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predhovor

T áto kn iha vznikla na zák lad e predn ášok , k toré  
som  predn ieso l v úvodnom postgraduálnom  kurze štu
dentom  na Inštitúte psychiatrie W illiam a A. Whita 
a m ladším  poslucháčom  na Bennington College. Kniha 
je  určená podobne orientovaným  čitateľom , študentom  
a odborn íkom  v psychiatrii, psychológii a zain tereso
vaným laikom . Ako naznačuje podtitul, kn iha je  úvo
dom  na p ochopen ie sym bolického  jazy ka ; mnohým i zlo
žitejším i otázkam i tohto odboru sa nezaoberá preto, 
lebo to sa  vym yká je j zámeru. Freudovu teóriu rozobe
rám teda  len  na úrovni jeh o  kn ihy V ýklad snov a  ne
púšťam sa do z ložitejšej problem atiky  pojm ov, k toré  
vyvinul v n eskorších  prácach . Podobne sa nepokúšam  
rozoberať zretele  sym bolického  jazyka, k toré  — aj keď  
sú pre úplné pochopen ie uvádzaných problém ov potreb
né — predpokladajú  zák ladn ejšie  in form ácie, ako  v kn i
he uvádzam. Týmto otázkam  sa chcem  venovať neskôr  
v druhom  zväzku. :

Pojem  úvodu na pochopen ie snov atď. som si zám erne 
vyhral nam iesto pojrňu výklad. Ak je  sym bolický  jazyk  
skutočným  jazykom , ba a k  je  jediným  univerzálnym  
jazykom , ktorý  ľudstvo vytvorilo  — a  to sa na ď alších  
stranách pokúsim  ukázať  — potom  tu naozaj ide skôr
o p ochopen ie a ko  o výklad na zák lade n ejakéh o  um elo 
vytvoreného tajného kódu. Domnievam sa, že takéto  
p ochopen ie je  dô lež ité  pre každého , kto ch ce  poznať 
sám seba, a že sa  teda netýka len  psychoterapeutov, 
ktorí chcú odstraňovať duševné poruchy. Domnievam sa  
preto, že k  chápaniu sym bolického  jazyka by sa m ládež  
m ala viesť už na našich stredných ško lách  a vysoko
ško lský ch  prípravných kurzoch práve tak, a ko  sa  tam



vyučujú ostatné „cudzie jazyky“. Jedným z cieľov tejto  
kn ihy je  prisp iet k  uskutočneniu tohto zámeru.

Ďakujem dr. Edwardovi S. Tauberovi za prečítan ie  
rukopisu a jeho  cen n é kritick é  poznám ky a  pripom ien
ky. Ďakujem taktiež  všetkým  vydavateľstvám, že mi 
umožnili p retlačen ie m nohých úryvkov z kníh, k toré  
citujem.

ERICH FROMM 
1951



Sen, ktorém u nerozum iem e, je  a ko  list, čo sa 
neotvorí.

TALMUD

Spánok sníma rúško pretvárky, vyzbrojuje nás 
hrozivou slobodou, takže vola každého  sa náhli 
k  činu. Šikovný č lov ek  si vysvetľuje sny, aby  
poznal sám seb a ; n ie podrobnosti, a le  podstatu.

EMERSON



úvod

A k schopnosť čudovať sa je naozaj začiatkom 
múdrosti, potom je to smutným dôkazom múdrosti sú
časného človeka. Nech sú zásluhy nášho vysokého stup
ňa literárneho a všeobecného vzdelania akékoľvek, stra
tili sme dar údivu. Akoby sa dnes vedelo všetko. A ak 
to nevieme my, vždy očakávame, že to bude vedieť ne
jaký odborník. Odiv nás privádza do rozpakov, je zna
kom rozumovej nevyspelosti. Dokonca aj deti sú zried
kakedy niečím udivené, alebo to aspoň nechcú dať 
najavo. Dospievaním a starnutím strácame postupne 
schopnosť čudovať sa. Zdá sa, že najdôležitejšie je, 'aby 
sme mali vždy na všetko správne odpovede; dávať 
správne otázky sa naproti tomu považuje za málo dô
ležité.

Takýto postoj je hádam jednou z príčin, prečo jeden 
z najpozoruhodnejších javov nášho života — naše sny
— dáva tak málo príčin na údiv a kladenie otázok. 
Snívame všetci; svojim snom nerozumieme, pritom sa 
však správame, ako keby sa v spánku v našich mys
liach nedialo nič zvláštne, aspoň teda v porovnaní s lo
gickými, úmyselnými pochodmi v našom vedomí pri 
bdení. '

V bdení sme aktívne, racionálne bytosti, ktoré sa sna
žia uspokojiť, svoje potreby a ktoré sú pripravené brániť 
sa proti útoku. Konáme a pozorujeme. Nevidíme azda 
veci okolo seba také, aké sú, ale vnímame ich prinaj
menšom tak, aby sme ich mohli používať a narábať 
s nimi. Máme však aj pomerne málo predstavivosti a na
ša fantázia okrem detí a básnikov — zriedkavo pre
sahuje rámce príbehov a zápletiek našej reálnej skú
senosti. Sme efektívni, ale akosi nudní. „Realitou“



nazývame oblasť nášho každodenného pozorovania, a na 
tento „realizmus“ a šikovnosť narábať s ním sme pyšní.

Keď spíme, vchádzame do Inej formy existencie. Sní
vame. Objavujeme príbehy, ktoré sa nikdy nestali a pre 
ktoré v minulosti ani neboli nijaké výklady. Niekedy 
sme hrdinom, niekedy lotrom; niekedy vidíme najkraj
šie scény a sme šťastní, inokedy nás zachvacuje kraj
ná hrôza. Nech však naša úloha vo sne je akákoľvek, 
my sme je j autorom, je to náš sen, my sme vymysleli 
dej.

Väčšina našich snov má jednu spoločnú charakteris
tickú črtu: neriadia sa zákonmi logiky, ktoré ovládajú 
naše myslenie v bdelosti. Ignorujú sa kategórie priesto
ru a času. Mŕtvych vidíme nažive, v prítomnosti preží
vame udalosti, ktoré sa stali pred mnohými rokmi. Sní
vame o dvoch udalostiach súčasne, hoci v skutočnosti 
sa pravdepodobne nemohli súčasne vyskytnúť. Práve tak 
málo pozornosti venujeme zákonom priestoru. Celkom 
ľahko sa v okamihu dostávame na vzdialené miesto, 
môžeme byť na dvoch miestach súčasne, dve osoby nám 
splývajú v jednu, alebo jedna sa náhle mení na druhú. 
Vo svojich snoch sme naozaj tvorcami sveta, v ktorom 
čas a priestor — obmedzujúce všetky činnosti nášho 
tela — strácajú moc.

Iná divná vec pri snoch je, že nám pripomínajú uda
losti a osoby, na ktoré sme roky nemysleli a ktoré by 
nám v bdelosti nikdy neprišli na um. Vo sne sa nám 
náhle zjavia ako známi, na ktorých sme často mysleli. 
Akoby sme v spánku prenikali do obrovského skladišťa 
skúseností a pamäti, o ktorom v bdelom stave nevieme, 
že existuje.

Napriek všetkým týmto zvláštnostiam sú sny pre nás 
pri snívaní skutočnosťou; skutočnosťou ako akákoľvek 
skúsenosť z nášho života v bdení. Vo sne niet „ako ke
by“. Sen je súčasný, skutočný zážitok; dokonca taký, že 
sa nám vynárajú dve otázky: Čo je skutočnosť? Ako 
vieme, že dianie vo sne je neskutočné a dianie v bdení 
skutočné? Vhodne to vyjadril istý čínsky básnik: „Minu
lú noc sa mi snívalo, že som bol motýľ, a teraz neviem, 
či som človek, ktorému sa snívalo, že je "motýľ, alebo 
som azda motýľ, ktorému sa teraz sníva, že je človek.“

Všetky tieto vzrušujúce, živé zážitky noci prebude



ním nielen miznú, ale len s najväčšou námahou sa na 
ne rozpamätúvame. Väčšinu z nich jednoducho zabud
neme, a to natoľko, že si ani tento iný svet nepamä
táme. Na niektoré sa pri prebúdzaní ešte slabo pamätá
me, a v ďalšej chvíli si ich už nevieme predstaviť. Nie
ktoré z nich nezabúdame, a to sú právT tie, o ktorých 
hovoríme: „Snívalo sa mi.“ Ako keby nás priateľskí 
alebo nepriateľskí duchovia boli navštívili a na úsvite 
dňa náhle zmizli; sotva si pamätáme, že tu boli a ako 
výrazne nás zaujali.

Azda podivnejšia ako všetky spomenuté faktory je 
podobnosť výplodov našej snovej tvorivosti s najstar
šími výtvormi človeka — mýtmi.

V skutočnosti nás mýty príliš neudivujú. Ak sú uctie
vanou súčasťou nášho náboženstva, konvenčne a po
vrchne ich uznávame ako súčasť uctievanej tradície. Ak 
takúto autoritu tradícií nemajú, považujeme ich za de
tinský prejav myslenia človeka, neosvieteného vedec
kým poznaním. V každom prípade pociťujeme, že mýty
— či ich ignorujeme, podceňujeme alebo rešpektujeme
— patria do sveta, ktorý je nášmu mysleniu celkom 
cudzí. Zostáva jednako skutočnosťou, že mnohé z na
šich snov sa tak štýlom, ako aj obsahom podobajú mý
tom; a j keď ich v bdelom stave pokladáme za divné 
a vzdialené, v spánku sme schopní utvárať mýtické 
výtvory.

Aj v mýtoch dochádza k dramatickým udalostiam, 
ktoré sú vo svete ovládanom zákonmi času a priestoru 
neuskutočniteľné: hrdina opúšťa domov alebo vlasť, aby 
zachránil svet, alebo sa vzdáva svojho poslania a žije 
v bruchu veľkej ryby; umiera a znovu sa rodí; mý
tický vták zhorí a z popola sa vynorí krajší.

Rôzne národy si vytvárali rôzne mýty, práve tak ako 
sa rôznym ľuďom snívajú rôzne sny. Napriek všetkým 
týmto rozdielom majú však všetky mýty a všetky sny 
jednu vec spoločnú: všetky sú „napísané“ tým istým 
jazykom, sym bolickým  jazykom .

Mýty Babylončanov, Indov, Egypťanov, Židov, Gré
kov sú písané tým istým jazykom ako mýty Ašantiov 
alebo Trukesov. Sny človeka, ktorý dnes žije v New 
Yorku alebo v Paríži, sú tie isté ako sny opisované 
ľuďmi, čo žili pred pár tisíc rokmi v Aténach alebo



Jeruzaleme.. Sny starovekého i súčasného človeka sú 
napísané tým Istým jazykom ako mýty, ktorých autori 
žili na úsvite ľudských dejín.

Symbolický jazyk je jazyk, v ktorom sa vnútorné zážitky, 
city a myšlienky vyjadrujú tak, ako keby išlo o skú
senosť zmyslov, o udalosti vo vonkajšom svete. Svojou 
logikou sa tento jazyk odlišuje od konvenčnej logiky 
denného hovoru; v tejto logike vládnu kategórie inten
zity a asociácie, a nie kategórie času a priestoru. Je 
to jediný univerzálny jazyk, ktorý kedy ľudstvo vytvo
rilo, a je rovnaký pre všetky kultúry v celých dejinách. 
Je to akoby jazyk s vlastnou gramatikou a synta- 
xou; človek mu musí rozumieť, ak chce chápať vý
znam mýtov, rozprávok a snov.

Dnešný človek však tento jazyk zabudol. Nie v spán
ku, ale pri plnom vedomí. Treba naozaj nevyhnutne 
rozumieť tomuto jazyku aj v bdelom stave?

Ľudia minulosti, ktorí žili vo veľkých kultúrach Vý
chodu aj Západu, nemali pochybnosti, pokiaľ ide o od
poveď na túto otázku. Pre nich patrili mýty a sny 
k najvýznamnejším prejavom myslenia, a neschopnosť 
pochopiť ich sa rovnala analfabetizmu. Iba v niekoľ
kých minulých storočiach sa v západnej kultúre tento 
postoj zmenil. Mýty sa v najlepšom prípade chápali ako 
naivné výtvory predvedeckej fázy myslenia, ktoré vznik
li dávno predtým, ako človek odhalil veľké tajomstvá 
prírody a naučil sa ich čiastočne ovládať.

Sny v modernom osvietenstve pochodili ešte horšie. 
Považovali sa za úplne nezmyselné a za nehodné po
zornosti dospelých ľudí, zaujatých takými významnými 
vecami, ako sú napríklad stavebné stroje; „realizmus“ 
predsa vylučuje všetko okrem reality vecí, ktoré sa 
dajú ovládnuť, s ktorými sa dá narábať;; naši realisti 
majú osobitné slovo pre každý typ automobilu, ale 
na vyjadrenie najrôznejších druhov efektívneho zážit
ku len jediné slovo — láska.

Keby ešte všetky naše sny boli príjemnými výplod
mi fantázie, pri ktorých sa spĺňajú žiadosti nášho srdca, 
mohli by sme ich prijímať priateľskejšie. Mnohé z nich 
však zanechávajú v nás úzkosť. Často je to mora, a po 
prebudení sme radi, že to bol len sen. Iné sny nás zasa 
rozrušujú pre iné príčiny. Vôbec nepristanú osobe, za



ktorú sa cez deň s istotou považujeme. Vo sne ne
návidíme ľudí, ktorých predsa normálne ľúbime, a mi
lujeme kohosi, o kom si myslíme, že nás vôbec ne
zaujíma. Sme presvedčení, že sme skromní, a vo sne 
sme zrazu ambiciózni; sme pyšní na svoju nezávislosť, 
a sníva sa nám, že sme zrazu poddajní, koríme sa 
iným. Najhoršie zo všetkého je však to, že svojim 
snom nerozumieme; nerozumieme im my, ktorí v bdení 
s istotou tvrdíme, že náš rozum zmôže všetko. S takým 
silným dôkazom o obmedzeniach nášho rozumu sa ne
radi stretávame, a tak radšej obviňujeme sny, že sú 
nezmyselné.

V posledných niekoľkých desaťročiach nastala v po
stoji k mýtom a snom hlboká zmena. Veľkú zásluhu 
má na tom Freudova práca. Freud začal s obmedzeným 
cieľom pomôcť neurotickému pacientovi porozumieť prí
činám jeho choroby a pokračoval výskumom sna ako 
univerzálneho ľudského javu, rovnakého u chorej ako aj 
zdravej osoby. Vybadal, že sny sa v podstate nelíšia od 
mýtov a rozprávok a porozumieť jazyku jedných značí 
porozumieť aj jazyku druhých. Práca antropológov veno
vala mýtom novú pozornosť. Mýty sa začali zbierať a 
skúmať a niekoľko pionierov v tejto oblasti — ako naprí
klad J. J. Bachofen — získalo úspechy pri objasňovaní 
nových aspektov prehistórie človeka.

Výskum mýtov a snov je však ešte len v začiatkoch. 
Trpí rôznymi nedostatkami. Jedným -z nich je istý dog
matizmus a strnulosť, čo je dôsledkom požiadaviek 
rôznych psychoanalytických škôl, z ktorých každá sa 
domnieva, že jediná správne 'pochopila symbolický ja 
zyk. Takto sa stráca aspekt mnohostrannosti symbo
lického jazyka a vzniká snaha vtesnať ho do Prokru- 
stovho lôžka s jediným významom.

Iným nedostatkom je, že výklad snov sa ešt-e stáľe 
považuje za oprávnený len vtedy, ak ho používa psy
chiater pri liečbe neurotického pacienta. Domnievam sa
— v protiklade s týmto názorom — že práve symbo
lický jazyk je tým cudzím jazykom, ktorý sa musí 
naučiť každý z nás. Ak tento jazyk pochopíme, priblí
žime sa k jednému z najvýznamnejších zdrojov múd
rosti, k zdroju mýtov, čo nám umožní kontakt s hlbšími 
vrstvami našej vlastnej osobnosti. Pomôže nám to po



chopil! úroveň skúsenosti, ktorá je špecificky ľudská, 
pretože je obsahom i štýlom spoločná celému ľudstvu.

V talmude sa hovorí: „Sen, ktorému nerozumieme, je 
ako list, čo sa neotvorí.“ Sny a mýty sú naozaj dôležitým 
dorozumievacím prostriedkom v nás samých. Ak nero
zumieme ich jazyku, strácame veľa z toho, čo vieme 
a čo si vravíme v tých hodinách, keď sa prestávame 
zapodievať vonkajším svetom.



podstata symbolického jazyka

Predpokladajme, že chcete niekomu vysvetliť 
rozdiel medzi chuťou bieleho a červeného vína. Môže 
sa vám to zdať celkom jednoduché. Vám  je tento roz
diel veľmi dobre známy; prečo by teda nemalo byť 
jednoduché objasniť to niekomu inému? Jednako však 
zistíte, že vysvetliť tento chuťový rozdiel slovami je 
veľmi ťažké. Pravdepodobne aj skončíte slovami: „Či 
veríte, či nie, neviem vám to vysvetliť. Napite sa 
červeného vína, potom bieleho, a rozdiel spoznáte sa
mi.“ Nájsť vhodné slová na vysvetlenie najzložitejšieho 
stroja vám nepôsobí nijaké ťažkosti, ale opísať jedno
duchý chuťový zážitok slovami sa zdá byť nad vaše 
sily.

Nestretávame sa s rovnakými ťažkosťami, keď sa 
pokúšame vysvetliť citový zážitok? Predstavme si na
príklad náladu, pri ktorej sa cítite opustený, osamotený, 
svet sa vám zdá šedivý, akýsi nepriateľský, aj keď 
nejde o skutočné nebezpečenstvo. Túto náladu chcete 
opísať svojmu priateľovi, ale zasa akosi nenachádza
te slová a cítite, že vaše slová primerane nevy
stihujú rôzne odtiene tejto nálady. Nasledujúcu noc 
máte sen. Nachádzate sa na okraji veľkého mesta 
práve pred svitaním; ulice sú prázdne — vidno len 
voz s mliekom — domy sú akési úbohé, všetko okolo 
je známe, a neviete, ako sa dostať do známych štvrtí, 
kde sa cítite doma. Keď sa po prebudení rozpamätáte 
na sen, zistíte, že pocity z vášho sna presne vyjadrujú 
pocity stratenosti a šedivosti, ktorú ste sa deň pred
tým pokúšali opísať svojmu priateľovi. A je to len 
jediný obraz, ktorý ste zazreli na necelú sekundu. 
Jednako tento obraz obsahuje živší a vernejší opis, ako



by ste boli dosiahli siahodlhými rečami. Obraz vo sne 
je sym bol čohosi, čo ste cítili.

Čo je vlastne symbol? Symbol sa často definuje ako, 
„niečo, čo zastupuje voľačo iné“. Táto definícia nás 
akosi neuspokojuje. Stáva sa však zaujímavejšou, ak sa 
zaoberáme symbolmi, ktoré sú zmyslovými vyjadre
niami videnia, počutia, chuti, hmatu a ktoré zastupujú 
„niečo iné“; tým iným je vnútorný zážitok, cit alebo myš
lienka. Symbol takéhoto druhu je čosi mimo nás sa
mých, ale to, čo symbol predstavuje, je niečo v nás 
samých. Symbolický jazyk je jazyk, ktorým vyjadru
jeme vnútorný zážitok tak, ako keby išlo o zmyslový 
zážitok, ako keby išlo o niečo, čo sme spravili alebo 
čo sa nám v reálnom svete vecí stalo. Pri symbolickom 
jazyku je vonkajší svet symbolom sveta vnútorného, 
symbolom našej duše a mysle.

