka, jakési přepsání, vedle kterého dále existuje předloha; a také od 
pronikání k vědomí chceme pečlivě odloučit jakoukoli představu o změně místa. Řekneme-li, 
že předvědomá myšlenka je vytěsněna a potom pojata do nevědomí, mohly by nás tyto 
obrazy, přejaté z představ boje o území, svést k předpokladu, zeje v jedné psychické lokalitě 
skutečně nějaké uspořádání zrušeno a nahrazeno novým uspořádáním v druhé lokalitě. Místo 
těchto podobenství dosadíme něco, co, zdá se, lépe odpovídá skutečnému stavu věcí, že totiž 
energetické obsazení je k jistému uspořádání vysláno nebo z něho odvoláno, takže psychický 
útvar se dostává pod vládu jedné instance nebo je jí odňat. Zde opět nahrazujeme topický 
způsob představování dynamickým; proměnlivým není pro nás psychický útvar, ale jeho 
inervace.40)

Přesto považuji za účelné a oprávněné udržovat názornou představu obou soustav. 
Vystříháme se jakéhokoli zneužití tohoto znázorňovacího způsobu, když si připomeneme, že 
představy, myšlenky, psychické útvary obyčejně vůbec nesmějí být lokalizovány v 
organických prvcích nervové soustavy, nýbrž, abych tak řekl, mezi nimi, tam, kde odpor a 
usnadnění jsou jejich vhodným korelátem. Vše, co může být předmětem našeho vnitřního 
vnímání, je virtuální, podobně jako obraz v dalekohledu, vyvolaný odrazem světelných 
paprsků. Ale soustavy, které samy nejsou ničím psychickým a nikdy nebudou přístupny 
našemu vnímání, jsme oprávněni předpokládat stejně jako čočky dalekohledu, které načrtávají 
obraz. Pokra-čujeme-li v tomto příměru, odpovídal by cenzuře, umístěné mezi oběma 
soustavami, lom paprsků při přechodu do nového prostředí.

Dosud jsme prováděli psychologii na vlastní pěst; je na čase, abychom se ohlédli po názorech, 
které vládnou v dnešní psychologii, a abychom zkoumali jejich poměr k našim tvrzením. 
Otázka nevědomí v psychologii je podle jadrných slov Lippsových4l) méně otázkou 
psychologickou než otázkou psychologie. Pokud psychologie vyřizovala tuto otázku slovním 
výkladem, že "psychické" je právě "vědomé" a že "nevědomé psychické pochody" jsou 
zřejmým nesmyslem, bylo vyloučeno psychologické zhodnocení pozorování, která provedl 
lékař na abnormálních duševních stavech. Lékař a filosof se setkají jen tehdy, když oba 
uznají, že nevědomé psychické pochody "jsou účelným a oprávněným výrazem pro nesporný 
fakt". Lékař
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nemůže než s pokrčením ramen odmítnout ujištění, že vědomí je nezbytným charakterem 
psychického, a možná, je-li jeho úcta k filosofům dosti velká, předpokládat, že se neobírají 
týmž objektem a stejnou vědou. Neboť jen jediné inteligentní pozorování duševního života 



neurotika, jen jediná analýza snu, mu musí vnutit nezvratné přesvědčení, že se odehrávají 
nejslo-žitěší a nejkorektnější myšlenkové pochody - kterým nelze upírat označení pochodů 
psychických - aniž vzrušují naše vědomí.42' Dozajista se lékař o těchto nevědomých 
pochodech nedoví dříve, než vyvolaly takový účinek ve vědomí, který může být sdělen nebo 
pozorován. Ale tento výsledek ve vědomí může jevit psychický charakter naprosto odchylný 
od pochodu nevědomého, takže vnitřní vnímání vůbec nemůže poznat, že onen je náhradou 
tohoto. Lékař si musí uchovat právo, aby směl usuzováním pronikat od výsledku ve vědomí k 
nevědomému psychickému pochodu; takto poznává, že výsledek ve vědomí je jen vzdáleným 
psychickým účinkem nevědomého pochodu a že se nestal vědomým jako takový, ale že 
existoval a působil, aniž se jakkoli prozrazoval našemu vědomí.

Návrat od přeceňování přívlastku vědomý je nezbytnou podmínkou pro každé správné 
poznání psychického dění. Musíme podle Lippsových slov přepokládat, že nevědomí je 
všeobecnou základnou psychického života. Nevědomí je větším kruhem, který zahrnuje menší 
kruh vědomí; všechno vědomé má předběžný stupeň nevědomý, kdežto nevědomé může na 
tomto stupni setrvat a přece mít plnou hodnotu psychického výkonu. Nevědomí je vlastní 
reálné duševno; jeho vnitřní povahu neznáme stejně, jako neznáme skutečno vnějšího světa, a 
je nám dáno prostřednictvím záznamů vědomí stejně neúplně jako vnější svět údaji našich 
smyslových orgánů.

Znehodnotíme-li starý protiklad mezi vědomým a snovým životem tím, že mu dosazením 
nevědomého duševna vykážeme místo, jež mu náleží, zbavíme se řady problémů snu, kterými 
se dřívější autoři ještě zevrubně zabývali. Leckteré výkony, jejichž provádění ve snu jsme se
mohli divit, nesmíme již přisuzovat snu, ale nevědomému myšlení, jež pracuje i ve dne. 
Jestliže si sen podle Schemera pohrává se symbolickým znázorňováním těla, víme, zeje to 
výkon jistých nevědomých fantazií, které patrně povolují sexuálním hnutím a projevují se 
nejen ve snu, ale i v hysterických fobiích a jiných příznacích. Jestliže sen pokračuje v pracích 
dne, jestliže je vyřizuje a dokonce uvádí najevo cenné nápady, musíme od nich jen odečíst 
snové přestrojení jakožto výkon snové práce a jakožto znak pomoci, poskytnuté temnými 
silami duševních hlubin (srv. s dáblem v Tartiniověsnu o sonátě). Intelektuální výkon sám 
připadá týmž duševním silám, které provádějí všechny podobné výkony za dne. Máme patrně 
sklon přespříliš přeceňovat vědomou povahu tvorby intelektuální a duševní. Vždyť se ze 
sdělení několika krajně plodných lidí, jako Goetha a Helmholtze, spíše dovídáme, že to, co je 
v jejich výtvorech podstatné a nové, bylo jim dáno jako nápad
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a že to postihli téměř hotové. Spolupráce vědomé činnosti v jiných případech není ničím 
divným tam, kde se namáhaly všechny duševní síly. Aleje velmi zneužívanou výsadou 
vědomé činnosti, že smí, kdekoli spolupůsobí, zakrývat všechny ostatní.

Sotva stojí za to stanovit historický význam snů jako zvláštní téma. Tam, kde sen přiměl 
nějakého náčelníka k odvážnému činu, jehož úspěch mocně zasáhl do dějin, vzniká nový 
problém, jen pokud klademe sen jako cizí moc proti jiným, nám známějším duševním silám, 
ale tento problém zmizí, jakmile považujeme sen za jistý výraz duševních hnutí, která ve dne 
tísnil odpor a která si v noci opatřila posilu z hlubších zdrojů vzrušení.43' Úcta, s níž přijímali 
sen staří národové, je jen holdem založeným na správné psychologické předtuše, holdem 
nezkrotnému a nezničitelnému v duševním životě, démonickému, které dodává snové přání a 
s nímž se znovu setkáváme v našem nevědomí.