Ak definujeme symbol ako „niečo, čo zastupuje vo
ľačo iné“, narazíme na zásadnú otázku: Aký je  šp ec i
fick ý  vziah medzi sym bolom  a m edzi tým, čo  sym bol 
predstavuje?

Pri odpovedi na túto otázku môžeme rozlišovať tri 
druhy symbolov: konvenčný, náhodný a univerzálny. 
Ukazuje sa nám, že len posledné dva druhy symbolov 
vyjadrujú vnútorné zážitky tak, ako keby išlo o zmyslo
vú skúsenosť; len tieto dva druhy obsahujú prvky 
symbolického jazyka.

Konvenčný  symbol je zo všetkých troch najznámejší, 
keďže ho používame v každodennej reči. Ak vidíme 
alebo počujeme slovo „stôl“, tak hlásky S-T-Ô-L na
ozaj zastupujú voľačo iné. Zastupujú ten skutočný 
stôl, ktorý vidíme, ktorý používame a môžeme 
ohmatať. Aký je súvis medzi slovom  „stôl“ a vecou  
stôl? Je tu nejaký bezprostredný vzťah? Zrejme nie. 
Stôl ako vec nijako nesúvisí so zvukom tohto slova 
a dané slovo symbolizuje danú vec len na základe 
dohody, konvencie nazývať práve tento predmet 
týmto názvom. Tomuto súvisu sa učíme od detstva 
opakovanou skúsenosťou počuť názov danej veci, až 
sa utvorí taká trvalá asociácia, že pri hľadaní správ
neho pomenovania nemusíme premýšľať.

Sú však aj slová, kde takáto asociácia nie je len 
konvenčná. Keď napríklad povieme „fuj“, vyrážame zú-



ženými perami vzduch. Je to prejav odporu, na ktorom 
majú svoj podiel a j ústa. Rýchlym vytlačením vzduchu 
vyjadrujeme svoj úmysel vyhnať niečo, vytlačiť to zo 
svojho okruhu; ústa to napodobňujú. V tomto a aj 
v iných prípadoch súvisí symbol inherentne s citom, 
ktorý vyjadruje. Aj keď pripustíme, že spočiatku mno
hé — ak nie všetky — slová mali svoj pôvod v ta
komto inherentnom vzťahu medzi symbolom a tým, 
čo symbol vyjadruje, predsa len pri učení sa jazyka 
nemá už väčšina slov pre nás takýto význam.

Slová nie sú jediným príkladom konvenčných sym
bolov, aj keď sú najčastejšie a najznámejšie. Kon
venčnými symbolmi môžu byť aj obrázky. Napríklad 
zástava môže zastupovať tú-ktorú krajinu, a jednako 
medzi špecifickými farbami a krajinou, ktorú zastupujú, 
nie je  nijaký súvis. Farby sa prijali ako označenie urči
tej krajiny a zrakový dojem zástavy si opäť do pojmu 
danej krajiny prekladáme len na konvenčnom základe. 
Niektoré obrázkové symboly nemajú len čisto konvenčný 
charakter. Vezmime si napríklad kríž. Kríž môže byť 
iba konvenčným symbolom kresťanstva a v tomto ohľa
de sa nijako nelíši od zástavy. Ale špecifický obsah 
symbolu kríža sa vzťahuje na Kristovu smrť, alebo 
abstraktnejšie, na vzájomné prenikanie materiálnej 
a duchovnej roviny. Tým sa vzťah medzi symbolom 
a symbolizovaným dostáva nad úroveň iba konvenčných 
symbolov.

Od konvenčného symbolu sa líši náhodný  symbol,
i keď oba majú jedno spoločné: medzi symbolom a tým, 
čo symbol predstavuje, nie je nijaký vnútorný vzťah. 
Povedzme, že niekto mal v istom meste skľučujúci 
zážitok; keď počuje meno tohto mesta, ľahko ho bude 
spájať so skľučujúcou náladou práve tak, ako by ho 
pri radostnom zážitku spájal s náladou plnou radosti.
V povahe mesta zrejme nie je nič také, čo by bolo 
či už smutné, alebo radostné. Symbolom nálady sa 
mesto stáva len ako dôsledok určitého individuálneho 
zážitku.

Rovnaká reakcia by sa mohla vyskytnúť v súvislosti 
s domom, ulicou, určitými šatami, určitou situáciou alebo 
s čímkoľvek, čo kedysi súviselo s určitou náhodou. 
Môže sa nám napríklad snívať, že sme v určitom meste.



Vo sne nijako nemusíme cítiť, že k mestu sa viaže 
určitá nálada; vidíme iba ulicu alebo dokonca len 
názov mesta. Skúmame, prečo sa nám snívalo práve 
o tomto meste, a môžeme zistiť, že sme zaspali v ná
lade, ktorú verne symbolizuje práve toto mesto. Obraz 
vo sne odzrkadľuje túto náladu; mesto „zastupuje“ ná
ladu, ktorú sme tam voľakedy mali. Súvis medzi sym
bolom a symbolizovaným zážitkom je tu úplne ná
hodný.

V protiklade ku konvenčnému symbolu náhodný 
symbol nemôže nik pochopiť bez toho, aby sme sami 
neobjasnili súvis medzi symbolom a udalosťami. Preto 
náhodné symboly sa zriedka používajú v mýtoch, roz
právkach alebo umeleckých prácach písaných symbo
lickým jazykom; ak totiž autor každý použitý symbol 
podrobne nekomentuje, symbol nám nič nehovorí.
V snoch sa však náhodné symboly vyskytujú často 
a neskôr ešte objasním, akou metódou sa dajú po
chopiť.

Univerzálny symbol je charakterizovaný vnútorným 
vzťahom medzi symbolom a tým, čo symbol predstavuje. 
Jeden príklad sme už uviedli, a to o úsvite na okraji 
mesta. Zmyslový zážitok opusteného, neznámeho a bied
neho prostredia naozaj bezprostredne súvisí s náladou, 
prejavujúcou sa pocitom stratenosti a úzkosti. Pritom 
je isté, že keby sme nikdy neboli bývali na okraji 
mesta, nemohli by sme tento symbol použiť, práve tak 
ako slovo „stôl“ by nemalo význam, keby sme stôl 
neboli nikdy videli. Tento symbol má význam len pre 
obyvateľov miest a je bezvýznamný pre príslušníkov 
kultúr, ktoré nijaké veľkomestá nemajú. Mnohé iné 
univerzálne symboly sú však súčasťou skúsenosti kaž
dej ľudskej bytosti. Uveďme napríklad symbol ohňa. 
Oheň v krbe nás uchvacuje niektorými vlastnosťami. 
Predovšetkým svojou živosťou. Neustále sa mení, stále 
je v pohybe, a predsa je v ňom stálosť. Zostáva ten 
istý aj napriek tomu, že je stále iný. Pôsobí na nás 
silou, energiou, pôvabom i ľahkosťou. Ako keby ne
ustále tancoval a mal nevyčerpateľnú zásobu energie. 
Keď používame ako symbol oheň, opisujeme vnútorný 
zážitok charakterizovaný tými istými prvkami, ktoré 
v našej zmyslovej skúsenosti oheň vytvára; pociťujeme



energiu, ľahkosť, pohyb, vznešenosť, veselosť, pričom 
raz prevláda jeden, inokedy iný z týchto prvkov.

Podobný, ale len do určitej miery, je symbol vody, 
či už je to oceán alebo dravý prúd. Tu sa tiež prelína 
zmena a stálosť, neustály pohyb, a napriek tomu ne
mennosť. Tiež cítime živosť, kontinuitu a energiu. Je 
tu však rozdiel; kým oheň pripomína dobrodružstvo, 
rýchlosť, vzrušenie, voda vyvoláva pocit pokojnosti, 
pomalosti a stálosti. Oheň obsahuje prvok prekvapenia, 
voda prvok predvídavosti. Voda symbolizuje a j živosť, 
ale táto živosť je „ťažkopádnejšia“, „pomalšia“, viac 
upokojuje, ako vzrušuje.

Nijako neprekvapuje, že jav fyzického sveta môže 
primerane vyjadriť vnútorný zážitok, že svet vecí môže 
byť symbolom neskutočného sveta. Všetci vieme, že 
naše telo vyjadruje stav našej mysle. Pri rozčúlení nám 
stúpa do hlavy krv, pri strachu zasa bledneme; pri 
hneve sa ním rozbúcha srdce a pri šťastí má celé 
telo celkom iný tonus ako pri smútku. Svoje - nálady 
prejavujeme mimikou a svoj postoj a city často takými 
presnými pohybmi a gestami, že ľuďom o nás hovoria 
viac ako naše slová. Telo je naozaj symbolom duše, 
a nie je j alegóriou. Hlboký a pôvodný cit, ba aj každá 
precítená myšlienka sa odzrkadľuje v celom našom 
organizme. Ten istý vzťah medzi duševným a telesným 
zážitkom nachádzame aj pri univerzálnych symboloch. 
Niektoré fyzické javy už svojou vlastnou povahou na
značujú niektoré citové a rozumové zážitky, a tak ci
tovú skúsenosť vyjadrujeme aj jazykom fyzickej skú
senosti, t. j. symbolicky.

Univerzálny symbol je jediný, pri ktorom vzťah medzi 
symbolom a tým, čo symbol označuje, nie je náhodný, 
ale vnútorný. Tento vzťah spočíva v príbuznosti medzi 
citom alebo myšlienkou na jednej strane a zmyslovou 
skúsenosťou na strane druhej. Univerzálnym ho nazývame 
preto, lebo je spoločný všetkým ľuďom. Celkom opačne 
je to nielen pri náhodnom symbole, ktorý už svojou 
povahou má osobný charakter, ale aj pri konvenčnom 
symbole, ktorý platí len pre skupinu ľudí uznávajúcich 
tú istú konvenciu. Univerzálny symbol spočíva vo vlast
nostiach nášho tela, našich zmyslov alebo rozumu, 
ktoré sú spoločné všetkým ľuďom a neobmedzujú sa



prelo Ion na jednotlivcov alebo špecifické skupiny. 
Jazyk univerzálneho symbolu je naozaj jediný spoločný 
výrazový prostriedok, ktorý si ludský rod vytvoril; 
tento jazyk ľudstvo zabudlo, keď sa mu podarilo vy
vinúť univerzálny konvenčný jazyk.

Ak chceme vysvetliť univerzálny charakter symbolov, 
nemusíme uvádzať princíp generačného odkazu. Každá 
ľudská bytosť, ktorá má s ostatným ľudstvom spoločné 
základné črty telesného a duševného vybavenia, je 
schopná chápať symbolický jazyk a hovoriť ním, lebo 
tento jazyk spočíva práve na týchto spoločných črtách, 

t Ako sa nemusíme učiť plakať pri smútku, očervenieť 
pri hneve, tak sa nemusíme učiť ani symbolický jazyk,.; 
A ak sa tieto reakcie neobmedzujú na nijakú osobitnú 
rasu alebo skupinu ľudí, tak sa ani symbolický jazyk 
neobmedzuje na nejakú izolovanú časť ľudstva. Svedčí
o tom skutočnosť, že symbolický jazyk použitý v mý
toch a snoch možno zistiť vo všetkých kultúrach, a to 
tak v tzv. primitívnych, ako aj vo vysoko rozvinutých 
kultúrach, napríklad Egypta alebo Grécka. Symboly 
týchto rôznych kultúr sú si okrem toho prekvapujúco 
podobné, pretože všetky možno odvodiť zo základných 
zmyslových a citových zážitkov, ktoré sú spoločné ľu
ďom všetkých kultúr. Ďalšie dôkazy o tom nachádzame 
aj v nedávnych experimentoch, v ktorých ľudia bez 
znalosti teórie výkladu snov boli v hypnóze schopní 
bez ťažkostí interpretovať symboliku svojich snov. Keď 
ich po skončení hypnotického stavu požiadali o výklad 
tých istých snov, prekvapene odpovedali: „Nemá to ni
jaký význam, je to nezmysel.“

Predchádzajúce tvrdenie si však vyžaduje upresne- 
nie. Niektoré symboly sa čo do významu odlišujú podľa 
rozdielov ich skutočného ponímania v rôznych kultú
rach. Funkcia, a teda aj význam slnka je napríklad 
v severských krajinách iný ako v trópoch. Na severe, 
kde je dosť vody, závisí všetok život od dostatku slneč
nej energie. Slnko je ochrannou, životodarnou silou, je 
teplom i láskou. Na Blízkom východe, kde je slnečná 
páľava oveľa silnejšia, je slnko nebezpečnou, ba až 
hrozivou silou, pred ktorou sa človek musí chrániť; 
zdrojom všetkého života a hlavnou podmienkou rastu 
je tu však voda. Možno teda hovoriť akoby o dialek-



toch univerzálneho symbolického jazyka, vytváraných 
rozdielmi prírodných podmienok, ktoré spôsobujú, že 
určité symboly majú v rôznych častiach krajiny odlišné 
významy.

Od týchto „symbolických dialektov“ sa odlišuje sku
točnosť, že mnohé symboly majú viacero významov, a to 
v dôsledku odlišných druhov skúseností, na ktoré sa 
jeden a ten istý prírodný jav viaže. Uveďme ako 
príklad zasa symbol ohňa. Oheň v kozube je pre nás zdro
jom pôžitku a pohodlia, vyvoláva pocit živosti, tepla 
a spokojnosti. Ak však vidíme horieť budovu alebo les, 
prežívame strach a hrôzu a uvedomujeme si bezmoc
nosť človeka voči prírodným živlom. Oheň teda môže 
byť symbolom vnútorného oživenia a šťastia, ale aj 
strachu, bezmocnosti alebo vlastných deštrukčných sklo
nov. To isté platí aj pre symbol vody. Voda môže byť 
strašnou ničivou silou, ak ju rozbúri víchor alebo ak 
sa preleje cez brehy. Môže byť teda práve tak symbolic
kým vyjadrením hrôzy a zmätku, ako aj pokoja a po
hodlia.

Ďalším príkladom toho istého princípu je symbol údo
lia. Údolie, uzavreté vrchmi, môže vyvolávať pocit isto
ty a pohodlia, pocit ochrany pred všetkými vonkajšími 
nebezpečenstvami. Ale vrchy, obopínajúce údolie, môžu 
predstavovať aj väzenské múry, ktoré nám zabraňujú 
opustiť údolie; údolie sa môže stať symbolom izolácie. 
Vymedziť špecifický význam symbolu v danej situácii 
možno len na základe celkového kontextu a s ohľadom 
na prevládajúce skúsenosti osoby, ktorá symbol použí
va. Pri úvahe o symbole snov sa ešte k tejto otázke 
vrátime.

Dobrým príkladom funkcie univerzálneho symbolu je 
príbeh — napísaný v symbolickom jazyku — ktorý 
z biblie dnes už pozná takmer každý; je to príbeh 
proroka Jonáša. Jonáš počul hlas boží, ako mu pri
kazuje odísť do Ninive a kázaním odvádzať jeho oby
vateľov od zla, lebo budú zničení. Jonáš nevie zabrániť 
tomu, aby nepočul hlas boží, a preto je prorokom. Je 
však neochotným prorokom, lebo aj keď vie, čo má 
robiť, pokúša sa príkazu boha uniknúť (alebo môžeme 
povedať, že sa pokúša uniknúť hlasu svojho svedomia). 
Je to muž, ktorý sa nestará o ostatných ľudí. Je to muž



s veľkým zmyslom pre zákon a poriadok, ale muž bez 
lásky.1

Ako tento príbeh vyjadruje duševné procesy u Jo
náša?

Dozvedáme sa, že Jonáš odišiel do Joppy a našiel 
loď, ktorá ho mala odviezť do Taršišu. Uprostred oceánu 
sa rozpúta búrka, každý je vzrušený a naľakaný. Iba 
Jonáš vojde do útrob lode a zaspí tam tvrdým spánkom. 
Námorníci sú presvedčení, že búrku im zoslal Boh, 
lebo chce na lodi niekoho potrestať. Zobudia Jonáša 
a on im prezradí, že sa pokúšal utiecť pred božím prí
kazom. Žiada ich, aby ho hodili do mora, ktoré sa 
potom utíši. Námorníci'sú obdivuhodne humánni a skú
šajú najprv všetko možné, aby nemuseli vyhovieť jeho 
prosbe. Nakoniec ho však zhodia do mora, ktoré sa 
ihneď upokojí. Jonáša prehltne veľryba a v jej bruchu 
zostane tri dni a tri noci. Modlí sa k Bohu, aby ho 
z tohto väzenia oslobodil. Na boží zákrok vyvrhne ryba 
Jonáša na pevninu a Jonáš odchádza do Ninive, splní 
boží príkaz a zachráni tak obyvateľov mesta.

Príbeh sa podáva tak, ako keby išlo o skutočné 
udalosti. Písaný je však symbolickým jazykom a všet
ky realisticky opísané udalosti sú symbolmi vnútorných 
zážitkov hrdinu. Je tu sled za sebou idúcich symbolov: 
odchod na loď, zostup do útrob lode, spánok, pobyt 
v mori a pobyt v bruchu veľryby. Všetky tieto symboly 
zastupujú ten istý vnútorný zážitok: stav ochrany, izo
lovanosti a bezpečného vyhýbania sa styku s ostat
nými ľuďmi. Predstavujú to, čo by sa dalo vyjadriť aj 
iným symbolom, symbolom plodu v lone matky. Ütroby 
lode, hlboký spánok, more, brucho veľryby, to všetko 
sú z hľadiska reality odlišné obrazy, ale vyjadrujú ten 
istý vnútorný zážitok, v ktorom sa prelína ochrana 
s osamotenosťou.

Udalosti opisovaného príbehu sa odohrávajú v priesto
re a čase: najprv  odchod do útrob lode, potom  spánok,

1 Porovnaj úvahu o Jonášovi v knihe E. Fromma Man for 
Himself (New York, Rinehart and Co., 1947), kde sa 
príbeh rozoberá z hľadiska významu lásky.



potom  zhodenie do mora, potom  prehltnutie veľrybou. 
Jedna udalosť nasleduje za druhou, a aj keď sú nie
ktoré zrejme neskutočné, príbeh má predsa len vzhľadom 
na čas a priestor svoju vlastnú logickú dôslednosť. Ak 
však pochopíme, že pisateľovi v príbehu nešlo o von
kajšie udalosti, ale o vnútorný zážitok človeka roz
polteného medzi svedomím a túžbou uniknúť hlasu vlast
ného vnútra, potom nám bude jasné, že sled jeho 
rôznych činov vyjadruje stále tú istú náladu. Ujasní sa 
nám aj to, že časová následnosť  vyjadruje rastúcu silu 
toho istého pocitu. Jonáš sa pokúša uniknúť pred svojou 
povinnosťou k blížnym, a tým sa čoraz viac izoluje, 
až kým sa v bruchu ryby prvok ochrany mení na prvok 
väzenia, ktorý už ďalej nemôže zniesť. To ho donúti 
prosiť Boha, aby ho stadiaľ vyslobodil. (Tento mechaniz
mus je charakteristický pre neurózy. Ako obrana proti 
nebezpečenstvu sa vytvorí nejaký postoj, ale neskôr 
tento postoj prerastie svoju pôvodnú obrannú funkciu 
a stáva sa neurotickým symptómom, ktorého sa daná 
osoba pokúša zbaviť.) A tak sa Jonášov útek do chrá
niacej samoty končí hrôzou z uväznenia, a nový život sa 
začína práve tam, kde sa pokúšal o únik.

Medzi logikou zjavného a skrytého príbehu je aj iný 
rozdiel. V zjavnom príbehu spočíva logický súvis v kau
zalite vonkajších udalostí. Jonáš sa plaví do zámoria, 
lebo  chce utiecť pred Bohom; zaspí, lebo  je  ustatý; 
zvrhnú ho do mora, lebo  ho považujú za príčinu búrky, 
a zhltne ho veľryba, lebo  v mori sú aj dravé ryby. 
Každá udalosť je dôsledkom predchádzajúcej udalosti. 
(Posledná časť príbehu je nereálna, ale nie nelogická.)
V skrytom príbehu je však odlišná logika. Rôzne uda
losti navzájom súvisia na základe asociácie s tým 
istým vnútorným zážitkom. Zdanlivý príčinný sled von
kajších udalostí zastupuje súhrn zážitkov spätých vzá
jomne ich asociáciou s vnútornými udalosťami. Je to 
práve tak logické ako v zjavnom príbehu, ale je to 
iný druh logiky. Ak sa teraz obrátime k analýze podstaty 
sna, oveľa lepšie sa nám ozrejmí logika, ktorá ovláda 
symbolický jazyk.



podstata snov

N áhľady na podstatu snov^a v priebehu sto
ročí a v rôznych kultúrach veľmi odlišovali. Či už ve
ríme, že sny sú skutočné zážitky odhmotnenej duše, 
ktorá opustila telo, alebo sa domnievame, že ich 
vytvára boh alebo zlí duchovia, či už v nich vidíme 
prejav našich iracionálnych vášní, ktoré sú opakom 
našich najvyšších a vysoko etických ideálov, jedna vec 
zostáva nesporná: všetky sny majú svoj význam a svoju 
dôležitosť. Význam majú preto, lebo obsahujú správu, 
ktorú môžeme porozumieť, ak máme kľúč na je j de
šifrovanie. Dôležité sú preto, lebo nezvykneme snívať
o bezvýznamných veciach, a j keď reč sna môže zaha
ľovať jeho skutočný význam a zastierať ho rúškom bez
významnej maličkosti.

Prudký odklon od takéhoto názoru bolo možné po
zorovať iba v posledných storočiach. Výklad snov sa 
odsunul do oblasti povier a osvietený vzdelanec — či 
už laik, alebo vedec — nepochyboval, že sny nemajú 
zmysel a sú len bezvýznamným prejavom našej mysle; 
v najlepšom prípade ide vraj o mentálny odraz teles
ných pocitov, ktoré prežívame v spánku.

A práve Freud sa na začiatku dvadsiateho storočia 
znovu vrátil k pôvodnému starému názoru: sny majú 
aj svoj význam, aj svoju dôležitosť; každý sen je 
dôležitým prejavom nášho vnútorného života a všetky 
sny možno pochopiť, ak máme primeranú šifru; výklad 
snov je ,,via regia“, hlavná cesta k pochopeniu neve
domého, a tým aj mohutná motivačná sila tak pri pa
tologickom, ako aj pri normálnom správaní sa. Popri 
tomto všeobecnom výroku o podstate snov Freud opä
tovne zdôraznil — výrazne a trochu aj jednostranne —



jednu z najstarších teórií: sen umožňuje splniť ira
cionálne vášne, ktoré sú v našom normálnom živote 
v bdení potlačené.

Freudove a staršie teórie sna nebudeme na tomto 
mieste rozoberať, vrátime sa k nim v inej kapitole. Tu 
sa pokúsime zamyslieť nad podstatou sna z nášho 
hľadiska. Dospel som k nemu na základe Freudových 
prác a svojej skúsenosti s vlastnými snami i s výkladom 
snov vôbec.

Niet nijakého prejavu mentálnej činnosti, ktorý by 
sa neobjavil v sne. Verím preto, že jediný opis podstaty 
snov, ktorý tento jav neskresľuje a nezužuje, je opis 
široký, ipodľa ktorého je  snívanie významným a d ô le 
žitým prejavom  akéh okoľv ek  druhu m entálnej činnosti 
v podm ien kach  spánku.

Táto definícia je zrejme príliš široká, takže nám 
málo pomôže pri pochopení snov, ak nevieme presnejšie 
vymedziť „podmienky spánku“ a osobitný účinok týchto 
podmienok na našu mentálnu činnosť. Ak sa nám po
darí zistiť podstatu špecifického účinku spánku na našu 
mentálnu činnosť, potom sa o podstate snívania mô
žeme dozvedieť oveľa viac.

Z fyziologického hľadiska je spánok chemickou regene
ráciou organizmu; v dôsledku úplnej nečinnosti organiz
mu sa obnovuje jeho energia, pričom je takmer úplne vy
pojené dokonca aj zmyslové vnímanie. Z psychologického 
hľadiska predstavuje spánok vypojenie hlavného funkč
ného znaku bdelosti: reagovania na realitu prostredníc
tvom vnímania a konania. Tento rozdiel medzi biologic
kými funkciami bdenia a spánku je v skutočnosti roz
dielom medzi dvoma stavmi existencie.

Ak chceme posúdiť účinok spánkového stavu na naše 
mentálne pochody, musíme sa najprv zamyslieť nad 
širším problémom vzájomnej závislosti medzi druhom 
Vykonávanej činnosti a naším procesom myslenia. Spô
sob nášho myslenia je prevažne určovaný našou čin
nosťou a našimi cieľovými záujmami. To neznamená, že 
myslenie sa záujmami skresľuje; záujmy ho prosto mo
difikujú.

Aký je napríklad postoj rôznych ľudí k lesu? Maliar 
si tam vyšiel maľovať, majiteľ lesa chce zistiť možnosti 
predaja, dôstojníka zaujímajú taktické otázky terénu



pre obranu, výletník si vyšiel oddýchnuť; pre každého 
z nich je les celkom odlišný pojem, pretože každý 
k nemu pristupuje z iného hľadiska. Maliara púta tvar 
a farby lesa, obchodníka veľkosť, počet a vek stro
mov, dôstojníka viditeľnosť a možnosti ochrany, vý
letníka chodníky a možnosť pohybu. Všetci síce sú
hlasia s tvrdením, že stoja na kraji lesa, ich zážitok 
„pravého lesa“ bude však závisieť od ich rôznych zá
merov.

Rozdiel medzi biologickými a psychologickými funk
ciami spánku a bdenia je podstatnejší ako hocaký 
rozdiel medzi rôznymi druhmi činnosti; v dôsledku 
tohto je neporovnateľne významnejší a j rozdiel medzi 
pojmovými systémami, ktoré oba tieto stavy sprevádzajú.
V bdelom stave sa myšlienky a city zameriavajú pri
márne na úlohu ovládnuť a zmeniť prostredie a ubrániť 
sa jeho nežiadúcim vplyvom. Stav bdelosti je ovládaný 
pudom sebazáchovy; človek sa podriaďuje zákonom 
reálneho sveta. Musí teda rozmýšľať v pojmoch času 
a priestoru a jeho myšlienky sa zákonom tejto časovo- 
priestorovej logiky aj podriaďujú.

V spánku nás netrápi problém prispôsobiť si vonkajší 
svet vlastným zámerom. Sme bezmocní, nenadarmo 
nazývajú spánok „bratom smrti“. Sme však aj slo
bodnejší a voľnejší, ako keď sa už prebudíme. Neťaží 
nás práca, netreba sa brániť ani útočiť, netreba skúmať 
a ovládať reálny svet. Vonkajší svet nás nezaujíma; 
pozeráme sa do vlastného vnútra a zaoberáme sa vý
lučne sami sebou. V spánku môžeme byť plodom v tele 
matky, i mŕtvolou; môžeme byť a j anjelmi, ktorí ne
podliehajú zákonom „reality“. Oblasť nevyhnutnosti ustu
puje v spánku oblasti slobody, v ktorej naše myšlienky 
a city zaujíma jediný systém: Ja som.

Mentálna činnosť v spánku má inú logiku ako v bde
ní. V spánku môžeme ignorovať vlastnosti, ktoré za
vážia len v reálnom svete. Ak sa napríklad domnievam, 
že určitý človek je zbabelec, môže sa mi prisniť, že 
sa zmenil z človeka na kurča. Z hľadiska toho, čo k da
nému človeku cítim, je táto zmena logická; nelogická 
je len z hľadiska mojej orientácie k vonkajšej skutoč
nosti (z hľadiska toho, čo by som reálne s danou 
osobou mohol rob ií) . Spánkovým zážitkom nechýba lo



gika, ibaže sú podriadené iným logickým pravidlám, 
ktoré sú pre tento zážitkový svet všeobecne platné.

Život v spánku a bdení predstavuje dva póly ľudskej 
existencie. Bdenie charakterizuje funkcia činnosti, ktorú 
spánok nepozná. Spánok charakterizuje funkcia seba- 
zážitku. Keď sa prebúdzame, vstupujeme do oblasti čin
nosti. Naša orientácia sa potom opiera o tento systém, 
a to platí aj pre pamäť: pamätáme si to, čo si možno 
vybaviť v časovopriestorových rozmeroch. Svet spánku 
zmizol. Snové zážitky si pamätáme len veľmi ťažko.1 
Symbolicky znázorňujú túto situáciu mnohé ľudové roz
právky: dobré a zlé strašidlá a duchovia majú moc len 
v noci; keď sa brieždi, miznú a ich moc sa stráca.

Tieto úvahy nás vedú k niektorým záverom o podstate 
nevedomého.

Nie je ním ani Jungov mýtický svet skúsenosti, zdede
nej z pradávnych dôb. Nie je ním ani Freudovo centrum 
iracionálnych síl libida. Nevedomie treba chápať na 
základe princípu: „Naše myslenie a cítenie je ovplyv
nené našou činnosťou.“

Vedomie je mentálna činnosť v stave zaoberania sa 
vonkajšou realitou, teda v stave konania. Nevedomie 
je mentálny zážitok v stave existencie, keď sme pre
rušili styk s vonkajším svetom a nezaoberáme sa viac 
činnosťou, ale len sebou samým. Nevedomie je zážitok 
osobitného spôsobu života: nečinnosti. Charakteristické 
znaky nevedomia vyplývajú potom z povahy takéhoto 
spôsobu existencie. Naproti tomu vlastnosti vedomia sú 
vymedzené povahou činnosti a sebazáchovnou funkciou 
existencie v bdelom stave.

„Nevedomie“ je nevedomé len vzhľadom na „normál
ny“ stav aktivity. Pod „nevedomím“ rozumieme vlastne 
skúsenosť cudziu tomu stavu mysle, ktorý trvá dovtedy, 
kým konáme; vtedy tento zážitok pociťujeme ako stra
šidelný a vtieravý prvok, ktorého sa možno ťažko zmoc
niť a ktorý si človek ťažko pamätá. Ale denný svet je

1 Porovnaj problém pamäti v jej vzťahu k snovej činnosti vo 
velml podnetnom článku dr. Ernesta G. Schnachtela On 
Memory and Childhood Amnesia, Psychiatry, February, 
1947.



pre spánok taký nevedomý ako svet noci pre normálny 
denný život. Pojem „nevedomý“ sa bežne používa iba 
z hľadiska normálneho denného života, a tým stráca 
svoju schopnosť zvýrazniť, že tak vedomie, ako aj 
nevedomie sú len rôzne stavy mysle, týkajúce sa rôz
nych stavov existencie.

Možno tvrdiť, že ani v bdelom stave nie je myslenie 
a cítenie podriadené rozmerom času a priestoru; veď 
aj tvorivá fantázia nám dovoľuje premýšľať o predme
toch minulosti a budúcnosti tak, akoby šlo o terajšok; 
umožňuje nám sprítomniť vzdialené objekty. Naše city 
v bdelosti nie sú závislé od fyzickej prítomnosti pred
metu, ani od jeho súčasnej existencie. Možno teda na
mietať, že neprítomnosť časovopriestorového systému nie 
je typickým znakom spánkovej existencie — a to vzhľa
dom na protiklad existencie v bdelosti — ale je pod
statným znakom myslenia a citov, čo je zásadne odlišné 
od činnosti. Tieto námietky vítame, lebo nám umožňu
jú objasniť základné body našej argumentácie.

Musíme rozlišovať medzi obsahom  myšlienkových pro
cesov a log ickým i kategóriam i, ktoré pri myslení použí
vame. Obsah našich myšlienok v bdelosti naozaj ne
podlieha časovopriestorovému obmedzeniu, no kategórie 
logického myslenia sú kategórie časovopriestorovej pova
hy. Môžem si napríklad pomyslieť na svojho otca 
a konštatovať, že v niektorých situáciách sa jeho 
postoj zhoduje s mojím. Toto konštatovanie je logicky 
správne. Ak však poviem „Ja som môj otec“, potom 
je tento výrok „nelogický“, lebo vo vzťahu k fyzickému 
svetu ho nemožno pochopiť. V čisto zážitkovej oblasti 
je tento výrok logický, lebo vyjadruje zážitok totožnosti 
s mojím otcom. Logické myšlienkové pochody v bde
lom stave podliehajú kategóriám, spočívajúcim v oso
bitnej forme existencie. Ide tu o existenciu, v ktorej sa 
reality zmocňujeme činnosťou. Spánkovej existencii chý
ba dokonca aj potenciálna činnosť a použité logické 
kategórie sa opierajú len o zážitok človeka. To 
isté platí o citoch. ÍAk vo mne v bdelom stave nejaká 
osoba — ktorú som už dvadsať rokov nevidel — vyvoláva 
cit, uvedomujem si skutočnosť, že nie je prítomná. Ak 
o nej snívam, prežívam svoj cit k nej tak, ako keby 
bola tu, pri mne. Povedať však „ako keby bola tu“,



charakterizuje cit v logických pojmoch bdelosti. V spán
ku niet „ako keby“; daná osoba je  prítomná.^

Na predchádzajúcich stranách sme sa pokúsili opísať 
stav spánku a na jeho základe urobiť určité závery
o podstate snovej činnosti. Teraz pristúpime k analýze 
špecifického prvku spomedzi spánkových podmienok, 
ktorý je pre pochopenie snových procesov osobitne dô
ležitý. Už sme povedali, že počas spánku nezasahujeme 
do vonkajšej skutočnosti. Nevnímame ju, neovplyvňu
jeme a ani sami sa nepodriaďujeme vplyvom vonkaj
šieho sveta na nás. Z toho vyplýva, že účinok tohto 
odlúčenia od skutočnosti závisí od podstaty samej 
reality. Ak je pôsobenie vonkajšieho sveta v zásade 
priaznivé, nedostatok tohto vplyvu v spánku smeruje 
v zásade k zníženiu hodnoty našej snovej činnosti, takže 
táto bude v porovnaní s našou mentálnou činnosťou 
počas bdenia — ak sme vystavení priaznivému vplyvu 
vonkajšej reality — podstatne nižšej úrovne.

Je však oprávnený náš predpoklad, že vplyv reality je 
výlučne priaznivý? Nemôže byť azda aj škodlivý, takže 
nedostatok tohto vplyvu vedie k úrovni, ktorá je vyššia 
ako pri bdení?

Pri zdôrazňovaní reality mimo nás nemyslíme predo
všetkým len na svet prírody. Príroda ako taká nie je 
ani dobrá, ani zlá. Môže nám pomáhať "a  môže nám 
škodiť; nevnímanie prírody nás zbavuje úlohy ovládať 
ju alebo sa proti nej brániť, tým sa však nestávame 
ani hlúpejšími, ani lepšími alebo horšími. S okolitým 
svetom človeka a s kultúrou, v ktorej žijeme, je to 
však celkom inakšie. Ich vplyv na nás je v mno
hom dvojznačný, aj keď sme náchylní predpokladať, 
že sa jednoznačne zameriavajú na náš prospech.

Dôkazy o kladnom pôsobení kultúrnych vplyvov sa 
naozaj zdajú byť nesporné. Veď od zvierat nás odlišuje 
práve naša schopnosť vytvárať kultúru. Aj vyššie formy 
ľudského vývoja odlišuje od nižších rozličný stupeň 
kultúrnej úrovne. Jazyk ako najzákladnejší prvok kul
túry je predpokladom akejkoľvek úspešnej činnosti. 
Človeka právom označujeme za živočícha, ktorý vytvára 
symboly; bez schopnosti hovoriť by sme sa totiž ťažko 
mohli volať ľuďmi. Ale ostatné funkcie človeka taktiež 
závisia od kontaktu s vonkajším svetom. Myslieť sa učí-



me tak, že pozorujeme iných a učíme sa od nich. Svoje 
citové, intelektuálne a umelecké schopnosti rozvíjame 
pod vplyvom kontaktu so súborom poznatkov a umelec
kých výtvorov spoločnosti. Láske i starostlivosti o iných 
sa učíme priamym kontaktom s ľuďmi a krotiť . im
pulzy nepriateľskosti a egoizmu sa nám tiež darí len 
vďaka láske alebo aspoň vďaka strachu.

Nie je teda ľudský svet okolo nás najvýznamnejším 
faktorom vývinu toho, čo je v nás najušľachti
lejšie? Netreba azda očakávať, že ak sa zbavíme kon
taktu s vonkajším svetom, vrátime sa dočasne do 
primitívnejšieho, živočíšneho a neracionálneho stavu 
mysle? V prospech takéhoto záveru možno uviesť vše
ličo a názor, že práve takýto návrat je základnou 
črtou spánku, a teda aj snovej činnosti, zastávali mnohí 
bádatelia snov od Platóna až po Freuda. Podľa takéhoto 
hľadiska možno sny považovať za prejav iracionálneho, 
primitívneho úsilia v nás samých. Potom skutočnosť, 
že sny tak ľahko zabúdame, možno ľahko vysvetliť 
našou vlastnou hanbou za iracionálne a kriminálne 
impulzy, ktoré prejavujeme, ak sa dostaneme spod spo
ločenskej kontroly. Takýto výklad snov je nesporne 
pravdivý a my sa hneď k nemu vrátime a doložíme 
ho príkladmi. Zostáva však otázkou, či je to úplná 
pravda, alebo či negatívne prvky spoločenského vplyvu 
nevysvetľujú aj paradoxnú skutočnosť, že v snoch  sm e 
nielen  m enej rozumní a  m enej slušní, a le  sm e aj in te
ligentnejší, 'múdrejší a schopnejší lepšieho úsudku ako  
v bdelom  stave.

Kultúra skutočne nemá na naše rozumové a morálne 
funkcie kladný alebo záporný vplyv. Ľudia sú navzájom 
závislí, potrebujú jeden druhého. Doterajšie ľudské de
jiny však boli ovplyvnené skutočnosťou, že hmotná pro
dukcia nestačí uspokojiť oprávnené potreby všetkých 
ľudí. Stôl je prestretý len pre niekoľkých z tých, čo 
by si chceli zasadnúť a jesť. Silnejší sa pokúšajú 
zabezpečiť si miesto, ale to sa môže diať len na úkor 
ostatných. Keby milovali svojich blížnych, ako žiada 
Budha, proroci alebo Kristus, radšej by sa s ostatnými 
podelili o chlieb, ako by mali sami jesť mäso a piť 
víno. Láska je však najvyšší a najťažší cieľ človečen
stva. Neprekvapuje preto, že tí, čo zasadli k hostine,



sa nechcú deliť a chcú svoje privilégiá chrániť mocou. 
Je to často moc dobyvateľa, fyzická moc, ktorá prinúti 
väčšinu uspokojiť sa s je j údelom. Fyzická moc však 
vždy nepostačuje alebo ju nemožno použiť. Bolo treba 
ovládnuť myslenie ľudí, a tak zabrániť ich aktívnemu 
odporu. Takéto ovládnutie myslenia a cítenia sa stalo 
nevyhnutným prvkom na uchovanie privilégií menšiny.
V tomto procese dochádza však k narušeniu myslenia 
tak ovládaných, ako aj vládcov. Dozorca väzňov sa 
stáva takmer takým istým väzňom ako jeho zverenci. 
„Elita“, ktorá vládne nad „nevyvolenými“, stane sa 
časom otrokom svojich vlastných reštriktívnych sklo
nov. Tým sa deformuje vedomie vládcov i ovládaných 
a vzďaľuje sa od svojho základného ľudského zámeru: 
cítiť a myslieť ľudsky, využívať a rozvíjať tie sily rozu
mu a lásky, ktoré sú človeku vlastné a bez uplatne
nia ktorých ohrozuje sám seba.