Neříkám bez úmyslu "v našem nevědomí", neboť to, co my tak nazýváme, se neshoduje s 
nevědomím filosofů, ani s nevědomím Lippsovým. Tam má označovat pouze protiklad 
vědomí; že kromě vědomých pochodů existují i nevědomé psychické pochody, je poznatkem, 
který je tvrdošíjně popírán a energicky hájen. U Lippse čteme důsažnější větu, že všechno 
psychické existuje jako nevědomé, nějaká jeho část také jako vědomá. Ale nezabývali jsme se 
úkazy snu a tvorby hysterických příznaků, abychom prokázali tuto větu; k jejímu 
nepochybnému zjištění stačí pouhé pozorování normálního denního života. Nové, čemu nás 
naučila analýza psycho-patologických útvarů a již prvého jejich článku, snů, spočívá v tom, 
že nevědomí - tedy duševno -je funkcí dvou odlišných soustav a jako takové se vyskytuje již v 
duševním životě normálním. Je tedy dvojí nevědomí, kteréžto odlišení u filosofů dosud 
nenalézáme. Obojí je nevědomím ve smyslu psychologickém, ale v našem nevědomí jedno, 
které nazýváme nv, je také nezpůsobilé pro vědomí, kdežto druhé nazýváme pv proto, že jeho 
vzruchy mohou dospět k vědomí - sice po zachování jistých pravidel, možná že teprve po 
projití novou cenzurou, ale nicméně bez zřetele k soustavě nv. Skutečnost, že vzruchy, mají-li 
dospět k vědomí, musí projít nezměnitelným pořadím, pořadem instancí, které nám prozradily 
změny způsobené cenzurou, tato skutečnost nám pomohla užít prostorového příměru. Popsali 
jsme vztahy obou těchto soustav mezi sebou a k vědomí slovy, že soustava pv je umístěna 
jako ochrana mezi soustavou nv a vědomím; a že neuzavírá jen přístup k vědomí, nýbrž že 
také ovládá přístup k volní mo-tilitě a vládne vysíláním pohyblivé obsazovací enegie, jejíž 
jistou část známe v podobě pozornosti.441

Také se musíme vyhýbat rozlišování nadvědomí a podvědomí (jež je v novější literatuře o 
psychoneurózách tak oblíbené), protože právě toto rozlišení, jak se zdá, zdůrazňuje kladení 
psychického na roven s vědomým.
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Jaký význam zbývá v našem popise^ onomu kdysi všemohoucímu, všechno ostatní 
zakrývajícímu vědomí? Žádný jiný než význam smyslového orgánu k vnímání psychických 
kvalit.Ve smyslu základních myšlenek našeho schematického pokusu můžeme vnímání 
vědomím pojímat jen jako vlastní výkon zvláštní soustavy, pro kterou doporučujeme zkratku 
v. Tuto soustavu si představujeme, co se týče jejích mechanických vlastností, podobně jako 
vjemové soustavy vj, tedy vzrušitelnou kvalitami a nezpůsobilou uchovat stopy změn, tedy 
bez paměti. Psychický aparát, který je k vnějšímu světu obrácen smyslovým orgánem soustav 
vj, je sám vnějším světem pro smyslový orgán v, jehož teleologické odůvodnění je dáno tímto 
poměrem. Zde se opět setkáváme s principem pořadu instancí, který, zdá se, ovládá stavbu 
tohoto aparátu. Materiál vzruchů přichází k smyslovému orgánu v ze dvou stran, jednak ze 
soustavy vj, jejíž vzruch, podmíněný kvalitami, je nově zpracováván, až se stane počitkem 
vědomým, jednak z nitra aparátu samého, jehož kvantitativní pochody, jakmile podlehly jisté 
proměně, jsou pociťovány jako řada kvalit libosti a nelibosti.

Filosofům, kteří postihli, že jsou korektní a velmi složité myšlenkové útvary možné i bez 
přispění vědomí, se zdálo obtížné přisuzovat našemu vědomí nějaké konání; vědomí se jim 
jevilo jako zbytečné zobrazování dokonalého psychického pochodu. Obdoba mezi naší 
soustavou v a soustavami vjemovými nás této obtíže zbavuje. Vidíme, že vjem, provedený 
našimi smyslovými orgány, způsobuje obsazení oněch cest pozornosti, po kterých se šíří 
smyslové vzruchy; kvalitativní vzrušení soustavy vj slouží pohyblivé kvantitě v psychickém 
aparátu jakožto regulátor jejího průběhu. Tutéž činnost můžeme předpokládat u orgánu, který 
je umístěn výše, u smyslového orgánu soustavy v. Tím, že postihuje nové kvality, přispívá 
novým způsobem k řízení a účelnému rozdělování pohyblivých kvantit obsazení. Je 



pravděpodobné, že princip nelibosti zprvu automaticky řídí přesouvání obsazení; velmi 
snadno je však možné, že vědomí těchto kvalit způsobuje druhé a jemnější regulování, které 
může prvému dokonce odporovat a které doplňuje výkonnost aparátu tím, že jej na rozdíl od 
jeho původního založení uschopňuje obsazovat a zpracovávat i to, co je spjato s rozvojem 
nelibosti. Z psychologie neuróz se dovídáme, že tyto regulace, prováděné kvalitativním 
vzrušením smyslových orgánů, mají velikou úlohu při funkční činnosti aparátu. Automatická 
vláda prvotního principu nelibosti a s ní spjaté omezení výkonnosti jsou prolomeny 
sensibilními regulacemi, které jsou samy také automatické. Dovídáme se, že vytěsnění, jež 
bylo původně účelné, jež však ústívá ve škodlivém zřeknutí se zdrženlivosti a duševního 
ovládání, se mnohem snáze uskutečňuje u vzpomínek než u vjemů, protože u vzpomínek 
nutně chybí přírůstek obsazení, způsobený vzrušením psychických smyslových orgánů. 
Jestliže se myšlenka, která má být odvrácena, jednou nestala vědomou, protože byla 
vytěsněna, může být
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jindy vytěsněna jen proto, že se z jiných příčin vymkla vědomému vnímání. To jsou pokyny, 
jichž používá terapie, chce-li zrušit nastalá vytěsnění.

Význam nadměrného obsazení, které je vytvářeno regulujícím vlivem smyslového orgánu v 
na pohyblivou kvantitu, je v teleologickém smyslu nejlépe dokázán vytvořením nové řady 
kvalit a tudíž nového regulování, které je výsadou člověka proti zvířatům. Myšlenkové 
pochody jsou totiž samy o sobě bez kvality, nehledíme-li k vzruchům libosti a nelibosti, jež je 
provázejí, a mají přece být udržovány na uzdě, aby eventuálně nerušily myšlení. Aby 
myšlenkové pochody měly nějakou kvalitu, sdružují se u člověka se slovními vzpomínkami, 
jejichž zbytky kvalit postačují, aby upoutaly pozornost vědomí a aby prostřednictvím něho 
získaly pro myšlení nové pohyblivé obsazení.