V takomto procese odklonu a deformácie deformuje 
sa ľudský charakter. Vrchol nadobúdajú ciele, ktoré sú 
v rozpore so záujmami pravej humánnej podstaty člo
veka. Schopnosť lásky sa stráca a človeka ženie túžba 
po moci nad inými. Tým sa oslabuje vnútorná istota 
a človek hľadá náhradu vo vášnivej túžbe po sláve 
a prestíži. Stráca zmysel pre dôstojnosť a integritu 
a nútene sa mení na tovar, pričom sebaúctu odvodzuje 
od svojej predajnosti, od svojho úspechu. Z toho 
všetkého vyplýva, že sa neučíme len to, čo je pravdivé, 
ale aj to, čo je klamstvo; že nepočúvame len to, čo 
je dobré, ale že sme aj pod stálym vplyvom myš
lienok škodlivých pre život.

Platí to pre primitívny kmeň, v ktorom vedomie 
ovplyvňujú prísne zákony a obyčaje, ale platí to aj 
pre modernú spoločnosť s je j údajným ignorova
ním strnulého ritualizmu. Rozšírením gramotnosti a pro
striedkov masovej komunikácie sa vplyv kultúrnych 
klišé v mnohých smeroch stal takým účinným, ako je 
to v malých, úzko obmedzených kmeňových kultúrach. 
Moderný človek je vystavený takmer neprestajnému 
„šumu“, šumu rádia, televízie, nápisov, reklám a filmov, 
z ktorých väčšina naše vedomie nepoučuje, ale otupuje. 
Sme vystavení racionalizovaným lžiam, ktoré predstie
rajú pravdivosť; pôsobia na nás jasné nezmysly, ktoré



si nárokujú rozumnosť alebo vyššiu múdrosť odborní
kov; sme svedkami zmätených rečí, intelektuálnej leni
vosti a nečestnosti, ktoré hovoria v mene „cti“ alebo 
„realizmu“, vždy podľa potreby. Povyšujeme sa nad 
povery predchádzajúcich generácií a nad tzv. primitívne 
kultúry, ale sami sme súčasne pod neustálym tlakom 
rovnakých povier, ktoré sa zastierajú rúškom najnov
ších objavov vedy. Je preto prekvapujúce, že bdelý stav 
nie je len požehnaním, ale aj kliatbou? Je azda pre
kvapujúce, že v spánku — keď sme sami so sebou, 
keď sa môžeme zahľadieť do svojho vnútra bez šumu 
a nezmyslu okolitého sveta — môžeme lepšie cítiť a pre
myslieť svoje najskutočnejšie a najhodnotnejšie city 
a myšlienky?

Dochádzame preto k tomuto záveru: stav spánku plní 
dvojakú funkciu. Nedostatok kontaktu s kultúrou umož
ňuje prejavenie sa tak toho najhoršieho, a ko  aj toho 
najlepšieho v nás; vo sne môžeme byť preto menej 
inteligentní, menej múdri a slušní, ale môžeme byť 
aj lepší a múdrejší ako v bdelom stave.

Tu sa nám objavuje závažný problém: Ako máme 
vedieť, či sen treba chápať ako prejav toho najlepšieho, 
alebo toho najhoršieho v nás? Existuje nejaký princíp, 
ktorý nám v tomto môže pomôcť?

Ak chceme na túto otázku odpovedať, musíme sa 
odkloniť od všeobecnej roviny svojich úvah a pokúsiť 
sa o hlbší pohľad rozoberaním viacerých konkrétnych 
snov.

Istý muž, ktorý deň pred svojím snom stretol „veľmi 
významnú osobu“, rozprával toto (spomenutá význam
ná osoba mala povesť múdreho a láskavého človeka 
a náš muž hľadel naň pod dojmom toho, čo o ňom 
každý tvrdil; asi po hodinovom rozhovore odchádzal 
s pocitom, že stretol veľkého a láskavého človeka):

Vidím pána X (spomenutá veľmi významná osoba); 
vyzerá celkom inakšie, ako vyzeral včera. Vidím kri
vé ústa a tvrdé črty tváre. So smiechom komusi vy
kladá, že sa mu práve podarilo obrať chudobnú 
vdovu o jej pár posledných centov. Náhle k nemu 
pociťujem odpor.



Spýtali sme sa ho, čo mu pri tomto sne prichádza na 
myseľ. Odpovedal, že sa rozpamätúva na letmý pocit 
sklamania, keď vstúpil do izby pána X a zazrel po 
prvýkrát jeho tvár; tento pocit však čoskoro zmizol, keď 
X začal príjemný a priateľský rozhovor.

Ako máme chápať tento sen? — Závidí azda náš muž 
slávu pánovi X, a preto ho nemá rád? V takomto 
prípade by bol sen prejavom iracionálnej nenávisti, 
ktorú snívajúci má v sebe bez toho, aby si to uvedo
moval. V našom prípade to však bolo iné. Pri ďalších 
stretnutiach — keď náš muž si už vďaka snu uvedo
mil svoje podozrenie — starostlivo pozoroval pána X 
a zistil, že je v ňom čosi z tej bezohľadnosti, ktorú 
po prvýkrát pobadal vo sne. Tento dojem mu potvrdilo 
ešte pár ľudí, čo sa odvážili pochybovať o názore 
väčšiny, že X je taký láskavý človek. Potvrdili to aj 
niektoré údaje zo života X, ktoré síce nesvedčili o takej 
bezohľadnosti, ako to ukázal sen, jednako však mali 
podobné zameranie.

Vidíme teda, že pohľad nášho muža do charakteru 
pána X bol vo sne oveľa bystrejší ako v bdelom stave. 
„Šum“ verejnej mienky — ktorá nástojila, že X je 
skvelý človek — mu zabránil pri priamom stretnutí 
uvedomiť si kritický prístup. Len neskôr, po onom sne, 
sa rozpamätal na moment nedôvery a pochybnosti, kto
rú pociťoval. Vo sne, ktorý ho chránil pred „šumom“ 
a umožnil mu byť sám so sebou, so svojimi dojmami 
a citmi, mohol si utvoriť presnejší a pravdivejší úsudok 
ako v stave bdelosti.

Či sen vyjadruje iracionálnu vášeň alebo rozum, mô
žeme v tomto a každom inom sne rozhodnúť len vtedy, 
ak berieme u snívajúceho do úvahy jeho osobu, náladu 
pri zaspávaní a všetky údaje o reálnom podklade si
tuácie, ktorá sa mu prisnila. V takomto prípade možno 
náš výklad posilniť radom faktorov. Snívajúci sa vedel 
rozpamätať na prvotný letmý dojem nesympatie. Nemal 
na to dôvod a voči X neprechovával nijaké nepriateľské 
city. Údaje zo života X, ako aj neskoršie pozorovania 
potvrdili dojem, ktorý mal snívajúci v spánku. Keby 
všetky tieto faktory boli chýbali, náš výklad sna by 
bol odlišný. Ak by napríklad náš muž bol náchylný 
žiarliť na slávnych ľudí, ak by pre pocit ku X vo sne



nevedel nájsť nijaký podklad, nemohol sa rozpamätať 
na pocit nechuti k nemu pri prvom stretnutí, potom by 
sme sa prikláňali k predpokladu, že sen nevyjadruje 
nijaký postreh, ale má za základ iracionálnu nená
visť.

Hlboký postreh je veľmi blízky predvídaniu. Predvídať 
znamená usudzovať o priebehu budúcich udalostí na 
základe smeru a veľkosti síl, ktoré vidíme v súčasnosti 
pôsobiť. Akákoľvek dokonalá znalosť síl, ktoré pôsobia 
pod povrchom — nie na povrchu — vedie k uzáverom, 
a akékoľvek účinné predvídanie sa musí na takejto zna
losti zakladať. Nie je preto div, že často predvídame 
taký vývin a také udalosti, ktoré neskôr fakty potvrdia. 
Celkom ignorujeme problém telepatie, lebo mnohé „pro
rocké sny“ patria do kategórie racionálnych predpo
vedí práve v takom zmysle, ako sme to uviedli. Jedným 
z najstarších prorockých snov bol sen Jozefov:

A Jozefovi sa prisnil sen a povedal ho svojim bra
tom; a oni ho ešte viac znenávideli. A povedal im: 
„Počúvajte, prosím vás, sen, ktorý sa mi prisnil. Via
zali sme na poli snopy, a hľa, môj snop sa vzpriamil 
a stál rovno; ajhľa, vaše snopy boli dookola a kla
ňali sa môjmu snopu.“ A bratia mu odvetili: „Či 
naozaj budeš vládnuť nad nami? Budeš vari mať 
nad nami moc?“ A za jeho sny a slová ho znenávideli 
ešte viac.

Prisnil sa mu ešte iný sen, a povedal ho svojim 
bratom a riekol: „Ajhľa, mal som ďalší sen. Slnko, 
mesiac i jedenásť hviezd sa mi klaňalo.“ I povedal 
sen otcovi a svojim bratom; otec ho vyhrešil a po
vedal mu: „Čože je to za sen, čo sa ti prisnil? Či 
ja  a tvoja matka a tvoji bratia sa ti naozaj budeme 
klaňať až po zem?“ A bratia mu závideli; otec však si 
tieto slová zapamätal.

Tento úryvok zo Starého zákona nám ukazuje situá
ciu, v ktorej sny „laik“ ešte bezprostredne chápal a na 
vysvetlenie pomerne jednoduchého sna nebola potrebná 
pomoc odborného vykladača snov. (Pri vysvetľovaní zlo
žitejších snov bol odborník potrebný, ako to potvrdzuje 
príbeh o snoch faraóna; dvorní vykladači snov si tu



v skutočnosti nevedeli rady a museli zavolať Jozefa.] 
Bratia ihneď pochopili, že sen je výrazom JozefoveJ 
fantázie, že raz prevýši svojho otca* a bratov a oni 
budú stáť pred nim v úžase. Tento sen je bezpochyby 
prejavom Jozefovej ambície, bez ktorej by pravdepodobne 
nebol dosiahol svoje neskoršie vysoké postavenie. Jeho 
sen sa však splnil, a preto nebol len výrazom iracio
nálnej ambície, ale a j predpoveďou udalostí, ku ktorým 
naozaj došlo. Ako to mohol Jozef predvídať? Príbeh 
jeho života v biblii ukazuje, že nebol len mužom ambícií, 
ale aj mužom neobyčajného nadania. V snoch si svoje 
mimoriadne nadanie oveľa lepšie uvedomuje, lebo v bde
lom stave ho deprimovala skutočnosť, že bol mladší 
a slabší ako ostatní bratia. Jeho sen je dôsledkom 
vášnivej ambície a pochopením vlastného nadania, bez 
čoho by sa sen nebol mohol splniť.

Iný druh predpovede sa vyskytuje v tomto sne: A sa 
stretol s B, aby prebrali budúce obchodné partnerstvo. 
A získal o B veľmi dobrý dojem a rozhodol sa, že ho 
vezme do obchodu ako spoločníka. V noci po stretnutí 
mal tento sen:

Vidím B, ako sedí v našom spoločnom úrade. Pre
zerá účtovné knihy a mení v nich čísla, aby zamasko-

I val spreneveru veľkých súm peňazí.

A sa prebúdza a je zmätený, lebo si zvykol venovať 
snom určitú pozornosť. Verí, že sny sú vždy prejavom 
našich iracionálnych túžob. Navráva si preto, že sen je 
výrazom jeho vlastného vzťahu nepriateľstva a konku
rencie k B a že takéto nepriateľstvo a podozrievanie 
ho viedlo k predstave, že B je podvodník. Po takomto 
vysvetlení sna chce sa sám tohto iracionálneho podo
zrievania zbaviť. Po nadviazaní obchodného partnerstva 
s B pozoroval rad javov, ktoré v ňom opätovne vyvolali 
podozrenie. Spomenul si však na svoj sen a jeho vý
klad a bol presvedčený, že ide zasa len o vplyv ira
cionálnych podozrení a pocitov nepriateľstva a rozhodol 
sa týmto okolnostiam nevenovať pozornosť. Po roku 
však objavil, že B spreneveril veľké sumy peňazí 
a maskoval to v účtovných knihách falošnými zápismi. 
Sen sa teda takmer doslovne splnil.



Analýza asociácií A ukazuje, že sen bol prejavom 
hlbokého postrehu charakteru B; tento postreh uplatnil 
už pri prvom stretnutí, ale pri normálnom dennom mys
lení si ho neuvedomil. Mnohé a zložité postrehy o iných 
osobách robíme v zlomku sekundy a neuvedomujeme 
si pritom svoje vlastné myšlienkové procesy. Taký bol 
a j mechanizmus, ktorým A rozpoznal nečestnosť svojho 
partnera. Pretože však nemal pre tento názor „dôkazy“ 
a správanie partnera B mu sťažilo pri plnom vedomí 
uveriť, že je nestatočný, úplne takúto myšlienku potlačil 
alebo mu hádam táto myšlienka v bdelom stave ani 
nenapadla. Vo sne si však toto podozrenie jasne uvedo
mil, a keby bol poslúchol vlastné vnútorné varovanie, 
mohol si ušetriť veľa ťažkostí. Zmiatlo ho najmä pre
svedčenie, že sny sú vždy prejavom iracionálnych 
predstáv a túžob; tak si nesprávne vyložil sen a pod
cenil aj niektoré neskoršie faktické pozorovania.

Zaujímavý je sen, ktorý vyjadruje mravný úsudok. 
Ide o spisovateľa, ktorému ponúkli oveľa výnosnejšie 
zamestnanie ako mal, pritom by však musel písať to, 
čomu neveril, a musel by znásilňovať vlastné presved
čenie. Čo do peňazí a prestíže bola však ponuka taká 
lákavá, že sa veľmi ťažko rozhodoval. Pokúšal sa 
o všetky rozumové úvahy, ktoré sú pre ľudí v takýchto 
situáciách typické. Nahováral si, že hádam všetko vidí 
príliš čierno a že ide v podstate len o nepodstatné 
ústupky. A aj keby nemohol písať slobodne, trvalo by 
to len pár rokov, a potom by to nechal. Zarobí tak dosť 
peňazí, aby mohol byť nezávislý a mohol sa celkom 
voľne venovať vlastným záujmom. Uvažoval a j nad tým, 
ako by tým pomohol svojej rodine a priateľom. Niekedy 
dokonca zašiel tak ďaleko, že prijatie ponúkaného mies
ta považoval za morálnu povinnosť, a odmietnutie za 
prejav márnomyseľnosti a egoizmu. Ale ani jedna 
z týchto racionalizácií ho plne neuspokojila; naďalej 
zostával v pochybnostiach a nevedel sa rozhodnúť. Tu 
sa mu jednej noci prisnil sen:

Sedel som v aute, ktoré bolo na úpätí vysokého 
vrchu. Na jeho vrchol viedla úzka a veľmi strmá 
cesta. Nevedel som, či mám ísť ďalej, lebo cesta vy
zerala veľmi nebezpečná. Pri aute však stál muž,



a ten ma pobádal, aby som sa len nebál. Počúvol 
som ho a konal som podľa jeho rady. Vychádzal som 
hore, ale cesta bola čoraz nebezpečnejšia. Nemohol 
som ani zastaviť, lebo som sa nemohol obrátiť. Pri 
samom vrchole mi vypol motor, zlyhali brzdy a auto 
sa prevrátilo a zrútilo do priepasti!

S hrôzou som sa prebudil.

Pre úplné porozumenie sna treba uviesť ešte jednu 
asociáciu. Ako muža, čo ho povzbudil, aby vyšiel na 
vrchol, udal snívajúci bývalého priateľa, maliara, ktorý 
sa „predal“; stal sa módnym portrétistom, zarobil kopu 
peňazí, ale súčasne prestal byť tvorivý. Snívajúci vedel, 
že napriek úspechom je jeho priateľ nešťastný a vyčíta 
si, že zradil sám seba. Pochopiť tento sen nie je ťažké. 
Strmý vrch symbolizuje úspešnú kariéru, o ktorej sa 
musí rozhodnúť. Vo sne poznáva, že je to nebezpečná 
cesta. Uvedomuje si, že prijatím ponuky urobí presne 
to isté, čo spravil jeho priateľ a za čo ho sám odsúdil; 
veď preto sa s ním prestal priateliť. Vo sne si uvedo
muje, že takéto rozhodnutie môže viesť len k jeho 
vlastnej záhube. Fyzická záhuba v snovom obraze pred
stavuje jeho intelektuálne a duchovné Ja, ktorému ta
káto záhuba hrozí.

Spisovateľ videl vo sne etický problém jasne 
a spoznal, že musí voliť jednak medzi „úspechom“, 
jednak medzi svedomím a spokojnosťou. Predvídal osud, 
ktorý by ho pri nesprávnom rozhodnutí čakal. Bdelý 
stav mu neumožňoval jasne posúdiť alternatívy. Príliš 
ho ovplyvňoval „šum“, podľa ktorého prísť o príležitosť 
väčšieho zárobku, väčšej moci a prestíže je hlúposť. 
Hlasy o naivnosti a nepraktickosti „idealizmu“ ho 
tak opantali, že sa chytal rôznych rozumových úvah, 
aby potlačil hlas vlastného svedomia. Uvedomoval si 
však skutočnosť, že v snoch sa človek často dozvie 
viac ako v bdelom stave; to stačilo, aby mu uvedený 
sen vrátil kritický pohľad a mohol sa jasne rozhodnúť 
za umelecké presvedčenie a proti vlastnej etickej zá
hube.

V snoch sa nevyskytujú len postrehy o našich vzťa
hoch k iným ľuďom, nevyskytujú sa len hodnotiace 
úsudky a predpovede, ale aj myšlienkové operácie, ktoré



často predstihujú myslenie v bdelom stave. To nie je 
prekvapujúce, lebo prenikavé myslenie si vyžaduje také 
sústredenie, akého v bdelom stave často nie sme 
schopní; to umožňuje práve spánok. Najznámejší príklad 
takéhoto sna je objav štrukturálneho vzorca benzénu. 
Príslušný chemik ho už dlho hľadal; jednej noci sa mu 
objavil správny vzorec vo sne. Našťastie sa naň po 
prebudení rozpamätal. Poznáme rad iných príkladov, 
kde ľudia hľadali riešenie matematického, technického, 
filozofického alebo nejakého praktického problému, 
a jednej noci sa im riešenie úplne jasne prisnilo.

Niekedy sa v snoch vyskytujú mimoriadne zložité ro
zumové úvahy. Na ilustráciu nech poslúži nasledujúci 
príklad, a j keď má v sebe vyslovený osobný prvok. Ide 
o sen istej inteligentnej ženy:

Videla som mačku a mnoho myší. Pomyslela som 
si: Ráno sa spýtam muža, prečo nie je sto myší sil
nejších ako jedna mačka a prečo ju nemôžu pre
môcť. Viem, že mi odpovie, že to platí aj v dejinách, 
lebo diktátori môžu ovládať milióny ľudí, pričom sami 
zostanú neohrození. Vedela som však, že je to hun
cútska otázka a že jeho odpoveď nie je správna.