Získat přehled o celé rozmanitosti problémů vědomí můžeme teprve rozborem hysterických 
myšlenkových pochodů. Pak nabudeme dojmu, že i přechod od předvědomí k vědomí je spjat 
s cenzurou, která se podobá cenzuře mezi nv apv. I tato cenzura začíná působit teprve při jisté 
kvantitativní hranici, takže jí unikají myšlenkové útvary, jež jsou méně intenzivní. Nejrůznější 
případy zdržování od uvědomění i pronikání k vědomí s různými omezeními se vyskytují v 
rámci psychoneurotických jevů; všechny ukazují k těsné a dvoustranné souvislosti mezi
cenzurou a vědomím. Sdělením dvou takových příhod chci uzavřít tyto psychologické úvahy.

V minulém roce jsem byl povolán na poradu k inteligentní a neostýchavé dívce. Její oblečení 
mě zarazilo; zatímco šat ženy obyčejně bývá až do posledního záhybu oduševnělý, padá jí 
jedna punčocha a dva knoflíky u blůzy jsou otevřeny. Naříká si na bolesti v noze a bez 
vyzvání obnažuje lýtko. Její hlavní stížnost byla doslovně tato: Má pocit v břiše, jako by v 
něm něco vězelo, co se pohybuje sem a tam a co jí skrz naskrz otřásá. Někdy je celé její tělo 
při tom jako strnulé. Kolega, který je se mnou, na mne pohlédne; soudí, že stížnost je naprosto 
jasná. Oběma se nám zdá podivné, že si matka nemocné při tom nic nemyslí; vždyť byla již 
opětovně v situaci, kterou její dítě popisuje. Dívka sama nemá ani ponětí o smyslu těchto 
slov, jinak by je neříkala. Zde se podařilo oklamat cenzuru tak, že fantazie, která jinak zůstává 
v předvědomí, je, jako by byla nevinná, zahalena do stížnosti a připuštěna k vědomí.

Další příklad: Zahajuji psychoanalytické ošetřování čtrnáctiletého chlapce, který trpí 
konvulzivním tikem, hysterickým zvracením, bolením hlavy apod., a ujišťuji ho, že, zavře-li 
oči, uvidí obrazy nebo dostane nápady, jež mi má sdělit. Odpovídá obrazy. V jeho vzpomínce 



vizuálně ožije poslední dojem, který měl, než ke mně přišel. Hrál se strýcem dámu a nyní vidí 
před sebou prkno. Rozebírá různé pozice, příznivé i nepříznivé, a tahy, které se nesmějí dělat. 
Pak však spatří na prkně dýku, jakou má jeho otec, kterou však jeho fantazie pokládá na 
prkno. Potom leží na prkně srp, k tomu
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přistoupí kosa a nyní se vynoří obraz starého sedláka, který seče kosou trávu před dalekým 
otcovým domem. Za několik dní jsem pochopil toto seřazení obrazů. Neradostné rodinné 
poměry hocha rozčílily. Bezcitný, vzteklý otec, který žil v nešvarech s matkou a jehož 
výchovnými prostředky byly hrozby; rozluka otce od měkké a něžné matky; otec se znovu 
oženil a jednoho dne přivedl domů mladou ženu jako novou maminku. V nejbližších dnech 
potom propukla chlapcova nemoc. Je to potlačená zlost na otce, která sestavila ony obrazy ve 
srozumitelné narážky. Vzpomínka z mytologie k tomu dodala materiál. Srp je týž, kterým 
Zeus vykleštil otce, kosa a obraz sedláka znázorňují Krona, násilnického starce, který požírá 
své děti a na němž se Zeus tak nedětským způsobem mstí. Otcova svatba byla příležitostí k 
tomu, aby mohl otci oplatit výtky a hrozby, jež od něho musel v dětství snášet, protože si hrál 
s genitáliemi (hra dámy; zakázané tahy; dýka, kterou je možno někoho zabít). Dlouho vy 
těsněné vzpomínky a jejich odnože, jež zůstaly nevědomé, vloudily se zde oklikou, která se 
jim naskytla, jako zdánlivě nesmyslné obrazy do vědomí.

Teoretický význam bádání o snu bych tedy spatřoval v tom, že je příspěvkem k 
psychoanalytickému poznání a přípravou na pochopení neuróz. Kdo by mohl tušit, jakého 
významu může dosáhnout důkladná znalost struktury a výkonů duševního aparátu, jestliže již 
dnešní stav našeho vědění umožňuje úspěšné terapeutické působení na ony druhy neuróz, 
které jsou vyléčitelné? A praktický význam tohoto bádání, táží se mne, pro poznání duše, pro 
odhalení, skrytých charakterových vlastností jednotlivých lidí? Copak nemají nevědomá 
hnutí, která uvádí sen najevo, význam reálných sil v duševním životě? Proč máme nízko 
hodnotit etický význam potlačených přání, která tak, jako tvoří sny, mohou jednoho dne 
vytvořit něco jiného?

Necítím se oprávněn odpovědět na tyto otázky. Mé myšlenky se touto stránkou problémů snu 
hlouběji nezabývaly. Myslím jen, že římský císař rozhodně neměl pravdu, když dal popravit 
jednoho poddaného, protože se mu ve snu zdálo, že zabil císaře. Měl by býval dříve vyšetřit, 
co tento sen znamená; je velice pravděpodobné, že to nebylo totéž, co zjevně ukazoval. A 
dokonce kdyby nějaký sen s jiným zněním měl tento význam zločinu proti Jeho Veličenstvu, 
bylo by přece vhodné připomenout si Platónova slova, že ctnostný člověk se spokojuje se 
sněním o tom, co zlý člověk dělá v životě. Myslím tedy, zeje nejúčelnější povolit snům 
volnost. Zda je nutno nevědomým přáním přiřknout reálnost, nevím. Všem přechodným a 
spojovacím myšlenkám ji ovšem musíme odepřít. Jde-li o nevědomá přání, uvedená na jejich 
poslední a nejpravdivější výraz, musíme asi říci, že psychická skutečnost je zvláštním druhem 
existence, kterou nesmíme zaměňovat se skutečností hmotnou. Nelze pak ospravedlnit, že se 
lidé zdráhají přejmout odpovědnost za nemorálnost svých snů. Zhodnotíme-li způsob funkce 
duševního aparátu a pochopíme-li vztah mezi vědomím
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a nevědomím, bude většinou odstraněno to, co je v našem snovém i fan-tazijním životě eticky 
pohoršlivé.



"Vztahy k přítomnosti (skutečnosti), které nám zjevil sen, chceme pak vyhledat také ve 
vědomí a nesmíme se divit, jestliže zjistíme, že netvor, kterého jsme viděli zvětšovacím sklem 
analýzy, je nálevníkem." (H. Sachs)

Pro praktickou potřebu posuzování lidského charakteru stačí obyčejně čin a smýšlení, 
projevující se vědomě. Především činu náleží prvé místo, neboť četné popudy, které pronikly 
k vědomí, jsou odstraňovány skutečnými silami duševního života, ještě než dospěly k činu; 
mnohdy dokonce nenarážejí na své cestě na žádnou psychickou překážku proto, že si je 
nevědomí jisto, že budou zadrženy jiným způsobem. Rozhodně je poučné poznat velmi 
rozrytou půdu, na níž se hrdě tyčí naše ctnosti. Složitost lidské povahy, všemi směry 
dynamicky zmítaná, se dá velmi zřídka vyřídit prostou alternativou, jak by si přála naše 
zastaralá mravouka.

A význam snu pro poznání budoucnosti? Na to nelze ovšem ani pomýšlet. Spíše bychom 
místo toho dosadili: pro poznání minulosti. Neboť z minulosti pochází sen v každém smyslu. 
Staré víře, že nám sen ukazuje budoucnost, chybí jistý pravdivý obsah. Tím, že sen 
znázorňuje splnění nějakého přání, uvádí nás do budoucnosti; ale tato budoucnost, 
považovaná snícím za přítomnou, je nepomíjejícím přáním stvořena podle podoby oné 
minulosti.

Poznámky:

1) Totéž u Foucalta a Tanneryho. -

2) Zřídka kdy jste chápali mne, | . . ..

zřídka kdy jsem chápal vás, : .

jen když jsme se sešli v špíně, rozuměli jsme si vraz.

3) Srv. Psychopathologie des Alltagslebens. I. vyd., 1901 a 1904. II. vyd. 1929 (Ges. 
Schriften, sv. IV).

4) Tato s takovou rozhodností stanovená věta: "Cokoli ruší pokračování v práci, je odpor", by 
mohla snadno vést k nedorozumění. Má ovšem jen význam technického pravidla, připomínky 
pro analytika. Nepopírám, že se během analýzy mohou udát různé příhody, z nichž nelze vinit 
úmysl analyzovaného. Zemře třeba pacientův otec, aniž ho pacient zabil, vypukne třeba válka, 
která přeruší analýzu. Ale v oné větě vězí za zřejmým přepínáním přece jen nový a dobrý 
úmysl. Byť taková rušivá událost byla mnohdy skutečná a od pacienta neodvislá, často přece 
záleží jen a jen na něm, kolik rušivého účinku je jí ponecháno, a odpor se projevuje zcela 
zřejmě ochotným a nadměrným využitím takové příležitosti.

5) Jako příklad pro význam pochybování a nejistoty ve snu při současném scvrknutí snového 
obsahu na jednotlivý prvek vyjímám ze svého "Úvodu do psychoanalýzy" (1916) tento sen, 
jehož analýza se po krátkém časovém odkladu přece jen podařila:

"Jedné skeptické pacientce se zdál delší sen, v kterém jí jisté osoby vyprávějí o mé knize o , 
vtipu' a velice ji chválí. Pakje tam zmínka o jakémsi,průlivu', snad o nějaké jiné knížce, v 
které se tenprůliv vyskytuje, anebo něco jiného s průlivem... neví... je to zcela nejasné.
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Budete se ted jistě klonit k názoru, že prvek ,průliv' unikne výkladu, protože je sám tak 
neurčitý. Předpoklad, že je to obtížné, je správný, ale není to obtížné proto, že je prvek 
nezřetelný, nýbrž jeho nezřetelnost má jiný důvod, týž důvod, který právě činí nesnadným i 
výklad. Pacientku k onomu průlivu nic nenapadá; já k tomu pochopitelně také nedovedu nic 
povědět. O něco později, přesněji řečeno nazítří, vypráví, že ji napadlo něco, co k tomu 
možná patří. Je to totiž také jakýsi vtip, který slyšela vyprávět. Na lodi plavící se mezi 
Doverem a Calais se baví známý spisovatel s jedním Angličanem a ten v jisté souvislosti 
cituje větu: Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. (Od vznešeného k směšnému je jen 
krůček [pas]). Spisovatel odpoví: Oui, le pas de Calais (Ano, pas de Calais [úžina Calaiská]) -
čímž chce říci, že Francii pokládá za velkolepou a Anglii za směšnou. ,Pas de Calais' je ale 
také průliv, průliv Lamanšský. Jestli si prý myslím, že tento nápad má se snem něco 
společného? Zajisté, že si to myslím, podává skutečné rozluštění záhadného snového prvku. 
Nebo snad chcete pochybovat o tom, že tento vtip tu byl už před oním snem jako nevědomý 
základ prvku ,průliv', můžete snad předpokládat, že k němu byl dodatečně vynalezen? Nápad 
svědčí totiž o skepsi, která se skrývá za jejím vtíravým obdivem, a odpor je společnou 
příčinou jak toho, že nápad přišel tak váhavě, tak i toho, že odpovídající snový prvek dopadl 
tak neurčitě. Všimněte si zde vztahu snového prvku k jeho nevědomému základu. Je jakoby 
kousíčkem tohoto nevědomého, jakoby narážkou na ně; svou izolací se stal zcela 
nesrozumitelným." (Citováno z: Sigmud Freud, Vybrané spisy I, Avicenum 1991, s. 87-88.)

6) O úmyslu při zapomínání vůbec srovnej mou malou stať o "psychickém mechanismu 
zapomnětlivosti" v "Monatsschrift fiir Psychiatrie und Neurologie", 1898 (tato stať byla pak 
pojata jako první kapitola do knihy "Psychopathologie des Alltagslebens", Ges. Schriften, sv. 
IV).

7) Takové opravy při užívání cizích jazyků nejsou ve snu vzácné, častěji jsou však 
přesouvány na jiné osoby. Maurymu (str. 143) se v době, kdy se učil anglicky, zdálo, jak 
sděluje druhé osobě, že ji včerejšího dne navštívil, a to těmito slovy:J calledfo r you yes-
terday. (Včera jsem pro vás přišel.) Oslovený odpověděl správně: Říká se: / called o n 
youyesterday. (Včerajsem vás navštívil.)

8) Hmota a pohyb (Moliěre ve "Zdravém nemocném": Lze opěvovat hmotu? - - a pohyb 
střev).

9) E. J o n e s uvádí obdobný, často se vyskytující případ, že si snící během analýzy snu 
vybavuje druhý sen téže noci, který byl do té doby zapomenutý, a snící o něm dokonce neměl 
ani tušení.

10) Sny, které se udaly v prvních letech dětství a nezřídka se v úplné smyslové svěžesti 
uchovaly po desetiletí v paměti, mají téméř vždy veliký význam pro pochopení vývoje a 
neurózy snícíno. Jejich rozbor chrání lékaře před omyly a nejistotami, jež by ho mohly zmást i 
teoreticky.

11) Pracovat jako zvíře.