Nasledujúceho rána vyrozprávala manželovi prvú časť 
sna a žiada vysvetlenie: „Čo to značí, keď sa mi sní
valo, že sto myší nemohlo premôcť jednu mačku?“ 
Manžel obratom odpovedal presne tak, ako sa jej to 
prisnilo. O dva dni recitovala manželovi malú básničku, 
ktorú sama zložila. V básni sa hovorilo o čiernej mačke, 
ktorá bola na zasnežených poliach obkľúčená stovkami 
myší. Všetky myši sa je j vysmievali, lebo jej čierna 
farba zreteľne kontrastovala so snehom, a mačka chcela 
byť biela, aby nebola nápadná. Jeden riadok básne 
znel: „A teraz už chápem, čo ma minulú noc tak pre
kvapovalo.“

Keď opakovala báseň manželovi, neuvedomovala si 
nijaký súvis medzi básňou a snom. On však súvis vy
badal a povedal: „Nuž, tvoja báseň ti teda odpovedá 
na sen. Nestotožnila si sa — ako som si pôvodne 
myslel — s myšami, ale s mačkou; a v sne si potom 
bola pyšná, že ani sto myší ťa nemôže poraziť. Ale sú



časne prejavuješ pocit poníženia, že slabé myši — nad 
ktorými sa cítiš taká nadradená — sa ti mohli vy
smievať, keď ťa tak zreteľne videli.“ (Snívajúca obľu
buje mačky a cíti k nim sympatie a náklonnosť.)



trend a jung

•VI oja definícia snívania ako druhu mentálne] 
činnosti za spánku sa síce zakladá na Freudovej teórii 
snov, ale z mnohých hľadísk je s ňou v zásadnom proti
klade. Podľa môjho predpokladu sny môžu byť výrazom 
tak najnižších a najracionálnejších, ako  aj najvyšších 
a najcennejších funkcií našej mysle. ^Freud vychádza 
z predpokladu, že sny sú vždy nevyhnutným výrazom 
iracionálnej zložky našej osobnosti^ Neskôr ešte ukážem, 
že tieto tri teórie — sen je výlučne iracionálnym výtvo
rom, je výlučne racionálnym výtvorom alebo je pro
duktom oboch — možno v dejinách výkladu snov sle
dovať ďaleko do minulosti. Vzhľadom na skutočnosť, 
že^Freudov výklad snov je prvým najznámejším a naj
významnejším príspevkom modernej vedy k výkladu 
snov,j začnem najprv opisom a diskusiou Freudovej in
terpretácie, a až potom uvediem dejiny spomenutých 
trach teórií pred Freudom.

Freudov výklad snov vychádza z toho istého princípu, 
na ktorom spočíva celá jeho psychologická teória. 
Je to poňatie, podľa ktorého naše snaženia, city a túžby 
motivujú síce naše konanie, ale sami si ich neuvedo
mujeme. Takéto snaženia nazval Freud „nevedomými“, 
a mal na mysli to, že si ich nielen neuvedomujeme, ale 
že existuje aj mocný „cenzor“, ktorý nás chráni pred 
tým, aby sme si ich uvedomovali. Z najrôznejších prí
čin — najdôležitejšia z nich je strach zo straty súhlasu 
rodičov a priateľov — potlačujeme snaženia, ktorých 
uvedomenie si mohlo by v nás vyvolať pocit viny alebo 
strach z trestu. Potlačenie takýchto snažení v našom 
vedomí však neznačí, že prestanú existovať. V skutoč
nosti sa stávajú také silné, že sa objavujú v rôznych



formách, ale tak, že si neuvedomujeme ich návrat akoby 
zadnými dverami. Naše vedomie je presvedčené, že 
sa takýchto nežiaducich citov a túžob zbavilo a hrozí 
sa myšlienky, že by mohli byť v našom vnútri; preto 
aj keď sa vrátia a demonštrujú svoju prítomnosť, sú 
natoľko skreslené a zamaskované, že ich naše vedomé 
uvažovanie v ich pravej podobe nerozpozná.

Takýmto spôsobom vysvetľoval Freud neurotické prí
znaky. Domnieval sa, že „cenzor“ znemožňuje uvedomie 
si mocných túžob, ktoré sa neskôr skryto prejavia 
neurotickými príznakmi; potom sme si vedomí len ne
príjemného symptómu, a nie uspokojenia takýchto ira
cionálnych túžob. Freud teda prvý spoznal neurotický 
symptóm ako dôsledok síl v našom vlastnom vnútri 
a ako čosi, čo má svoj význam, ak človek má kľúč, aby 
to pochopü^}

Tento moment objasníme príkladom. Istá žena sa 
sťažuje, že vždy, keď sa čohosi dotkne, cíti nutkanie 
umyť si ruky. Je to pre ňu, samozrejme, nepríjemný 
príznak, lebo to dezorganizuje celú je j činnosť a ona 
je z toho úplne nešťastná. Nevie si vysvetliť, prečo to 
musí robiť. Uvedomuje si len to, že pociťuje neznesi
teľná úzkosť, ak to nespraví. K je j pocitu nešťastia pri
spieva aj to, že sa musí podrobiť impulzu, ktorý sa 
je j zmocnil, a pritom nevie prečo. Pri analýze jej 
predstáv a voľných asociácií vyšlo najavo, že pacientka 
sa vyrovnáva s intenzívnym pocitom hostility. Prí
znak sa objavil v čase, keď si je j manžel začal ľúbostnú 
zápletku s inou ženou a náhle a surovo ju opustil. 
Sama vždy bola od manžela závislá a nikdy sa ne
opovážila kritizovať ho alebo mu protirečiť. Aj keď jej 
oznámil svoj úmysel opustiť ju, sotva sa zmohla na 
slovo výčitky, na obžalobu alebo hnev. Symptóm sa 
však objavil práve v tomto čase. Ďalšia analýza uká
zala, že v mladosti mala pacientka krutého a pano
vačného otca, ktorého sa bála a ktorému sa nikdy 
neodvážila ukázať hnev alebo niečo vyčítať. Analýza 
ukázala aj to, že je j pokora a poddajnosť boli sprevá
dzané aj pocitmi hnevu. Pod rúškom svojho pokorného 
správania dusila hnev; tento hnev sa však prejavoval 
len v je j predstavách; videla napríklad, ako otec umie
ra, ako ho vraždia alebo mrzačia. Jej túžba po pomste



a nenávisť silneli, ale strach a výčitky svedomia ju 
nútili takéto želania takmer úplne potlačiť. Správanie 
je j manžela k nej oživilo tento uväznený hnev a bolo 
olejom na oheň. Ani teraz ho však nemohla prejaviť, 
ba ani precítiť. Keby si bola svoju hostilitu, svoj pocit 
nepriateľstva uvedomila, bola by si predstavovala, ako 
ho zabije alebo aspoň zraní, a neurotický symptóm by 
sa nebol musel objaviť. Hostilita však bola v jej vnútri, 
aj keď si to neuvedomovala.

Symptóm ženy bol práve reakciou na túto hostilitu. 
Dotýkať sa vecí nevedome pre ňu znamenalo ničenie 
a ruky si musela umývať preto, aby sa očistila od 
spáchaného ničivého úkonu. Ako keby bola mala na 
rukách krv a znovu a znovu si ju musela zmývať. 
Nutkanie umývať sa bolo reakciou na nepriateľský im
pulz, bol to pokus odčiniť spáchaný zločin, aj keď sama 
si uvedomovala len nevyhnutnosť umývať si ruky a neve
dela prečo. Zdanlivo nezmyselný symptóm bolo možno 
takto chápať ako činnosť, ktorá má zmysel; bolo len 
treba preniknúť do nevedomej oblasti je j osobnosti, 
kde bol koreň tohto zdanlivo nezmyselného správania. 
Umývanie rúk sa stalo kompromisom, ktorý je j umožnil
— aj keď nevedome — uvoľniť hnev, a predsa zostať 
bez viny.
r-^Téňto objav — pochopenie nevedomých procesov — 
priviedol Freuda aj k objasneniu normálneho správania. 
Umožnil mu vysvetliť napríklad zabúdanie alebo pre- 
rieknutie sa, čo trápilo už mnohých bádateľov pred 
ním, aj keď sa do tých čias nenašlo nijaké objasne
nie. Všetci poznáme jav, keď sa zrazu nemôžeme roz
pamätať na dobre známe meno. Takéto pozabudnutie 
môže mať viacero príčin. Freud však zistil, že to možno 
často vysvetliť skutočnosťou, že čosi v našom vnútri 
nechcelo o mene uvažovať, lebo súviselo so strachom, 
hnevom alebo iným podobným citom. Práve snaha izo
lovať sa od nepríjemnej asociácie viedla k tomu, že sme 
zabudli meno, s ktorým súvisela. Nietzsche kedysi po
vedal: „Pamäť mi pripomína, že som to spravil, pýcha 
mi však vraví, že som to nemohol spraviť ja. Ustúpi 
pamäť.“

Motívom pre takéto chyby nemusí byť vždy pocit 
strachu alebo viny. Ak niekto pri stretnutí namiesto



„servus“ povie „do videnia“, môže toto prerieknutie sa 
vyjadrovať jeho Skutočný pocit: želanie ihneď odísť od 
príslušnej osoby alebo ju vôbec nestretnúť. Konven
cia mu znemožňuje prejaviť skutočné cítenie, ale 
nesympatia k danej osobe sa prejavila akosi za jeho 
chrbtom. Vohnala mu do úst slová, ktoré vyjadrujú jeho 
pravé pocity, aj keď sa navonok snažil ukázať radosť, 
zo stretnutia.

Sny sú pre Freuda ďalšou oblasťou správania, ktoré 
chápe ako prejav nevedomých túžob. Predpokladá, že 
sen — podobne ako neurotický symptóm alebo omyl
— vyjadruje nevedomé snahy, ktoré si nechceme vedo
me pripustiť, a preto sa ich pri plnej kontrole myslenia 
stránime. Takéto potlačené myšlienky a city ožívajú 
a prejavujú sa v spánku; nazývame ich snami.

Z takéhoto všeobecného ponímania snov vyplýva rad 
špecifickejších predpokladov:

Motivačnými silami našich snov sú naše vlastné 
iracionálne priania. Vo sne ožívajú impulzy, o existencii 
ktorých nechceme alebo sá neodvážime v bdelom stave 
uvažovať. Iracionálna nenávisť, ambície, žiarlivosť, zá
visť a najmä incestuózne a perverzné sexuálne túžby 
nachádzajú v snoch svoju realizáciu, hoci ich zo svojho 
vedomia vylučujeme. Freud je toho názoru, že všetci 
v sebe takéto iracionálne túžby nosíme; pod tlakom 
spoločenských konvencií sme ich potlačili, ale celkom 
sa ich zbaviť nemôžeme. V spánku je kontrola vedomia 
oslabená, a tak tieto túžby ožívajú v snoch a nanucujú 
sa nám.

Freud ide ešte o krok ďalej. Spája teóriu snov s funk
ciou spánku. Spánok je fyziologická nevyhnutnosť a orga
nizmus si ho zabezpečuje, ako len môže. Keby sme inten
zívne iracionálne túžby pociťovali v snoch, rušilo by 
nás to a prípadne aj budilo. Boli by tak v rozpore 
s biologickou nevyhnutnosťou nerušeného spánku. Čo teda 
robíme, aby sme si spánok uchránili? Predstavujeme 
si splnenie svojich túžob a namiesto rušivej frustrácie 
nám zostáva pocit uspokojenia.

Freud teda dochádza k domnienke, že podstatou snov 
je halucinačné splnenie iracionálnych želaní; dôsled
kom je uchovanie spánku. Toto vysvetlenie sa ľahšie 
chápe v prípadoch, kde túžba nie je iracionálna a kde



teda nedochádza ku skresleniu sna; tak je to — podlá 
Freuda — v prípade priemerného, bežného sna. Niekto 
napríklad pred spánkom zje veľmi slané jedlo, a v noci 
pociťuje prudký smäd. Môže sa mu prisniť, že hľadá 
vodu, dôjde k prameňu a pije množstvo studenej a prí
jemne osviežujúcej vody. Namiesto toho, aby sa prebudil 
a uhasil smäd, vytvára si halucinačné uspokojenie pred
stavou o pití vody, čo mu umožňuje nerušene spať 
ďalej. Všetci poznáme podobné halucinačné uspoko
jenie, keď nás prebudí budík a vo chvíli prebúdzania 
sa nám sníva, že počujeme nedeľné zvonenie z kosto
la, teda nemusíme tak skoro vstávať. Aj v tomto prí
pade poslúžil sen ochrane spánku. Freud sa domnie
va, že takéto jednoduché splnenia našich túžob — ktoré 
sú v podstate nie iracionálne — sú u dospelých po
merne zriedkavé, u detí častejšie; vcelku sú však, 
podľa Freuda, naše sny splnením iracionálnych, a nie 
racionálnych želaní, teda želaní, ktoré sú v našom 
dennom živote potlačené.

Druhý Freudov predpoklad o podstate snov je, že 
tieto iracionálne túžby, ktoré sa vo sne prejavujú ako 
splnené, majú svoj pôvod ešte v detstve; kedysi v det
stve boli živé, v akejsi ilegalite živorili aj neskôr 
a opätovne začali ožívať v snoch. Tento názor vyplýva 
zo všeobecného Freudovho predpokladu o iracionalite 
dieťaťa.

-f 'Qie fa jfaá podľa neho veľa asociálnych sklonov. Keďže 
postráda fyzickú silu a vedomosti konať na základe 
svojich impulzov, nemôže škodiť a nikto sa nepotrebuje 
chrániť proti jeho zlým zámerom. Ak sa však človek 
zameria skôr na kvalitu jeho snaženia ako na jeho 
praktické výsledky, stáva sa malé dieťa asociálnou 
a amorálnou bytosťou. To platí predovšetkým pre jeho 
sexuálne impulzy. Všetky sexuálne túžby, ktoré u dospe
lých nazývame perverznými, sú podľa Freuda súčasťou 
normálneho sexuálneho vývinu dieťaťa. U dojčaťa sa 
sexuálna energia (libido) zameriava na ústa; neskôr 
súvisí s vylučovaním a občas sa zameriava na genitálie. 
Malé dieťa prejavuje výrazné sadistické a masochistické 
sklony. Je exhibicionistom a trochu aj všetečné. Nie je 
schopné ľúbiť iného a je narcistické; ľúbi len seba, 
ostatných ignoruje. Je veľmi žiarlivé a plné deštruk



tívnych impulzov k svojim súperom. Sexuálny život 
malého chlapca alebo dievčaťa je ovládaný ineestuóz- 
nymi túžbami. Výrazne sa viažu na rodiča opačného 
pohlavia a žiarlia alebo nenávidia rodiča vlastného po
hlavia. Potlačenie incestuóznych túžob dieťaťa je len 
dôsledkom strachu z pomsty nenávideného rivala. Keď 
sa malý chlapec stotožňuje s príkazrňi a zákazmi otca, 
premáha svoju nenávisť k nemu a nahrádza ju snahou 
podobať sa mu. Vývin svedomia je dôsledkom „oidipov- 
ského komplexu“.

Freudov obraz dieťaťa sa obdivuhodne podobá obrazu, 
ktorý vytvoril sv. Augustín. Jeden z hlavných dôkazov 
Augustína o zdedenej hriešnosti človeka je poukaz na 
zlomyseľnosť malého dieťaťa. Dôvodí, že človek musí byť 
vo svojej podstate zlý už preto, lehn dieťa je zlé prvr 
ako má možnosť naučiť_sa^byť zlým od iných_a dať sa 
ovplyvniť zlým príkladom. Freud — podobne ako sv. 
Augustín — nezdôrazňuje u dieťaťa tie vlastnosti, ktoré 
by takýto obraz aspoň trochu uviedli do rovnováhy; 
neprízvukuje spontánnosť dieťaťa, jeho schopnosť od
povedať na podnety, bystrý postreh o ľuďoch, jeho 
schopnosť rozpoznať postoje ľudí bez ohľadu na ich 
reči, jeho neprestajné úsilie chápať okolitý svet; skrátka 
nepriznáva mu všetky tie vlastnosti, ktoré nás nútia 
deti obdivovať a milovať a ktoré vedú k tomu, že detské 
vlastnosti u dospelého patria k jeho najcennejším črtám. 
Freud z viacerých príčin zdôrazňuje zlé stránky dieťaťa. 
Jednou z príčin je to, že viktoriánske obdobie vytvo
rilo ilúziu alebo fikciu „nevinného“ dieťaťa. Dieťa vraj 
nemá žiadne sexuálne túžby, ani nijaké „zlé“ impulzy. 
Keď Freud zaútočil na túto pohodlnú fikciu, obvinili ho, 
že špiní detskú nevinnosť a útočí na vrcholné hodnoty, 
ktorým viktoriánska rodina verila. Je preto pochopi
teľné, že Freud sa v tomto boji dostal do iného ex
trému a jednostranne vykreslil dieťa ako zlé.

Druhá príčina Freudovho hodnotenia dieťaťa spočíva 
v tom, že jednou z funkcií spoločnosti — podľa Freuda
— je prinútiť človeka potláčať svoje nemravné a proti- 
spoločenské túžby a získať tak črty spoločensky cenné. 
Táto transformácia zla na dobro sa uskutočňuje po
mocou mechanizmov, ktoré Freud nazýva „utváranie 
reakcie“ a „sublimácia“. Potlačenie zlého impulzu, na



príklad sadizmu, vedie k utvoreniu opačného impulzu, 
napríklad láskavosti, ktorého funkciou je — ak hovo
ríme dynamicky — zabrániť, aby sa potlačený sadizmus 
prejavil v myslení, činnosti alebo citoch. K sublimácii 
podľa Freuda dochádza, keď sa zlý impulz odčlení od 
svojich pôvodných asociálnych cieľov a využije sa na 
vyššie a kultúrne cenné účely. Príkladom môže byť 
muž, ktorý svoj impulz zraňovať pretvoril (sublimoval) 
na vynikajúce umenie chirurga. Freud sa nazdáva, že 
láskavé, nežné a konštruktívne impulzy nie sú u člove
ka primárne; podľa neho sú len druhotným výplodom 
nevyhnutnosti potláčať pôvodne zlé túžby. Kultúra sa 
chápe ako výsledok potláčania takéhoto druhu. Vo svojom 
pôvodnom stave je Freudov „človek“ — v protiklade 
s Rousseauovým poňatím — ovládaný zlými impulzmi. 
Čím viac sa spoločnosť vyvíja a núti ho tieto popudy 
potláčať, tým viac sa učí utvárať reakcie a sublimácie. 
Čím je kultúrny vývin vyšší, tým vyšší je stupeň po
tlačenia. Keďže však schopnosť utvárať reakcie a subli
mácie je obmedzená, toto rastúce potlačovanie býva 
často neúspešné. Pôvodné túžby ožívajú a — pretože 
nemôžu pôsobiť zjavne — vedú k neurotickým prízna
kom. Freud, teda predpokladá, že človek stojí zoči-voči 
nevyhnutnej alternatíve. Čím vyšší je kultúrny vývin, 
tým je potlačovania a neuróz viac.

Toto poňatie núti predpokladať, že dieťa zostáva 
v podstate nemorálne až dovtedy, kým ho nezačínajú 
ovládať požiadavky spoločnosti; ba ani táto kontrola 
nikdy neodstráni všetky zlé popudy, ktoré pretrvávajú 
akoby v podzemí.