12) Teprve později jsem byl upozorněn že Ed. v. H a r t m a n n zastává v tomto 
psychologicky významném bodě týž názor: "V pojednání o úloze nevědomí v umělecké 
tvorbě (Philos, d. Unbew. sv. I, odst. B, kap. V) vyslovil jasnými slovy zákon myšlenkové 
asociace řízené nevědomými cílovými představami, aniž si však byl vědom jeho dosahu. 
Hartmannovi jde o to prokázat, že každá kombinace smyslových představ, není-li ponechána 
jen a jen náhodě, ale má-li vést k určitému cíli, potřebuje pomoc nevědomí, a že vědomý 
zájem na určitém myšlenkovém spojení je pro nevědomí popudem, aby mezi nesčíslnými 
možnými představami nalezlo představu účelnou. Je to nevědomí, které volí podle účelů 
zájmu: a to platí pro myšlenkovou asociaci při abstraktním myšlení, při smyslovém 
představování nebo uměleckém kombinování i při vtipném nápadu. Proto nelze udržet 
omezení myšlenkové asociace na vyvolávající a vyvolanou představu ve smyslu ryzí 
asociační psychologie. Takové omezení by skutečně bylo oprávněné jen tehdy, kdyby se v 
lidském životě vyskytovaly stavy, v nichž je člověk oproštěn nejen od každého

vědomého účelu, ale i od vlády či spolupůsobení jakéhokoli nevědomého zájmu, jakékoli 
nálady. To je však stav, který se sotvakdy vyskytuje, neboť i když svůj myšlenkový sled 
zdánlivě úplně ponecháme náhodě, nebo když se zcela oddáme bezděčnému snění fantazie, 
přece v jedné hodině vládnou v mysli vždy jiné hlavní zájmy, směrodatné city a nálady než v 
druhé hodině, a ty mají vždy vliv na myšlenkovou asociaci (Philos. d. Unbew. 11., vyd., I., 
246). Ve snech zpola nevědomých se vynořují vždy jen takové představy, které odpovídají 
okamžitému (nevědomému) hlavnímu zájmu (tamtéž). Zdůrazněním vlivu citů a nálad na 
volný sled asociací je ospravedlněn metodický postup psychoanalýzy i ze stanoviska 
hartmannovské psychologie." ( N. E. Pohorilles v Intern. Zeitschr. f. árztl. PsA. I, 1913, p. 
605 a d.) - Du Přel usuzuje z faktu, že nás jméno, na které se marně rozpomínáme, často 
najednou maně napadne, že existuje nevědomé, přesto však zacílené myšlení, jehož výsledek 
pak vstupuje do vědomí (Philos. d. Mystik, p. 107).

13) Srv. s tím skvělý doklad pro toto tvrzení, který podal C. G. Jung analýzami při de-menci 
praecox ("Zur Psychologie der Dementia praecox", 1917).

14) Tytéž úvahy platí ovšem i tehdy, když jsou povrchní asociace obnažovány ve snovém 
obsahu, např. v obou snech sdělených Maurym (str. 64: Pélerinage - Pelletier - pelle; kilometr 
- kilogram - Gilolo - Lobetia - Lopez - Lotto). Z práce s neurotiky vím, jaká vzpomínka se s 
oblibou takto znázorňuje. Je to hledání v naučném slovníku (ve slovníku vůbec), kterým 
většina lidí uspokojovala svou potřebu po vyjasnění sexuálních hádanek.

15) Tyto věty, které zněly tehdy velmi nepravděpodobně, experimentálně odůvodnil a užil 
Jung a jeho žáci.

16) Později jsem dospěl k názoru, že vědomí vzniká přímo místo vzpomínkové stopy. (Viz 
naposledy: Notiz uber den Wunderblock, 1925, Ges. Schriften, sv. VI.)

17) Další rozvedení tohoto lineárně načrtnutého schématu musí počítat s předpokladem, že 
soustava následující popv je soustavou, které musíme přisuzovat vědomí, že tedy vj = v.

18) První naznačení momentu regrese čteme již \x Alberta Magna. Obrazivost, píše, buduje 
sen z uchovaných,obrazů objektů, které byly smyslově vnímány. Pochod postupuje opačně 
než za bdění (podle Diepgena, str. 14). - Hobbes říká (v Leviatanu, 1651): Celkem jsou sny 
opakem našich bdělých představ, neboť pochod, bdíme-li, začíná na jednom konci, sníme-li, 
na druhém. (Podle H. Ellise, str. 112.)



19) Weitere Bemerkungen uber die Abwehr-Neuropsychosen. Neurologisches Zen-tralblatt, 
1896, čís. 10. (Ges. Schriften, sv. I.)

= 20) V popise nauky o vytěsnění by se mělo rozvést, jak se myšlenka vytěsňuje 
spolupůsobením dvou momentů, které ji ovlivňují. Z jedné strany (cenzurou v) je 
odpuzována, z druhé (nv) je přitahována, tedy podobně, jako se dospívá na vrchol veliké 
pyramidy. (Srv. stať "Die Verdrángung", Ges. Schriften, sv. V.)

21) Tuto nezničitelnost sdílejí se všemi ostatními duševními ději, které jsou skutečně 
nevědomé, tj. příslušejí jedině k soustavě nv. Tyto děje jsou jednou provždy vyklestěnými 
cestami, které nikdy nezpustnou a vodí vzrušení k vybití, kdykoli nevědomý vzruch znovu 
obsadí tyto cesty. Nebo řečeno příměrem: není pro ně jiného zničení, než pro stíny 
odyssejského podsvětí, které procitají, jakmile se napijí krve. Děje závislé na předvědomé 
soustavě, jsou zničitelné v docela jiném smyslu. Na tomto rozdílu spočívá psychoterapie 
neuróz.

22) O další proniknutí do poměrů stavu spaní a podmínek halucinace jsem se pokusil ve stati 
"Metapsychologische Ergánzung zur Traumlehre" (Int. Zeitschr. f. PsA., IV, 1916/18, Ges. 
Schriften, sv. V).

23) Zde je místo, kam by se mělo zařadit nadjá (superego), které psychoanalýza poznala 
později.

24) Jinými slovy: poznává se, zeje nezbytná "skutečnostní zkouška".

25) Na splnění přání snem právem Le Lorrain vychvaluje: "Bez vážné únavy, aniž je nucen 
utíkat se k onomu vytrvalému a zdlouhavému boji, který vyčerpává a kazí sledované požitky."

374

375

wm

26) Tento myšlenkový pochod jsem šíře rozvedl najiném místě (Formulierungen uber die 
zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, Ges. Schriften, sv. V.) a jako dva principy 
psychického dění jsem stanovil princip slasti a reality.

27) Přesněji řečeno: jedna část příznaku odpovídá nevědomému splnění přání, druhá výtvoru 
reakce na toto splnění.

28) Huglings Jackson se vyjádřil takto: "Najděte podstatu snu a nalezli jste vše, co lze vědět o 
šílenství."

29) Tuto myšlenku vyjímám z teorie o spánku, podanou Liébaulte m, jenž vzkřísil hypnotické 
bádání našich dnů. (Du sommeil provoqué atd., Paříž 1889.)

30) Je toto jediná funkce, kterou můžeme snu přiznávat? Neznám jiné. A. Maeder se však 
pokusil dovolávat se pro sen jiných, "druhotných" funkcí. Vyšel ze správného pozorování, že 
některé sny obsahují takové pokusy o rozřešení konfliktů, které byly později vskutku 



provedeny, že jsou tedy jakýmsi předběžným cvičením pro činnost bdělou. Proto srovnával 
snění s hraním dětí a zvířat, které je třeba chápat jako předběžné cvičení zděděných instinktů 
a jako přípravu pro pozdější vážnou činnost, a stanovil fonction lu-dique snění. Krátce před 
Maederem zdůraznil u snu funkci "anticipujícího myšlení" také A. Adler. (V jeho analýze, 
kterou jsem uveřejnil r. 1905, se každou noc až do svého uskutečnění opakoval sen, který je 
nutno chápat jako předsevzetí.

Snadná úvaha nás však poučí, že tato "druhotná" funkce snu nezasluhuje, aby byla uznávána v 
rámci spisu o výkladu snů. Myšlení o budoucnu, pojímání předsevzetí, načrtávání pokusů o 
rozřešení, které mohou být v bdělém životě eventuálně uskutečněny, toto a mnoho jiného jsou 
výkony nevědomé a předvědomé duševní činnosti, která může v podobě "zbytku ze dne" 
pokračovat do stavu spaní a spojovat se s nevědomým přáním k utváření snu (viz str. 341). 
Funkce anticipujícího myšlení je tedy naopak funkcí bdělého předvědomého myšlení, jehož 
výsledek nám může být prozrazen analýzou snů nebo i jiných jevů. Jestliže byl sen tak dlouho 
ztotožňován s jeho zjevným obsahem, musíme se nyní uvarovat toho, abychom jej 
nezaměňovali s latentními snovými myšlenkami.

31) "Druhá, daleko závažnější a hlubší okolnost, kterou laik rovněž opomíjí, je tato: Splnění 
přání by zajisté muselo přinést slast, ale na místě je zeptat se také, komu? Přirozeně tomu, kdo 
toto přání chová. O snící osobě je nám však známo, že ke svým přáním mívá zcela zvláštní 
vztah. Zamítá je a cenzuruje, zkrátka nezamlouvají se jí. Jejich splnění nemůže jí tedy 
způsobit žádnou slast, nýbrž pouze její opak. Zkušenost pak ukazuje, že tento opak nabývá 
podoby úzkosti, což bude třeba ještě vysvětlit. Snícího je tedy možno v jeho vztahu k vlastním 
snovým přáním přirovnat jen k součtu dvou osob, které jsou zároveň spjaty velmi úzce. Místo 
všech dalších výkladů uvedu vám známou pohádku, v níž se setkáte se stejnými vztahy. 
Dobrá víla slíbí jedné chudé dvojici, muži a ženě, že jim splní jejich první tři přání. Jsou 
šťastni a umíní si, že si pečlivě promyslí, která tři přání to mají být. Žena se však nechá svést 
vůní opékaných vuřtů vanoucí ze sousední chýše k tomu, že si přeje mít takový párek vuřtů. 
Vmžiku jsou tu; to je splnění jejího prvního přání. Ted se muž rozzlobí a přeje si ve svém 
rozhořčení, aby vuřty ženě přirostly k nosu. To se také stane a vuřty ted nelze dostat pryč. 
Tím je splněno druhé přání, ale přání mužovo; ženě je splnění tohoto přání velmi nepříjemné. 
Víte, jak to v pohádce pokračuje. Protože v jádře tvoří oba, muž i žena, jeden celek, musí třetí 
přání znít, že vuřty mají z ženina nosu zmizet. Mohli bychom této pohádky použít ještě 
vícekrát v jiné souvislosti; zde nám má ilustrovat možnost, že splnění přání jednoho může 
vést k nelibosti druhého, jestliže oba nejsou spolu zajedno." (Citováno z: Sigmund Freud, 
Vybrané spisy I, Avicenum 1991, s. 158.)

32) Tj. vógeln; Vogel = pták.

33) Tento materiál byl od té doby v hojné míře dodán psychoanalytickou literaturou.

34) Toto jsem proložil já; je to ostatně jednoznačné.

35) Proložil jsem já.

36) Zde i na jiných místech jsou mezery ve zpracování tématu, které jsem úmyslně

nechal otevřené, protože by jejich vyplnění vyžadovalo jednak velké vynaložení sil, jednak 
podložení materiálem, který je snu cizí. Tak jsem např. neuvedl, zda slovu "potlačený" 
přikládám jiný smysl než slovu "vytěsněný". Snad se čtenáři jen ujasnilo, že slovo 



"vytěsněný" zdůrazňuje příslušnost k nevědomí silněji než slovo "potlačený". Nezabýval jsem 
se problémem, který je nasnadě, proč jsou snové myšlenky cenzurou zkreslovány i tehdy, 
když se zřeknou progredientního pokračování k vědomí a rozhodnou pro cestu regrese apod. 
Především mi záleželo na vzbuzení jistého dojmu o problémech, ke kterým vede další rozbor 
snové práce, a na naznačení dalších témat, jichž se tento rozbor dotýká. Rozhodnutí, na 
kterém místě mám vyžetřování přerušit, nebylo pro mne vždy snadné. - Že jsem nevyčerpal 
pojednání o úloze sexuálního představového života pro sen a že jsem se vyhnul výkladu snů s 
obsahem zřetelně sexuálním, má zvláštní příčinu která se možná neshoduje s očekáváním 
čtenářů. Právě mým názorům a naukám, jež zastávám, se naprosto příčí považovat sexuální 
život za něco, čemu je nutné se vyhýbat, s čím se nesmí obírat ani lékař, ani vědecký badatel. 
Také mám za směšné ono mravní rozhořčení, kterým se dal pohnout překladatel "symboliky 
snů" od Artemidora Daldiského k tomu, aby před čtenáři zatajil kapitolu o snech sexuálních. 
Pro mne byl jedině rozhodující poznatek, že bych při vysvětlování sexuálních snů musel 
hluboko zabřednout do problémů perverze a bisexuality, které jsou dosud nevyjasněny, a 
proto jsem tento materiál odložil pro jinou souvislost.

37) Nemohu-li zvládnout svět, vzbouřím podsvětí.

38) Královská (hlavní) cesta.

39) Sen není jediným jevem, který umožňuje opřít psychopatologii o psychologii. V malé, 
dosud neukončené řadě statí v "Monatsschrift fiir Psychiatrie und Neurologie" (Uber den 
psychischen Mechanismus der Vergesslichkeit, 1898, Uber Deckerin-nerungen 1898) se 
pokouším vyložit jistý počet všedních psychických jevů jako oporu téhož poznání. Tyto a 
další stati o zapomínání, přeříkávání, založení atd. byly od té doby sebrány ve spise 
"Psychopathologie des Alltagslebens" (1904, 11. vyd. 1929. Ges. Schriften, sv. X.).

40) Toto pojetí bylo rozvedeno a změněno, jakmile jsme poznali, že podstatnou 
charakteristickou vlastností předvědomé představy je spojení se zbytky slovních představ 
(Das Unbewusste 1915. Ges. Schriften, sv. V.).

41) Der Begriff des Unbewussten in der Psychologie. - Přednážka na třetím mezinárodním 
psychologickém sjezdu v Mnichově r. 1897.

42) Jsem rád, že mohu ukázat na autora, který ze studia snu vyvodil týž závěr o poměru 
vědomé činnosti k nevědomé.

Du Přel píše: "Otázka, čím je duše, zřejmě vyžaduje předběžné zkoumání, zda vědomí a duše 
jsou totožné. Právě na tuto předběžnou otázku záporně odpovídá sen který ukazuje, že pojem 
duše přesahuje pojem vědomí, asi podobně jako přitažlivost hvězdy sféru jejího svitu." 
(Philos. d. Mystik, str. 47.).