Freud zdôrazňuje iracionalitu dieťaťa ešte aj z iného 
dôvodu. V analýze jeho vlastných snov ho prekvapila 
skutočnosť, že aj u normálnych a duševne zdravých 
dospelých možno nájsť také iracionálne snaženia, ako 
nenávisť, žiarlivosť a ambícia. Koncom deväťdesiatych 
rokov minulého a začiatkom tohto storočia sa zdalo, že 
medzi chorobou a zdravím jestvuje ostrá deliaca čiara. 
Zdalo sa nepochopiteľné, žeby normálny, slušný občan 
chcel alebo mohol prechovávať mnohé „bláznivé“ impulzy, 
ktoré sa mu objavovali v snoch. Ich prítomnosť v snoch 
sa nedala vysvetliť, aby sa neohrozil pojem takéhoto 
zdravého, „normálneho“ dospelého. Túto ťažkosť riešil



Freud predpokladom, že iracionálne túžby v snoch sú 
prejavom dieťaťa, ktoré ešte v dospelom žije a hovorí 
vo sne. Teoreticky vychádzal Freud z toho, že niektoré 
detské popudy sa potlačili a žili ilegálne v nevedomí, 
aby sa objavovali v snoch, a j keď skreslené, zastreté 
v dôsledku snahy dospelého človeka neuvedomiť si ich 
úplne ani v spánku. Na ilustráciu budem citovať jeden 
z Freudových snov, ktorý analyzoval vo svojej knihe
o vysvetľovaní snov:

I. Môj priateľ R. je mojím strýkom — mám ho 
veľmi rád.

II. Vidím pred sebou jeho tvár, trochu zmenenú, 
akoby bola predlžená; má žltú bradu, ktorú vidím 
obdivuhodne zreteľne.

Potom nasledujú ďalšie dve časti sna, opäť myšlienka 
a obraz; tie vynechávam.

Vysvetlenie sna bolo takéto:

Keď som ^a ráno rozpamätal na sen, otvorene som 
sa zasmial a povedal som si: „Ten sen je nezmysel.“ 
Nemohol som sa ho však zbaviť a prenasledoval ma 
celý deň, kým som si nakoniec večer sám nevyčítal: 
„Keby ti tak pri výklade sna niektorý pacient 
nepovedal nič iné, len ,To je nezmysel“, napomenul 
by si ho a mal by si podozrenie, že sa za snom 
skrýva nejaká nepríjemná záležitosť, ktorej odhalenie 
si chce ušetriť. Použi tento záver na svoj vlastný 
prípad. Tvoj názor o nezmyselnosti sna značí hádam 
len vnútorný odpor k jeho výkladu. Nedaj sa miasť.“ 
Potom som sa pokúsil o výklad.

„R. je môj strýko. Čo to môže značiť? Mal som len 
jedného strýka, Jozefa.1 Jeho príbeh bol naozaj smut

1 Je prekvapujúce, ako sa mi pamäť — a to v bdelom 
stave — obmedzujúco zameriava na potrebu analýzy. Poznal 
som piatich zo svojich strýkov, a jedného z nich som si 
ctil a miloval. Len čo som však prekonal odpor k výkladu 
sna, ihneď som si povedal: „Mám len jedného strýka; toho, 
o ktorého ide vo sne.“



ný. Kedysi, pred viac ako tridsiatimi rokmi, v nádeji 
na zárobok zaplietol sa do transakcií, ktoré zákon 
prísne tresce, a draho za to zaplatil. Môj otec za 
niekoľko dní žiaľom takmer zošedivel a vzdychal, že 
strýko Jozef nikdy nebol zlý človek, ale predsa len 
bol truľo. Ak teda môj priateľ R. je strýko Jozef, 
potom je to to isté, ako povedať, že R. je truľo. 
Ťažko uveriť, a je to nepríjemné. Ale je tu tá tvár 
zo sna s predĺženými črtami a žltou bradou. Môj 
strýko mal naozaj takú tvár, podlhovastú a lemovanú 
slušivou žltou bradou. Môj priateľ R. bol úplne tmavý, 
ale keď čiernovlasí začínajú šedivieť, veľmi to na 
nich vidieť. Čierna brada nepríjemne mení farbu, vlas 
po vlase. Najprv zhrdzavejú, potom zožltnú a na
koniec ošedivejú. Brada môjho priateľa R. je teraz 
práve v takomto stave; ale, žiaľ, aj moja brada je 
taká. Tvár zo sna je súčasne tvárou môjho priateľa 
R. i tvárou môjho strýka. Podobá sa jednej tvári 
z Galtonových fotomontáží. V snahe zvýrazniť rodinnú 
podobnosť nafotografoval Galton viac tvárí na tú 
istú platňu. Teraz už niet pochýb; naozaj som toho 
názoru, že môj priateľ R. je truľo, tak ako môj strýko 
Jozef.

Ešte stále nechápem, pre aké príčiny sa u mňa tento 
vzťah vytvoril. Iste je to však vzťah, proti ktorému 
sa musím striktne postaviť. Jednako však nie je príliš 
hlboký, lebo môj strýko bol kriminálnik a môj pria
teľ R. nie, iba raz dostal pokutu, že zrazil učňa 
bicyklom. Mohol som mať toto na mysli? To by 
bolo smiešne porovnanie. Uvediem iný rozhovor, ktorý 
som mal pred pár dňami s istým kolegom N.; téma 
bola náhodou tá istá. Stretol som N. na ulici. Tiež ho 
navrhli za profesora, a keď sa dozvedel, že navrhli aj 
mňa, gratuloval mi. Odmietol som jeho gratuláciu so 
slovami: „Vy ste posledný, čo by si mal z toho 
robiť vtipy. Veď z vlastnej skúsenosti viete, za čo také 
navrhnutie stojí.“ Nato odpovedal, aj keď to hádam 
nemyslel vážne: „To nemôžete vedieť. V mojom prí
pade by mohli byť ťažkosti. Neviete, že ma raz istá 
žena obvinila zo zločinu? Iste vám nemusím vravieť, 
že sa to dalo do poriadku. Bol to špinavý pokus 
o vydieranie a len-len, že sa mi podarilo uchrániť



od trestu žalobkyňu. Možno, že sa však na minister
stve táto záležitosť spomína v mô] neprospech. Vám, 
pravda, nemožno nič vyčítať.“ Má tu teda kriminál
nika a súčasne aj objasnenie a zmysel môjho sna. 
Strýko Jozef predstavuje oboch mojich kolegov, ktorí 
nedostali profesúry. Jeden je truľo, druhý kriminál
nik. Teraz už chápem aj zmysel tejto symboliky. Ak 
rôzne úvahy pri navrhovaní boli pre odklad vymeno
vania oboch mojich priateľov rozhodujúcim faktorom, 
potom je ohrozené aj moje vlastné menovanie. Ak 
však môžem odmietnutie mojich priateľov zvaliť na 
iné príčiny, ktoré v mojom prípade neprichádzajú do 
úvahy, potom mám reálne nádeje. Môj sen mal teda 
takýto postup: Z priateľa R. sa stal truľo a z priateľa 
N. zločinec. Keďže ja nie som ani jedno ani druhé, 
nemám s nimi nič spoločné. Mám právo tešiť sa na 
vymenovanie za profesora a vyhol som sa tomu, aby 
ma niektorý úradník pomenoval tak, ako sa to stalo 
môjmu priateľovi R.

Výklad tohto sna musím sledovať ešte ďalej; mám 
totiž pocit, že ešte nie je uspokojivo objasnený. Zne
pokojuje ma ľahkosť, s akou som znevážil svojich 
dvoch kolegov, aby som si uľahčil vlastnú cestu k pro
fesúre. Moje znepokojenie z doterajšieho objasnenia 
sna sa jednako zmiernilo, lebo som pochopil pravú 
hodnotu snovej symboliky. Komukoľvek môžem vy
vrátiť názor, že som R. naozaj považoval za truľa 
alebo že som neveril vysvetleniu N. o prípade s vy
dieraním. Opakujem však, že sa mi stále vidí potreb
ným objasniť sen ďalej.

Teraz si spomínam, že sen mal a j inú časť, ktorú 
som si doteraz pri výklade nevšimol. Keď sa mi za
zdalo, že priateľ R. bol mojím strýkom, pocítil som 
k nemu vo sne hlbokú náklonnosť. Na koho sa tento 
cit zameriava? K svojmu strýkovi Jozefovi som necítil, 
samozrejme, nikdy nijakú náklonnosť. R. bol už mno
ho rokov mojím veľmi obľúbeným priateľom, ale 
keby som šiel k nemu a mal mu vyjadriť svoju ná
klonnosť intenzitou snového zážitku, nepochybne by 
bol prekvapený. Môj cit bol neúprimný a prehnaný 
a takou bola aj moja mienka o jeho rozumových 
schopnostiach, ako som ju prejavil stotožnením jeho



osobnosti s osobnosťou môjho strýka; náklonnosť tu 
pôsobila opačným smerom. Teraz sa mi to však 
začína javiť inakšie. Náklonnosť vo sne sa netýka 
skrytého obsahu, myšlienok v pozadí sna; je v pro
tiklade s týmto obsahom; smeruje k tomu, aby za
hmlila poznanie, ktoré priniesla interpretácia. Hádam 
práve toto je je j funkciou. Pamätám sa na nechuť, 
s akou som sa podujímal na vysvetlenie, ako dlho 
som ho odkladal a sen považoval za číry nezmysel. 
Z vlastnej psychoanalytickej praxe poznám vysvetle
nie takéhoto odsúdenia. Nemá informatívnu, ale afek- 
tívnu hodnotu. Ak moja dcérka nechce jablko, tvrdí
— pričom ho neochutná — že je horké. Ak sa takto 
správajú moji pacienti, viem, že chcú nejakú myšlien
ku potlačiť. To isté sa vzťahuje na môj sen. Nechcem 
ho vykladať, lebo vo vysvetlení je niečo, proti čomu 
mám námietky. Po skončení výkladu sna zisťujem aj 
to, čo vyvolalo moje námietky. Bolo to tvrdenie, že R. 
je truľo. Náklonnosť pociťovanú k R. neprisudzujem 
skrytým snovým myšlienkam, ale skôr mojej vlastnej 
neochote. Ak je môj sen — v porovnaní s jeho skry
tým obsahom — v tomto ohľade pretvárkou a veci 
v podstate skresľuje tým, že vytvára protiklady, potom 
úlohou zjavnej náklonnosti vo sne je skreslenie; iný
mi slovami, skreslenie je tu zámerné, je prostriedkom 
m askovania. Moje myšlienky o R. sú vo sne preň 
dehonestujúce, a aby som si to neuvedomil, vstupuje 
do sna pravý opak toho, t. j. nežný cit k nemu.2

Teraz budem pokračovať vo vysvetľovaní sna, ktorý 
nám už veľa povedal; myslím na sen, v ktorom môj 
priateľ R. je mojím strýkom. Výklad sme sledovali 
až k objaveniu motívu priania — prianie byť meno
vaný profesorom — čo je celkom prijateľné. Ukázali 
sme, že náklonnosť k priateľovi R. vo sne je dôsled
kom opozície a odporu k obom kolegom, ktorí sa 
vo sne objavili. Išlo o môj vlastný sen; môžem preto 
v analýze pokračovať konštatovaním, že s dosiahnutým 
riešením som nebol celkom uspokojený. Moja mienka 
o oboch kolegoch — ktorí v mojom sne tak zle obišli

2 S. Freud, Výklad snü, Praha 1937, s. 121—124.



— by sa bola v bdelom stave prejavila celkom inak
šie. Sila priania nepodieľať sa pri vymenovaní za pro
fesora na ich vlastnom osude bola naozaj bezvýznam
ná, ak som chcel plne vysvetliť rozpor medzi mojím 
názorom vo sne a v bdení. Ak by túžba za ďalším 
titulom bola naozaj taká silná, bol by to dôkaz cho
robnej ambicióznosti, ktorú vari len neprechovávam 
a o ktorú asi vôbec nešlo. Neviem, ako by ma posu
dzovali tí, čo si myslia, že ma poznajú. Hádam som 
naozaj býval ambiciózny; ak som však aj býval, moje 
ambície sa už dávno preniesli na iné objekty ako 
je postavenie a titul mimoriadneho profesora.

Odkiaľ je potom ambicióznosť, ktorú mi sen prisú
dil? Tu mi prichádza na myseľ príbeh, ktorý som 
často v detstve počul, že totiž pri mojom narodení 
stará sedliačka predpovedala matke (bol som prvoro
dený], že priniesla na svet veľkého človeka. Takých 
proroctiev je veľa, lebo je a j veľa šťastných nádej
ných matiek a veľa starých sedliačok a iných sta
rien, ktoré obracajú oči do budúcnosti, keď sa im už 
ostatné_j)utá k životu uvoľňujú. Pritom zriedka musia 
znášať dôsledky tv o jic h  proroctiev. Že by moja túžba 
po veľkosti pramenila odtiaľ? Mám však aj zážitok 
z neskorších detských rokov, ktorý by to mohol ešte 
lepšie objasniť. Keď som mal jedenásť alebo dvanásť 
rokov, brávali ma rodičia do jednej reštaurácie 
v Prátri. Jedného večera sme tam zbadali muža, 
ktorý chodil od stola k stolu a za malý poplatok im
provizoval veršíky na hocakú tému. Poslali ma k ne
mu, aby som ho zavolal k stolu, a on to s ochotou 
spravil. Ešte pred udaním témy utrúsil pár veršov 
o mne a povedal, že ak ho neklame predtucha, za
ručene sa niekedy stanem „ministrom“. Zreteľne sa 
ešte pamätám, aký dojem to na mňa urobilo. Bolo 
to v dňoch „buržoázneho ministerstva“; otec práve 
doniesol domov obrazy meštiackych absolventov uni
verzity Herbsta, Jiskru, Ungera, Bergera a iných a celý 
dom sme vysvietili na ich počesť. Ba boli medzi 
nimi aj Židia, takže vlastne každý usilovný židovský 
školák nosil v svojej vlastnej taške ministerskú torbu. 
To ma hádam aj pohlo k tomu, že som pôvodne chcel 
študovať právo, tento zámer som zmenil len v po



slednej chvíli. Lekár sa ťažko stane ministrom. A teraz 
sa vrátim k snu: iba teraz som si začal uvedomovať, 
že ma z temne] prítomnosti preniesol do sľubných 
dní meštiackeho ministerstva, čím sa splnila moja 
vtedajšia mladícka ambícia. So svojimi váženými a uče
nými kolegami som zaobchádzal zle iba preto, že boli 
Židia — veď jeden zostal v sne hlupákom a druhý 
zločincom — a ja som sa správal ako minister. Akoby 
som sám bol ministrom. Ako sa mám pomstiť jeho 
excelencii? On odmieta vymenovať ma za mimoriad
neho profesora, a tak vo sne sa posadím na jeho 
miesto.3

Výklad tohto sna je výbornou ukážkou Freudovej 
snahy považovať iracionálne túžby — ako napríklad 
ambície — za nezlučiteľné s osobnosťou dospelého, 
a preto teda musia byť súčasťou dieťaťa v ňom. Sen 
zreteľne ukazuje ambície, ktoré Freud za sna prejavo
val. Freud však rázne odmieta, že jeho ambície mohli 
byť také výrazné. Dáva v skutočnosti dobrý príklad pre 
proces racionalizácie, ktorý tak skvele opísal. Dôvodí 
takto: „Keby túžba dosiahnuť ďalší titul (týmto výrazom 
sa snaží oslabiť pravú podstatu, totiž prestíž, ktorú titul 
prináša) bola naozaj taká silná, bol by to dôkaz cho
robnej ctižiadosti.“ Pritom neverí, že by sám takúto cti
žiadosť mal. Myslí si však, že keby mu ju aj druhí pri
súdili, rozhodne by sa netýkala titulu riadneho profe
sora. Preto je nútený predpokladať, že táto ctižiadosť 
bola súčasťou jeho detských túžob, a nie zložkou jeho 
terajšej činnosti. Je, samozrejme, pravda, že túžby, ako 
napríklad ctižiadosť, sa v charaktere dieťaťa vyvíjajú 
a korenia v mladosti; nie je však pravda, že sú čímsi 
oddeleným od terajšej osobnosti, jkeď Freud hovorí 
o normálnej osobe, ako napríklad sám o sebe, cíti sa 
nútený vymedziť ostrú hranicu medzi sebou samým 
a dieťaťom v sebe. Práve Freudovmu vplyvu ďakujeme, 
že sa dnes už takáto ostrá hranica nepociťuje. Vše
obecne sa uznáva, že aj normálna osoba môže byť mo
tivovaná najrôznejšími iracionálnymi túžbami a že sú

3 Cit. práca, s. 164—166.



to je j priania, a j keď sú odkazom predchádzajúceho 
vývinu.

Zaŕiaf sme poukázali na jeden aspekt Freudovej teórie 
snov. Sny sa chápu ako halucinačné splnenie iracionál
nych prianí, a to najmä sexuálnych, ktoré vznikli 
v ranom detstve a nepremenili sa celkom na reakcie 
a sublimácie. Takéto splnenie našich túžob nastáva vte
dy, keď je oslabená kontrola vedomia, ako je to napríklad 
v spánku. Keby sme si však dovolili splniť tieto ira
cionálne túžby v snoch, neboli by sny také prekvapujúce 
a zmätené. Zriedka snívame o vražde, inceste alebo 
nejakom inom zločine, ktorého sme sa sami dopustili. 
Ak sa to a j stane, neteší nás splnenie takýchto túžob 
vo sne. Freud preto vyslovuje predpoklad, že v spánku 
spí napolo aj naša vlastná mravná cenzúra. Preto môžu 
do nášho vedomia v spánku vstúpiť aj také myšlienky 
a predstavy, ktoré sa inokedy celkom odmietajú. Cenzor 
však spí len napoly. Má dostatok bdelosti, aby sa za
kázané myšlienky neprejavovali jasne a nedvojznačne. 
Ak sen nemá narušiť spánok, iracionálne priania musia 
byť vo sne natoľko maskované, aby oklamali cenzúru. 
Podobne ako pri neurotickom symptóme sú kompromi
som medzi potlačenými silami „id“ a represívnou silou 
cenzurujúceho „superega“. Niekedy sa stane, že tento 
skresľujúci mechanizmus nepracuje správne a sen je 
príliš zreteľný, než aby ho cenzúra prehliadla; vtedy sa 
zobudíme. Freud teda predpokladá, že hlavným znakom 
snového jazyka je proces maskovania a skresľovania 
iracionálnych prianí, čím nedochádza k narušeniu spán
ku. Táto myšlienka úzko súvisí s Freudovým pojmom 
symboliky. Domnieva sa, že hlavnou funkciou symbolu 
je zakryť a skresliť pravú podstatu túžby. Sym bolický  
jazyk sa ch áp e a ko  „tajný k ó d “ a výklad  snov a ko  jehQ_ 
dešifrovan ie.

Teda predpoklad iracionálno-infantilnej povahy sna, 
ako aj jeho maskovacia funkcia viedli k oveľa užšiemu 
ponímaniu snového jazyka, než sme to naznačili v úva
he o symbolickom jazyku. Symbolický jazyk nie je 
pre Freuda jazyk, ktorý vie svojským spôsobom vyjadriť 
akýkoľvek cit a myšlienku; preňho je len tlmočníkom 
istých primitívnych pudových prianí. Prevažná väčšina 
symbolov má sexuálnu podstatu. Mužský pohlavný úd



je symbolizovaný palicami, stromami, dáždnikmi, nožmi, 
ceruzkami, kladivami, lietadlami a mnohými inými pred
metmi, ktoré ho môžu pripomínať či už tvarom alebo 
funkciou. Pohlavné ústroje ženy sú zasa symbolizované 
dutinami, fľašami, škatuľami, dverami, puzdrami na 
klenoty, záhradami, kvetmi a pod. Pohlavnú rozkoš 
predstavujú činnosti ako tanec, jazdenie, šplhanie, lieta
nie. Vypadávanie vlasov alebo zubov symbolicky zobra
zuje kastráciu. Popri sexuálnych prvkoch vyjadrujú sym
boly aj základné skúsenosti dieťaťa. Otca a matku 
predstavuje kráľ a kráľovná alebo cisár a cisárovná, 
kým deti zasa malé zvieratá; smrť je symbolizovaná od- 
cestovaním.

Freud pri výklade snov používa však viac symboly 
náhodné ako univerzálne. Domnieva sa, že ak chceme 
vyložiť sen, musíme ho rozložiť na jednotlivé časti, 
a tým odstrániť polologickú postupnosť. Potom sa pokú
šame nájsť ku každému prvku sna asociáciu a týmito 
asociáciami nahradiť myšlienky, ktoré sa vynorili vo 
sne. Zoskupením myšlienok z voľnej asociácie získame 
nový obraz, ktorý má vnútornú logiku a dôslednosť 
a ktorý nám odhalí pravý význam sna.

Pravá podstata sna je výrazom našich skrytých že
laní a Freud ju nazýva „skrytým snom“. Skreslená 
podoba sna — ako sa na ňu pamätáme — je „zjavný 
sen“ a proces skreslenia a maskovania je „spracovanie“. 
Hlavnými mechanizmami, ktorými spracovanie mení 
skrytý sen na zjavný, sú zhustenie, premiestnenie a dru
hotné spracovanie. Pod zhustením chápe Freud skutoč
nosť, že zjavný sen je oveľa kratší ako skrytý sen. 
Vynecháva rad prvkov skrytého sna, kombinuje zlomky 
rôznych prvkov a zhusťuje ich v zjavnom sne do no
vého prvku. Ak sa nám napríklad sníva o postave 
diktátorského muža, ktorého sa bojíme, môže sa nám 
v zjavnom sne prisniť s vlasmi nášho otca, s tvárou 
obávaného učiteľa alebo v šatách nášho šéfa. Alebo ak 
sa nám sníva o situácii plnej smútku a nešťastia, môže 
sa nám prisniť dom, ktorého strecha nám pripomína 
dom, kde sme zažili podobný smútok, a tvar izby nám 
môže pripomenúť iný dom, ktorý sa spája s podobným 
citovým zážitkom. V zjavnom sne sa oba prvky objavia 
v zloženom obraze jedného domu. Tieto príklady nám



ukazujú, že do jedného obrazu sa zhusťujú prvky, ktoré 
majú rovnaký citový obsah. Charakter symbolického 
jazyka nám umožňuje pohotové chápať proces zhustenia. 
Odlišnosť dvoch ľudí alebo dvoch vecí je vzhľadom na 
vonkajšiu skutočnosť dôležitý fakt, ale z hľadiska vnú
tornej reality tento fakt nezaváži. Dôležité je, že sú vo 
vzájomnom vzťahu a vyjadrujú rovnakú vnútornú skú
senosť.

Premiestnením chápe Freud vyjadrenie prvku skrytého 
sna — často prvku veľmi významného — vzdialeným 
prvkom sna zjavného, ktorý sa ešte k tomu obyčajne 
zdá celkom bezvýznamným. Zjavný sen potom často 
zaobchádza s naozaj dôležitými prvkami tak, ako keby 
nešlo o nič dôležité, a tým sa maskuje pravý význam 
sna.

Pod druhotným spracovaním rozumie Freud tú časť 
spracovania sría, ktorá skončuje proces maskovania. 
Zaplňajú sa medzery v zjavnom sne, opravujú sa ne
dôslednosti a nakoniec zjavný sen nadobúda tvar dô
sledne logického príbehu, hoci za jeho fasádou sa 
skrýva vzrušujúca snová dráma.

Freud uvádza aj ďalšie dva faktory, ktoré sťažujú po
chopenie sna a zvyšujú maskovaciu funkciu spracovania. 
Jedným faktorom je, že prvky časti predstavujú pravý 
opak. Oblečenie môže predstavovať nahotu, bohatstvo 
chudobu, alebo pocit osobitnej náklonnosti môže skrývať 
nepriateľstvo a hnev. Druhým faktorom je, že zjavný sen 
nevyjadruje logické vzťahy medzi svojimi rôznymi prvka
mi. Nepozná nijaké „ale“, „preto“, „lebo“, „ak“, ale tieto 
logické vzťahy vyjadruje vzťahom medzi názornými ob
razmi. Môže sa nám napríklad prisniť osoba, ktorá 
vstáva a dvíha rameno a zrazu sa zmení na kurča. 
Normálnym jazykom by sme význam myšlienky sna 
vyjadrili: „Vzbudzuje dojem sily, a le  v skutočnosti je 
slabý a zbabelý ako kurča.“ V zjavnom sne sa tento 
logický vzťah, vyjadrí postupnosťou dvoch obrazov.

K tomuto stručnému opisu Freudovej teórie snov mu
síme dodať ešte jednu dôležitú vec. Dôraz na infantilnú 
podstatu snového obsahu by nás mohol zvádzať 
k domnienke, že Freud neuznáva nijaký dôležitý súvis 
medzi snom a súčasnosťou, ale len medzi snom a mi
nulosťou. To však vôbec nie je tak. Práve Freud pouka-



žuje na to, že sen je vždy vyvolaný súčasnou udalos
ťou, a to často udalosťou z toho dňa alebo z dňa, ktorý 
mu predchádzal. Sen sa však vyprovokuje len udalos
ťami, ktoré súvisia s ranými infantilnými túžbami. 
Energia pre vznik sna pramení zo sily infantilného zá
žitku, vybaveného bezprostrednou udalosťou, ktorá má 
vzťah k dávnejšiemu zážitku a umožňuje ho oživiť práve 
v danú chvíľu. Objasní to jednoduchý príklad: prísny 
šéf môže v niekom vzbudzovať prílišný strach práve 
preto, že sa v minulosti bál otca. Šéf ho v robote pre 
čosi ostrejšie napomenutie a jemu sa tej istej noci 
prisnije strašný sen, v ktorom ho chce zabiť akási po
stava, spola jeho otec a spola šéf. Keby nebol mával 
v detstve strach z otca, nebola by ho prestrašila ani 
šéfova kritika. Keby sa však šéf nebol býval rozčúlil, 
zakorenený strach by sa nebol vyprovokoval a nebo
lo by došlo ani k takému snu.

Freudovu metódu výkladu snov lepšie pochopíme, ak 
poukážeme na to, ako on sám aplikoval tieto princípy 
na výklad špecifických snov. Prvý z dvoch nasledujúcich 
snov sa sústreďuje na univerzálny symbol nahoty. Druhý 
sen používa takmer výlučne náhodné symboly.

Sen o trápnosti nahoty

Ak sme vo sne v prítomnosti cudzích ľudí nahí 
alebo len veľmi málo oblečení, vôbec sa za to niekedy 
nehanbíme. Sen o nahote vyvoláva pozornosť len 
vtedy, keď sa pociťuje hanba a trápnosť, keď chce 
človek uniknúť a skryť sa, keď má výrazné zábrany 
a nemôže sa pohnúť z miesta a zmeniť trápnu si
tuáciu. Len v tejto situácii sa stáva sen typickým; 
v iných prípadoch môže jeho obsah súvisieť s najrôz
nejšími inými záležitosťami individuálneho charakte
ru. Základným východiskom je teda nepríjemný pocit 
hanby a snaha ukryť nahotu — často pokusom o únik
— pričom je človek absolútne neschopný urobiť to. 
Verím, že väčšina mojich čitateľov sa už vo sne v ta
kejto situácii ocitla.

Povaha a spôsob obnaženia sú zvyčajne dosť ne
jasné. Žena napríklad opisuje sen: „Bola som v ko
šeli“, ale zriedkavo ide o jasný obraz; vo väčšine



prípadov je nedostatočné oblečenie také neurčité, že 
sa pri opise sna uvádza alternatívou: „Bola som v ko
šeli alebo v kombiné.“ Nedostatočné oblečenie nebýva 
spravidla také výrazné, aby mohlo opodstatniť pocit 
hanby, ktorý sa mu pripisuje. U vojaka nahotu často 
nahrádza taký spôsob oblečenia, ktorý odporuje pred
pisom. „Bol som na ulici bez šable a videl som, 
ako sa približujú nejakí dôstojníci“ alebo: „Nemal 
som golier“ alebo: „Nosil som kockované civilné no
havice“ atď.

Osoby, pred ktorými sa hanbíme, sú obyčajne cudzí 
ľudia a ich tváre zostávajú neurčité. V typickom 
sne sa nikdy nestáva, aby nás niekto napomenul pre 
nedostatočné oblečenie alebo aby si nás všimol, aj 
keď nám je to trápne. Ba ľudia sú k nám vo sne 
celkom indiferentní; v jednom mimoriadne živom sne 
mali dokonca strnulý a slávnostný výraz. To nás núti 
premýšľať.

Trápny pocit snívajúceho a indiferentnosť prizera
júcich sa vytvárajú protiklad, s akým sa v snoch 
často stretávame. Vo sne by sme skôr očakávali, že 
sa na nás cudzie tváre budú pozerať s prekvapením, 
vysmejú alebo urazia nás. Myslím, že takúto prípadnú 
nepríjemnosť nahradilo splnenie priania, kým pocit 
trápnosti z akýchsi dôvodov zostáva, takže obe zložky 
nie sú v súlade. Existuje zaujímavý dôkaz, že sen, 
ktorý bol čiastočne skreslený splnením priania, sa 
správne nepochopil; stal sa totiž východiskom zná
mej Andersenovej rozprávky o cisárových nových ša
tách. Nedávno ho básnicky spracoval Fulda v knihe 
Talizman. V Andersenovej rozprávke sa hovorí o dvoch 
podvodníkoch, ktorí utkali cisárovi vzácne šaty, vidi
teľné len pre dobrých a spravodlivých. Cisár si vy
kračuje v nových šatách a ľudia sa boja dať najavo, 
že je nahý, lebo imaginárne tkanivo pôsobí ako skú
šobný kameň.

Takáto je naozajstná situácia vo sne. Môžeme bez 
obáv predpokladať, že nezrozumiteľný obsah sna spô
sobil, že sa našlo zahalenie, v ktorom daná situácia 
dostala zmysel. Táto situácia je preto ukrátená
o svoj pôvodný význam a musí slúžiť iným cieľom. 
Uvidíme však, že nepochopenie obsahu sna je často



dôsledkom vedomej činnosti druhého psychického systé
mu a treba ho považovať za faktor konečnej formy 
sna. Pri vývine obsesií a fóbií hrajú podobné neporo
zumenia — samozrejme, stále v rámci tej istej psy
chickej 'osobnosti — rozhodujúcu úlohu. Ba je možné 
aj špecifikovať, odkiaľ sa materiál pre čerstvý výklad 
sna vzal. Podvodník je sen, cisár je sám snívajúci 
a moralizujúca snaha prezrádza hmlistú znalosť toho, 
že v obsahu skrytého sna ide o zakázané priania — 
obete represie. Spojitosť, ktorú zisťujem v mojich ana
lýzach neurotikov, nad všetku pochybnosť ukazuje, že 
základom sna sú pamäťové zážitky z raného detstva. 
Len detstvo je obdobím, keď nás naši príbuzní i cudzie 
pestúnky, služobníctvo i návštevníci vidia nedosta
točne oblečených, a my sa za nahotu nehanbíme.* 
U mnohých pomerne starších detí sa dá pozorovať, 
že keď sú zoblečené, nielenže sa nehanbia, ale 
vzrušuje ich to. Smejú sa, poskakujú, potľapkávajú 
sa po tele. Ak ich matka alebo niekto iný hreší, 
používa slová: „Nehanbíš sa, to nesmieš!“ Deti sa rady 
ukazujú. Sotva môžete prejsť cez dedinu, aby ste ne
videli dvoj- alebo trojročné dieťa, ako si vyhŕňa 
blúzku alebo kabátik pred cestujúcim, možno na jeho 
počesť. Jeden z mojich pacientov si uchoval v živej 
pamäti scénu zo svojho ôsmeho roku, keď sa zoble
čený pred spaním chystal tanečným krokom vojsť do 
sestrinej izby v košieľke a slúžka mu to nedovolila.
V detstve neurotikov hrá obnaženie pred deťmi opač
ného pohlavia významnú úlohu; pri paranoji možno 
sledovať vznik zdania, že človeka pozorujú pri ob
liekaní alebo zobliekaní, až priamo k takýmto zážit
kom. Medzi perverznými povahami existuje skupina, 
u ktorej detské impulzy prerástli do symptómu; je to 
skupina exhibicionistov.

Ak sa neskôr zahladíme do minulosti, takéto detstvo 
bez pocitov hanblivosti sa nám zdá byť rajom a raj 
sám je len masovou fantáziou o detstve každého 
z nás. Preto sú aj ľudia v raji nahí a nehanbia sa

Dieťa sa objavuje aj v Andersenovej rozprávke, lebo zrazu 
im zakričí: „Ale veď ten nemá nič na sebe!“



pred sebou až do chvíle, keď sa objaví hanblivosť 
a úzkosť; potom nasleduje vyhnanie z raja a začína 
sa pohlavný život a kultúrny vývoj. Späť do tohto 
raja nás môže každú noc vracať sen; už sme vyslo
vili domnienku, že dojmy z prvého obdobia detstva 
(z predhistorického obdobia, ktoré siaha približne do 
konca tretieho roku) si samy od seba — pritom há
dam ani nezáleží na ich bližšom obsahu — vyžadujú 
reprodukovanie a že toto opakovanie splňuje priania. 
Sny o nahote sú teda sny exhibicionistické.

Jadrom exhibicionistického sna je vlastná postava, 
ktorú nevidíme ako detskú, ale ako súčasnú, a nedo
statočné oblečenie je ťažko objasniť, lebo je dôsled
kom prevrstvenia neskorších spomienok na nedosta
točné oblečenie alebo je dôsledkom cenzúry; k tomu 
ešte pristupujú osoby, pred ktorými sa hanbíme. Ne
poznám príklad, v ktorom by sa skutoční pozorova
telia dávnych detských exhibícií opäť objavovali vo 
sne. Sen totiž skoro nikdy nie je len jednoduchou 
spomienkou. Je dosť podivuhodné, že osoby, ku kto
rým sa v detstve obracal náš sexuálny záujem, nevy
stupujú v žiadnej reprodukcii sna, hystérie alebo 
nutkavej neurózy; až paranoja opäť dosadzuje týchto 
pozorovatelov, a hoci zostávajú neviditeľní, s fana
tickým presvedčením poukazuje na ich prítomnosť. To, 
čo sen dosadzuje miesto nich — totiž „mnoho cudzích 
ľudí“, ktorí sa nezaujímajú o ponúkaný jav — je 
priamo protikladom priania vzhľadom na danú a dob
re známu osobu, ktorej sme ukazovali svoju nahotu. 
Konečne, „mnoho cudzích ľudí“ sa v snoch často 
vyskytuje a j v ktorejkoľvek inej súvislosti; ako protiklad 
priania vždy znamenajú „tajomstvo“. Pozorujeme tiež, 
ako obnovenie starého vzťahu — ktoré nastáva pri 
paranoji — prihliada k tomuto protikladu. Paranoik 
už nie je sám, celkom isto ho pozorujú, ale pozo
rovateľmi sú v tomto prípade „mnohí cudzí, akoby 
neurčití ľudia“.

Okrem toho sa v exhibicionistickom sne prejavuje 
potlačenie. Trápny pocit vo sne je reakciou druhej 
psychickej sústavy na to, že exhibicionistické scény 
a ich obsah, touto sústavou zamietnutý, sa predsa do
stal do predstáv. Vyhnúť sa tomuto pocitu možno len



tak, ak sa vyhneme opätovnému oživeniu tejto scé
ny.4

Sen o botan ickej m onografii

Napísal som monografiu o akejsi rastline. Kniha 
leží predo mnou, práve v nej listujem a prevraciam 
vloženú farebnú tabulku. Ku každému výtlačku je pri
pevnený sušený exemplár rastliny, ako to býva v her- 
bári.

Analýza:

Vo výklade ktoréhosi kníhkupectva som doobeda 
videl novú knihu s názvom Genus cyclam en ; zrejme 
šlo o monografiu o tejto rastline.

Cyklámen je najmilšia rastlina mojej ženy. Mrzí 
ma, že mi tak zriedka napadne priniesť je j kvety, 
čo by je j dobre padlo. V súvislosti s darovaním kvetov 
si spomínam na príhodu, ktorú som nedávno roz
prával priateľom a ktorou som dokazoval, že zabúda
nie je veľmi často zámer nevedomia a že zábudlivosť 
umožňuje istý záver o skrytom myslení zabúdajúceho. 
Mladá žena, ktorá zvykla dostávať na narodeniny od 
manžela kyticu, ju raz v takýto sviatok ako prejav 
nežnosti nedostane a rozplače sa. Prichádza manžel, 
ktorý nevie je j plač pochopiť, kým mu nepovie: 
„Dnes mám narodeniny.“ Muž sa chytí za hlavu a ho
vorí: „Prepáč mi, celkom som na to zabudol“ 
a chce odísť po kvety. Ona sa však nedá utešiť, lebo 
v manželovej zábudlivosti vidí dôkaz, že už preňho 
neznamená to, čo voľakedy. Táto pani L. stretla pred 
dvoma dňami moju ženu, povedala jej, že sa je j dobre 
darí, a spýtala sa na mňa. Pred pár rokmi bola mojou 
pacientkou.

Teraz preskočíme inde. Skutočne som kedysi napísal 
čosi ako monografiu o rastline, totiž štúdiu o rastline 
koka, na základe ktorej Kollerovu pozorrfosť upútali

4 S. Freud, Výklad snü, Praha 1937, s. 206—209.



anestetické vlastnosti kokaínu. Sám som naznačil, že 
uvedený alkaloid možno použiť ako anestetikum, ale 
nebol som dosť dôsledný a vec som podrobnejšie 
neskúmal. V tejto súvislosti mi napadá, že som si 
dopoludnia po sne (na jeho výklad som mal čas až 
večer) v akejsi dennej fantázii spomenul na kokaín. 
Keby som niekedy dostal zelený zákal, išiel by som 
do Berlína a tam u svojho berlínskeho priateľa by 
som sa nechal inkognito operovať lekárom, ktorého 
by ml odporučil. Chirurg, ktorý by nevedel, koho 
ošetruje, by sa raz vychvaľoval, aké ľahké sú tieto 
operácie od zavedenia kokaínu; ani mihnutím oka 
by som mu neprezradil, že som sa na objave zú
častnil. Na túto fantáziu nadväzovali myšlienky o tom, 
aké je pre lekára nepríjemné žiadať, aby mu lekárske 
zákroky robili vlastní kolegovia. Berlínskemu očnému 
lekárovi, ktorý ma nepozná, by som mohol zaplatiť 
ako každý iný. Až keď som si spomenul na túto 
dennú fantáziu, zistil som, že sa za ňou skrýva spo
mienka na určitý zážitok. Krátko po Kollerovom 
objave ochorel totiž na zelený zákal otec; operoval 
ho môj priateľ, očný lekár dr. Königstein a kokaínovú 
anestézu urobil dr. Koller, ktorý vtedy podotkol, že 
sa v tomto prípade spojili všetky tri osoby, ktoré mali 
podiel na zavedení kokaínu.

V myšlienkach sa teraz vraciam do čias, keď som si 
posledný raz spomenul na túto historku s kokaínom. 
Bolo to pred niekoľkými dňami, keď sa mi dostal do 
rúk slávnostný spis, ktorým vďační žiaci oslavovali 
jubileum svojho učiteľa a prednostu laboratória. Me
dzi zásluhami pracovníkov laboratória sa uviedlo aj 
to, že tam K. Koller objavil anestetický účinok ko
kaínu. Zrazu vidím, že môj sen súvisí so zážitkom 
z predchádzajúceho večera. Práve som odprevadil 
domov dr. Königsteina; hovoril som s ním o veci, 
ktorá ma veľmi vzrušuje, kedykoľvek na ňu nara
zím. Keď sme stáli v priechode, prišiel profesor 
Gärtner a jeho mladá manželka. Nemohol som im 
neblahoželať k ich „kvitnúcemu“ výzoru. Profesor 
Gärtner je totiž autorom spomenutého slávnostného 
spisu a zrejme mi ho pripomenul. V inej súvislosti 
padla v rozhovore s dr. Königsteinom zmienka o pani



L., o ktorej sklamaní v deň narodenín som už pred
tým hovoril.