"Je pravdou, kterou nemůžeme vyzdvihovat dosti jasně, že vědomí a duše nejsou pojmy 
stejného rozsahu" (str. 306).

43) Srv. s tím sen (Tvůj je Tyrus) Alexandra Velikého při obléhání Tyru, sdělený na str. 77, 
pozn. 4.

44) Srv. mé "Bemerkungen uber den Begriff des Unbewussten in der Psychoanalyse" 
(anglicky v Procedings of the Society for Psychical Research, sv. XXVI), v nichž se 



rozeznává deskriptivní, dynamický a systematický význam mnohoznačného slova 
"nevědomé".
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dreams are made of. N. Amer. Rev. New York 1893, CI, VII, 687-

697.

Rousset, Contribution á l'étude du cauchemar. These de Paris 1876. Roux J., Les réves et les 
délires oniriques. Province méd. 1898, p. 212. Ryff Walther H., Traumbuchlein. Štrasburk 
1554. Sancte de Sanctis, Emozione e sogni. 1896.

- I sogni nei delinquenti. Arch. di psichiatr. e antrop. criminale. Turin 1896, XVII, 488-



498.

- 1 sogni e il sonno nell'isterismo e nella epilessia. Řím 1896.

- Les maladies mentales et les réves, 1897. Extrait des Annales de la Société de méde-

cine de Gand.
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Stumpf E. J. G., Der Traum und seine Deutung. Lipsko 1899. Sully J., Etudě sur les réves. 
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psychopatholog.

Forschungen, sv. II. 1910.

- Traume mit auf der Hand liegender Deutung. Miinch. Med. Woch. Roč. 60., čís. 47,



ll.listop. 1913. Bloch Ernst, Beitrag zu den Traumen nach Coitus interruptus. Zentralbl. f. Ps.-
A. II,

1911-12, p. 276. Brewster E. T., Dreams and Forgetting. New discoveries in dream 
psychology. Mc.
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- Fairy tales as a determinant of dreams and neurotic symptoms. New York Med. Journ.,

March21, 1914.

Brown W., Freuďs Theory of Dreams. The Lancet 19. a 26. dubna 1913. Bruče A. H., The 
marvels of dream analysis. Mc. Clure's Magaz. Listop. 1912. Burckhardt Max, Ein modernes 
Traumbuch. Die Zeit, 1900, čís. 275, 176. Busemann A., Traumleben der Schulkinder. 
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- Dream and Neurosíš. Interstate Med. Journ. 1915.

Gincburg Mira, Mitteilung von Kindheitstráumen mit spezieller Bedeutung. Int.
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11,1911/12, str.122-127.

386
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und der Oedipus-Komplex". Schriften zur angewandten Seelenkunde, seš. 10, 1912.)
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Schriften zur angew. Seelenk., vyd. Freudem, seš. 14, Lipsko a Vídeň 1912.
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387

- Ueber die Funktion des Traumes. Jahrb. f. psychoanalyt. Forsch. IV, 1912.
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Negelein J. von, Der Traumschliissel des Yaggaddeva. Giessen 1912. (Relig. Gesch. Verš. I, 
4.)

Pachantoni D., Der Traum als Ursprung von Wahnideen bei Alkohol deliranten. Zentralbl. f. 
Nervenheilk., roč. 32., 1909, str. 796.
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Dodatek

Předmluva k druhému vydání

Bylo-li ještě před uplynutím prvého desetiletí nutné obstarat druhé vydání této těžko čitelné 
knihy, nezpůsobil to zájem odborných kruhů, ke kterým jsem se předchozími větami (viz 
Poznámku úvodem, s. 5) obracel. Moji kolegové z oboru psychiatrie se vůbec, zdá se, 
nesnažili, aby přes počáteční podivení, které snad mohlo být vyvoláno mým novým pojetím, 
postoupili dále, a filosofové z povolání, kteří jsou již jednou zvyklí odbývat problémy 
snového života jako dodatek k stavům vědomí několika - ponejvíce stejnými - větami, si 
patrně nevšimli, že by se právě na tomto konci dalo objevit ledacos, co by mohlo vést k 
dokonalému pozměnění našeho psychologického učení. Chování vědecké knižní kritiky 
mohlo vzbudit jen očekávání, že umlčení bude nutným osudem této knihy; ani malá skupina 
chrabrých stoupenců, kteří podle mých návodů užívají psychoanalýzy lékařsky, vykládají 
podle mého vzoru sny a používají těchto výkladů při ošetřování neurotiků, by nevyčerpala 
první vydání knihy. Proto jsem zavázán onomu širšímu okruhu lidí vzdělaných a dychtících 
po vědění, jejichž účast dala podnět k vyzvání, abych se po devíti letech znovu zabýval touto 
obtížnou a v mnoha směrech základní prací.

Jsem rád, mohu-li říci, že jsem našel jen málo toho, co se mělo změnit. Na několika místech 
jsem vsunul nový materiál, připojil ze své rozšířené zkušenosti jednotlivé poznatky, v 
několika nečetných bodech jsem se pokusil o přepracování; vše podstatné o snu a jeho 
vykládání a o psychologických poučkách, z toho vyvoditelných, zůstalo však nezměněno; 
aspoň subjektivně přestálo zkoušku času. Kdo zná mé druhé práce (o etio-logii a mechanismu 
neuróz), ví, že jsem nikdy nevydával nehotové za hotové a že jsem se vždy snažil pozměňovat 
své výpovědi podle svého postupujícího poznávání; v oboru nauky o snovém životě jsem 
mohl setrvat na svých prvních sděleních. Za své dlouhodobé práce o problémech neuróz jsem 
opětovně zakolísal a o lecčem zapochyboval; v takových případech mi cestu k jistotě vždy 
znovu ukázal právě "Výklad snů". Moji četní vědečtí odpůrci projevují tedy dobrý instinkt, 
nechtějí-li mne následovat právě do oblasti bádání o snu. Také materiál této knihy, tyto 
událostmi ponejvíce znehodnocené nebo zastaralé sny, na nichž jsem vyložil pravidla 
vykládání snů, byl při přezkoumání tak setrvačný, že odporoval pronikavým změnám. Pro 
mne totiž má tato kniha ještě jiný subjektivní význam, kterému jsem mohl porozumět teprve 
po jejím dokončení. Ukázalo se, že je částí mé sebeanalýzy, mou reakcí na smrt mého
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otce, tedy na nejvýznamnější událost, nejdůsažnější ztrátu v životě muže. Když jsem to 
poznal, cítil jsem se neschopen zastřít stopy tohoto zapůsobení. Ale čtenáři může být jedno, 
na jakém materiálu se učí hodnotit a vykládat sny.

Kde jsem nějakou nezbytnou poznámku nemohl zařadit do staré souvislosti, vyznačil jsem její 
původ z druhého přepracování hranatými závorkami. [Tyto závorky byly v dalších vydáních 
knihy zase vynechány].

V Berchtesgadenu, v létě 1908.

Předmluva k třetímu vydání

Zatímco mezi prvním a druhým vydáním této knihy uplynula doba devíti let, ukázala se 
potřeba třetího vydání již brzy po uplynutí jednoho roku. Tato změna mne těší; jestliže jsem 
však předtím neuznával, že zanedbávání mého díla čtenáři nedokazuje jeho nehodnotnost, 
nemohu zájmu, který se projevuje nyní, používat jako důkazu o její znamenitosti.

Pokrok ve vědeckém poznání nenechal nedotčen ani "Výklad snů". Když jsem ho v roce 1899 
psal, nebylo ještě sexuální teorie, analýza složitých druhů psychoneuróz byla v počátcích. 
Vykládání snů mělo být prostředkem, který měl umožnit psychologickou analýzu neuróz; od 
té doby prohloubené chápání neuróz působilo zpětně na pojímání snu. Nauka o vykládání snu 
se rozvinula směrem, který v prvním vydání této knihy nebyl dostatečně zdůrazněn. Vlastní 
zkušeností a z prací W. Stekela i jiných badatelů jsem se od té doby naučil správněji hodnotit 
rozsah a význam symboliky ve snu (anebo spíše v nevědomém myšlení). Tak se za tato léta 
nahromadilo mnohé, co zasluhuje povšimnutí. Pokusil jsem se vypořádat s těmito novotami 
četnými vsuvkami v textu a připojením poznámek pod čarou. Jestliže tyto dodatky někdy 
porušují souvislost popisu, nebo jestliže se na všech místech nepodařilo povznést dřívější text 
na úroveň našich nynějších poznatků, prosím o shovívavost k těmto nedostatkům knihy, 
neboť jsou jen následkem a příznakem nyní urychleného rozvoje našeho vědění. Také se 
odvažuji předpovědět, ve kterých směrech se pozdější vydání "Výkladu snů" - projeví-li se 
jejich potřeba - budou odlišovat od tohoto. Musela by jednak hledat těsnější spojení s bohatou 
látkou básnictví, mýtu, jazykového zvyku a folklóru, jednak ještě zevrubněji pojednávat o 
vztazích snu k neurózám a k duševním poruchám.

Pan Otto Rank mně prokázal cenné služby při výběru dodatků a sám obstaral korekturu. Jsem 
jemu i mnoha jiným pánům zavázán za jejich příspěvky a opravy.

V e V í dni, na jaře 1911.
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Předmluva k čtvrtému vydání

V minulém roce (1913) přeložil dr. A. A. Brill z New Yorku tuto knihu do angličtiny. (The 
interpretation of dreams. G. Allen Cy., Londýn).

Pan dr. Otto Rank tentokrát neobstaral jen korektury, ale obohatil i text o dva samostatné 
příspěvky. (Dodatek ke kapitole VI.)



V e V í d n i, v červnu 1914.

Předmluva k pátému vydání

Zájem o "Výklad snů" neustal ani za světové války a ještě před jejím koncem si vynutil nové 
vydání. V tomto vydání jsem však nemohl úplně přihlédnout k nové literatuře od roku 1914; 
pokud byla cizojazyčná, vůbec se nedostala ani do mých, ani do rukou dr. Ranka.

Madarský překlad "Výkladu snů", který obstarali pánové dr. Hollós a dr. Ferenczi, vyjde v 
brzké době. V "Úvodu do psychoanalýzy" (vyšlém v r. 1916-17 u H. Hellera ve Vídni) je 
střední část, obsahující jedenáct přednášek, věnována snu, a zde jsem se snažil být 
populárnější a vytvořit těsnější souvislost s naukou o neurózách. Celkem je to jakýsi výtažek z 
"Výkladu snů", ačkoli je na některých místech podrobnější.

Nemohl jsem se odhodlat k důkladnému přepracování této knihy, které by ji pozdvihlo na 
úroveň našich dnešních psychoanalytických názorů, za to však zničilo její historickou 
zvláštnost. Soudím však, že za dobu své téměř dvacetileté existence vyplnila svůj úkol.

V Budapešti-Steinbruchu, v červenci r. 1918.

Předmluva k šestému vydání

Obtíže, kterými v nynější době trpí knihtiskařství, způsobily, že tato kniha vychází mnohem 
později, než by odpovídalo potřebě, a že je - poprvé - nezměněným otiskem předchozího 
vydání. Jen soupis literatury na konci knihy byl dr. O. Rankem doplněn a doveden do 
přítomnosti.

Můj soud, že tato kniha za dobu své téměř dvacetileté existence vyčerpala svůj úkol, nebyl 
tedy potvrzen. Spíše bych mohl říci, že má splnit nový úkol. Jestliže šlo dříve o to, podat 
některá objasnění o podstatě snu, bude nyní stejně důležité zabývat se zarputilými 
nedorozuměními, na která ona objasnění narážejí.

Ve Vídni, v dubnu 1921.
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Předmluva k osmému vydání -:'\

Do doby mezi posledním sedmým vydáním této knihy (1922) a jejím dnešním obnovením 
spadá vydání mých "Sebraných spisů", uspořádané Mezinárodním psychoanalytickým 
nakladatelstvím ve Vídni. Tam je původní text prvního vydání obsažen v druhém svazku a 
všechny pozdější dodatky v třetím. Překlady, které vyšly v témž mezidobí, navazují na 
samostatné vydání knihy, tak např. francouzský překlad /. Meyersona, vyšlý r. 1926 s názvem 
"La science des Réves" (v Bibliothěque de philosophie contemporaine), švédský Johna 
Landquista ("Droning", 1927) a španělský, provedený Luisem Lopezem Ballesterosem y de 
Torres a vyplňující VI. a VIL svazek "Obras Completas". Madarský překlad, jehož brzké 
vyjití jsem očekával již roku 1918, nevyšel dodnes.

I při této revizi "Výkladu snů" jsem se svou prací zacházel v podstatě jako s historickým 
dokumentem a provedl na něm jen změny, které vzešly z vyjasnění a prohloubení mých 



vlastních názorů. V souvislosti s tímto stanoviskem jsem se definitivně zřekl zařazování 
literatury o problémech snu, vyšlé po prvním vydání "Výkladu snů". Rovněž jsem vynechal 
obě stati "Sen a básnictví" a "Sen a mýtus", kterými Otto Rank přispěl k dřívějším vydáním.

Ve Ví d n i, v prosinci 1929.
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Poděkování

Ke zdolání obtíží, jež některé části této knihy působily věrnému překládání, mohli přispět jen 
Freudovi žáci, kteří sami ovládají techniku vykládání snů; proto jsem vděčen členům pražské 
skupiny psychoanalytiků, zejména panu MUDr. Emanuelu Windholzovi, za jejich pomoc.

Pan PhDr. Jan P a c ht a pečlivě přezkoumal celý text a ve společných schůzích, kterých se 
kromě něho a překladatele zúčastnili psychiatr pan MUDr. Hugo B ondy, paní PhDr. Terezie 
B ondy o v á a analytikové, členové pražské skupiny psychoanalytiků, paní Steffi 
Bornsteinová, pan MUDr. Richard Kar p e a pan MUDr. Emanuel Windholz, jednalo se 
zevrubně o problematických místech " Výkladu snů ", o nově vytvořených českých 
psychoanalytických termínech a o lékařském, psychiatrickém a neurologickém názvosloví. 
Děkuji všem za mnoho hodin, věnovaných společnému úsilí.

Překladatel.