Pokúsim sa objasniť a j iné determinanty obsahu 
sna. K monografii je pripojený sušený exem plár  rast
liny, akoby šlo o herbár. Herbár mi pripomína gymná
zium. Riaditeľ nášho gymnázia raz volal žiakov všet
kých vyšších tried, aby prezreli a vyčistili ústavný 
herbár. Boli tam knižné m ole. Odo mňa nečakal asi 
veľkú pomoc, lebo mi pridelil len málo listov. Pa
mätám sa ešte, že šlo o kapustovité rastliny. Botaniku 
som nemal vo veľkej obľube. Na predbežnej skúške 
z botaniky som tiež mal určiť kapustovité rastliny, ale 
nepoznal som ich. Bolo by sa to zle skončilo, keby mi 
neboli pomohli moje teoretické vedomosti. Od kapusto
vitých sa dostávam ku astrovitým. Astrovitou rastlinou 
je vlastne aj artičoka, ktorú by som mohol nazvať 
svojou najobľúbenejšou kvetinou. Moja manželka — 
pozornejšia ako ja — mi ju často prináša z trhu.

Mám pred sebou monografiu, ktorú som napísal. 
Aj tu mám asociáciu. Včera mi písal priateľ z Berlí
na: „Veľa sa zaoberám tvojou prácou o sne. Vidím 
ju ležať pred sebou a listujem v nej.“ Ako som mu 
len toto videnie závidel! Keby som ju už sám videl, 
ako leží predo mnou dokončená!

P oskladaná farebn á  tabuľka. Keď som bol poslu
cháčom medicíny, trápila ma akási bláznivá túžba 
študovať len z monografií. Napriek obmedzeným fi
nančným možnostiam som odoberal niekoľko lekár
skych časopisov, ktorých fa rebn é tabuľky  ma nad
chýnali. Na tento sklon k dôkladnosti som bol dosť 
pyšný. Keď som neskôr začal uverejňovať vlastné 
články, musel som k nim kresliť aj tabuľky; pamä
tám si, že jedna z nich vyzerala tak biedne, že sa mi 
dobromyseľný kolega vysmial. K tomu ešte pristupuje
— ani neviem ako — spomienka z veľmi útlej mla
dosti. Mne a mojej najstaršej sestre raz otec zo 
žartu dovolil, aby sme roztrhali jednu knihu s fa reb 
nými tabuľkam i (perzský cestopis). Z výchovného 
hľadiska sa to sotva dalo ospravedlniť. Ja som mal 
päť a sestra necelé tri roky a obraz, ako my, 
deti, blažene trháme túto knihu (treba dodať: ako 
artičoku, lístok za lístkom), je takmer jediný, ktorý



som si z týchto čias plasticky uchoval v spomienkach. 
Neskôr na štúdiách som mal vyslovenú zálubu zbie
rať a vlastniť knihy (analógia so sklonom študovať 
z monografií, záľuba, ktorá sa — čo sa týka cykláme- 
nu a artičoky — vyskytuje už v myšlienkach vo sne). 
Stal som sa knihom oľom  (spomeňte si na herbár). 
Túto prvú vášeň svojho života som od čias, čo sa 
sám nad sebou zamýšľam, vždy vysvetľoval týmto zá
žitkom z detstva, alebo lepšie povedané, poznal som, 
že táto scéna z detstva je „krycou spomienkou“ na 
moje neskoršie bibliofilstvo. Samozrejme, včas som 
skúsil, že vášne nás ľahko privedú do nešťastia. Keď 
som mal sedemnásť rokov, mal som dosť vysoký 
účet u kníhkupca a žiadne prostriedky na úhradu; 
môj otec pritom nechcel prijať ako ospravedlnenie, 
že sa moje sklony nezvrhli k čomusi horšiemu. Zmien
ka o tomto neskoršom zážitku z mladosti mi zasa 
ihneď pripomína rozhovor s priateľom dr. Kônigstei- 
nom. V rozhovore v predvečer sna išlo totiž o tie 
isté výčitky, že sa príliš oddávam svojim záľubám.

Z dôvodov, ktoré sem nepatria, nebudem pokračo
vať vo výklade tohto sna; naznačím len cestu, ktorá 
k nemu vedie. Výklad mi pripomenul rozhovor s dr. 
Kônigsteinom, a to viaceré jeho časti. Ak uvažujem 
nad otázkami, ktorých sme sa v tomto rozhovore 
dotkli, začínam chápať zmysel sna. Ukazuje sa, že 
všetky načaté myšlienkové pochody — o záľubách 
mojej ženy a mojich vlastných záľubách, o kokaíne,
0 ťažkostiach lekárskeho ošetrenia u kolegov, o mojej 
záľube v monografických prácach a o mojom zanedbá
vaní niektorých odborov, ako napríklad botaniky — 
pokračujú a vedú k myšlienkam tohto mnohostranné
ho rozhovoru. Sen má opäť ospravedlňujúci charak
ter, je obranou mojich práv, tak ako prvý sen o Irmi- 
nej injekcii, ba pokračuje v tejto téme a rozoberá 
ju na základe nového materiálu, ktorý som v období 
medzi oboma snami získal ako nový. Dôraz nadobúda
1 zdanlivá ľahostajnosť, akou sa sen vyjadruje. V tejto 
súvislosti značí: „Veď ja som ten muž, čo napísal 
cennú a úspešnú stať“ (o kokaíne), práve tak, ako 
som sa vtedy ospravedlňoval: „Som predsa dobrý 
a usilovný študent“; v oboch prípadoch to teda značí:



„Môžem si to dovoliť.“ Ale podobného výkladu sna sa 
môžem a] zrieknuť, lebo k oznámeniu sna ma pohol 
iba úmysel preskúmať vzťah snového obsahu k zá
žitku zo dňa, keď sa mi sen prisnil. Pokiaľ poznám 
len zjavný obsah tohto sna, uvedomujem si len jeden 
vzťah sna k jednému dojmu dňa; po uskutočnenom 
rozbore sa však objavuje druhý zdroj sna, ktorý spo
číva v inom zážitku z tohto istého dňa. Prvý z doj
mov, na ktorý sa' sen vzťahuje, je ľahostajný, je len 
vedľajšou okolnosťou. Videl som vo výklade knihu, 
ktorej názov ma zbežne upútal a ktorej obsah ma 
sotva mohol zaujímať. Druhý zážitok mal veľkú psy
chologickú hodnotu; asi hodinu som sa horlivo roz
prával so svojím priateľom, očným lekárom, naznačo
val som mu veci, ktoré museli silno vzrušiť nás 
oboch, a prebudil som v sebe spomienky, pri ktorých 
som potom pozoroval najrôznejšie vzrušenia svojho 
vnútra. Rozhovor sme však neskončili, pretože sa 
k nám pripojili známi. Teda aký je vzťah medzi 
oboma dojmami tohto dňa a medzi nimi a snom 
nasledujúcej noci?

V zjavnom obsahu sna nachádzam len náznak 
dojmu ľahostajnosti, a preto môžem potvrdiť, že sen 
k svojmu obsahu rád priberá bezvýznamné zážitky 
zo života. Naproti tomu pri výklade sna smeruje 
všetko k dôležitému a opodstatnene vzrušujúcemu 
zážitku. Ak posudzujem zmysel sna podľa skrytého 
obsahu objaveného analýzou — a len to je správne —, 
dochádzam mimovoľne k novému a dôležitému po
znatku. [Rozplýva sa teória, že sen sa zaoberá len 
bezvýznamnými maličkosťami každodenného života; 
rovnako musím odporovať tvrdeniu, že duševný život 
v bdelosti nepokračuje vo sne a že sen mrhá duševnú 
aktivitu, lebo spracúva bezcenný materiál. Opak je 
pravda; to, čo nás zaujalo cez deň, ovláda myslenie 
a j vo sne; pri snívaní sa zameriavame len na také 
veci, ktoré by nás i cez deň boli podnecovali k mysle
niu.
‘2 e  snívam o ľahostajnom dojme dňa, zatiaľ čo k snu 

ma podnietil vzrušujúci dojem, to sa asi najľahšie dá 
vysvetliť tým, že tu ide zasa o jav skreslenia sna, 
ktorý — ako sme na to už poukázali — je zapríčinený



psychickou silou, vytvárajúcou cenzúru. Sen využíva 
spomienky na monografiu o cyklámenoch, akoby išlo 
o narážku na rozhovor s priateľom, tak ako vo sne 
o odloženej hostine je zmienka o priateľke nahradená 
narážkou na „údeného lososa“. Pýtame sa však, akými 
spojovacími článkam i sa dojem z monografie mení na 
narážku o rozhovore s očným lekárom, lebo takýto 
vzťah nie je ihneď zre jm ý . . .  V n ašom . . .  príklade 
máme do činenia s dvoma celkom odlišnými dojmami, 
ktoré sprvu spája iba tá okolnosť, že sa vyskytli v ten 
istý deň. Monografiu som si všimol dopoludnia, roz
hovor som mal ten istý deň večer. Odpoveď, ku ktorej 
nám rozbor dopomohol, znie: takéto spočiatku ne
jestvujúce vzťahy medzi oboma dojmami sa dodatočne 
prepoja od predstavovaného obsahu jedného dojmu 
k predstavovému obsahu druhého dojmu. Na prísluš
né spojovacie články som poukázal už v časti o ana
lýze. Na predstavu monografie o cyklám enoch by bez 
ďalšieho ovplyvňovania nadväzovala len myšlienka, že 
je  najobľúbenejším  kvetom m ojej ženy, a hádam ešte 
spomienka na kyticu, po ktorej túžila pani L. Ne
myslím, že tieto bočné myšlienky by stačili na vy
volanie sna.

„To ozaj nem usel vstať z hrobu duch
a povedať to“

hovorí sa v Hamletovi. Hľa, analýza mi pripomína, 
že muž, ktorý prerušil náš rozhovor, sa volal Gärtner 
(záhradník), že som jeho manželku považoval za 
prekvitajúcu; ba teraz si dodatočne spomínam, že 
rozhovor sa chvíľu krútil okolo m ojej pacientky me
nom Flóra. Isto tu došlo k takému postupu, že cez 
tieto spojovacie články z okruhu botanických pred
stáv došlo k spojeniu oboch zážitkov dňa, a to ľaho
stajného i vzrušujúceho. Potom došlo k ďalším vzťa
hom: kokaín môže byť celkom  dobre sprostredkovateľom 
medzi dr. Königsteinom a botanickou monografiou, 
ktorú som napísal; tak sa upevnilo spojenie oboch 
okruhov predstáv a časť jedného zážitku bolo možné 
použiť ako narážku na zážitok druhý.

Počítam s tým, že proti tomuto vysvetleniu sa môžu



vzniesť námietky o jeho náhodnosti alebo násilnosti. 
Čo by sa bolo stalo, keby k nám nebol pristúpil pro
fesor Gärtner so svojou prekvitajúcou ženou, keby sa 
pacientka, o ktorej som hovoril, nebola volala Flóra, 
ale Anna? A predsa je odpoveď jednoduchá. Keby sa 
neboli vyskytli tieto myšlienkové vzťahy, boli by sa 
pravdepodobne vytvorili iné. Žartovné otázky a há
danky, ktorými sa obveseľujeme, dokazujú, že ta 
kéto vzťahy sa dajú vytvárať veľmi ľahko. Okruh 
pôsobnosti vtipu je neobmedzený. Urobíme ďalší krok: 
keby sa medzi oboma dojmami dňa nedali vytvoriť 
n ijaké dosť výrazne spojovacie články, bol by, priro
dzene, sen býval inakší; iný ľahostajný dojem dňa
— a takých na nás pôsobí nadostač a zabúdame ich
— bol by vzhľadom na sen zaujal miesto monografie, 
bol by sa dostal do súvislosti s obsahom rozhovoru 
a bol by tieto dojmy v obsahu sna zastupoval. Pretože 
to nebolo nič iné, ale práve dojem z monografie, bol 
asi na spojenie najvhodnejší. Nikdy sa nemusíme ako 
Hänschen Schlau u Lessinga — čudovať tomu, „že na 
svete majú najviac peňazí len bohatí“.5

Oba predchádzajúce sny nám dávajú príležitosť n ie
len skúmať aplikáciu všeobecných Freudových princípov 
na špecifické sny, ale aj porovnať Freudovo chápanie 
s tým, ktoré som naznačil v druhej kapitole tejto 
knihy. Pri výklade sna o nahote postupuje Freud podľa 
uvedeného všeobecného princípu. Sen je  podľa neho 
splnením infantilných iracionálnych túžob, ale pod vply
vom cenzúry toto splnenie skresľuje a zahmlieva. 
Splnenou iracionálnou túžbou je túžba exhibicionistického 
detstva ukazovať svoje pohlavné ústroje. Dospelá osob
nosť sa však takýchto túžob obáva a nad splnením 
túžby nášho detstva v nás prejavuje znepokojenie.

Toto vysvetlenie je bezo spóru v mnohých prípadoch 
správne. Nie je  však správne vždy, lebo obsah sna 
nemusí mať nutne infantilný základ. Freud ignoruje 
skutočnosť, že nahota môže byť aj symbolom iných vecí, 
nielen sexuálneho exhibicionizmu. Nahota môže byť

5 S. Freud, Výklad snu, Praha 1937, s. 146—152.



napríklad a j symbolom pravdivosti. Byť nahý môže 
znamenať byť bez pretvárky a byť oblečený môže 
značiť myšlienky a city, ktoré od nás iní očakávajú, 
hoci v podstate sú nie naše. Nahé telo môže takto 
predstavovať skutočné ja ; šaty môžu byť symbolom 
sociálneho ja , ktoré cíti a myslí podľa bežnej spoločen
skej schémy. Sen o nahote môže vyjadrovať túžbu byť 
samým sebou, vzdať sa pretvárky, pričom znepokojenie 
vo sne a pocit trápnosti môže byť prejavom strachu 
z nesúhlasu ostatných, že sa odvažujeme byť samým 
sebou.

Výklad Andersenovej rozprávky v súvislosti s Freudo- 
vým chápaním sna o nahote je dobrým príkladom nepo
chopenia rozprávky; príčinou je Freudov predpoklad, že 
rozprávky, podobne ako mýty a sny, sú nevyhnutne vý
razom potlačených sexuálnych želaní. Rozprávka o c i
sárových nových šatách nie je  skresleným  výrazom ex- 
h ibicionistickej túžby. Zaoberá sa celkom iným zážitkom
— našou ochotou veriť v neskutočné obdivuhodné vlast
nosti rôznych autorít a našou neschopnosťou rozpoznať 
skutočný stav vecí. Dieťa, ktorému ešte nie je dosta
točne vštepená hrôza z autority, je jediné, ktoré vie, 
že cisár je  nahý a nemá nijaké neviditeľné šaty. Každý 
iný sa dá ovplyvniť hrozbou, že ak nevidí šaty, nie je 
dobrý a verný, a tak sa poddáva ilúzii a verí, že vidí 
niečo, čo oči zrejme nedokážu vidieť. Príbeh rieši tému 
odhalenia_ iracioná lnych nárokov autorít, a n ie exhibi
cionizmu. ~

Sen o botanickej monografii je  vynikajúcim príkladom 
pre početné asociačné vlákna, ktoré sú votkané do tohto 
veľmi krátkeho sna. Každý pokus vysvetľovať sen sle
dovaním asociácií, ktoré sa vynárajú pri každom jeho 
prvku, nemôže výrazne nezapôsobiť bohatosťou asociácií 
a takm er zázračným spôsobom, akým sa vtláčajú  do 
opisu sna.

Nevýhoda príkladu je  v tom, že Freud nepodáva úplný 
výklad a zmieňuje sa len o jednom želaní, ktoré sen 
prejavil, totiž ospravedlniť sám seba poukázaním na 
vlastné úspechy. ^Ak ani tu nenástojím e, že každý sen 
je prejavom splnenia túžby, a uznáme, že môže byť

môžeme dospieť k_o_dliš^



Ústredným symbolom sna je  uschnutý kvet. Uschnutý 
a opatrne uchovávaný kvet obsahuje v sebe prvok pro
tirečenia. Kvet zastupuje život a krásu, uschnutím však 
toto všetko stratil a stal sa predmetom izolovaného 
vedeckého skúmania. Freudove asociácie na sen mieria 
na toto protirečenie v symbole. Freud udáva, že cyklá- 
men, o ktorom videl monografiu vo výklade kníhku
pectva, je  obľúbeným kvetom jeho ženy a on si robí 
výčitky, že mu tak zriedka napadne doniesť je j kvety. 
Monografia,, o cyklám ene teda roznieti__ieho_ cit preto, 
že nemá úspech v tei zložke života, ktorú predstavuje 
láska a nežnosť. Všetky ostatné asociácie idú jedným 
smerom, s jß g ^ m je h o ^ c ü z ia ^ o s t i^  Monografia mu pri
pomína jeho prácu o kokaíne a jeho ľútosť nad tým, že 
sa mu nedostalo za jeho objav dostatok uznania. Pri
pomína mu sklam anie, keď riaditeľ školy prejavil len 
málo dôvery v jeho schopnosť pomáhať pri čistení her- 
bára. A farebné tabuľky mu pripomínajú ďalší úder, vý
smech kolegov, že sa mu vlastná tabuľka tak zle vy
darila.

Zdá sa teda, že sen vyjadruje konflikt, ktorý Freud 
výrazne pociťuje vo sne, kým v bdelom stave si ho 
neuvedomuje. Robí si výčitky, že pre ctižiadosť a jedno
strannú rozumovo-vedeckú orientáciu na svet zanedbal 
tú stránku života, ktorú predstavuje kvet a jeho žena. 
Sen naozaj vyjadruje hlbokú protirečivosť celkovej Freu
dovej osobnosti a jeho životného zamerania. Hlavnou 
témou jeho záujmu a jeho bádania sú láska a sex. 
Sám j e  však puritán: prinajmenšom badáme uňho vikto
riánsku averziu proti sexu a rozkoši, spojenú so smut
ným pochopením tejto ľudskej slabosti. Vysušil kvet, 
z Iáskv_a_zo sexu spravil skôr predmet vedeckéhn výskumu 
a úvah ako vec života. Sen je vyjadrením veľkého para
doxu u Freuda: vonkoncom nie je  — ako sa to často zle 

'chápalo — predstaviteľom „zmyselnej, uvoľnenej, nemo
rálnej viedenskej atm osféry“; je naopak , puritán, ktorý- 
vedel tak uvoľnene písať o sexe a láske, lebo ich zara- 

jd il do herbára. Freud nepochopením významu svojho 
sna akoby sám skrýval tento konflikt; vidíme to na 
jeho výklade.

Freudov výklad mýtov a rozprávok sleduje rovnaký 
princíp ako jeho výklad snov. Na symboliku, ako ju



nachádzame v mýtoch, pozerá Freud ako na návrat 
k prvotným stupňom íudského vývoja, v ktorom niekto
ré činnosti — ako napríklad oranie a robenie ohňa — 
dostávali rúško sexuálneho libida. Toto prvotné uspo
kojenie v mýte sa v súčasnosti potlačilo a prejavuje 
sa „náhradným uspokojením“, ktoré človeku umožňuje 
uspokojenie inštinktívnych želaní vymedziť do oblasti 
fantázie.

Tak v mýte, ako a j vo sne neprejavujú sa primitívne 
impulzy zjavne, ale skryte. Týkajú sa tých snažení, 
o ktorých si Freud myslel, že sa pravidelne vyskytujú 
v živote dieťaťa; ide najm ä o incestuózne túžby, se
xuálnu zvedavosť a strach z kastrácie. Príkladom ta
kejto metódy vysvetľovania mýtu je  Freudovo vysvetle
nie hádanky sfingy. Sfinga si vyhradila, že mor, ktorý 
hrozil Thóbam záhubou, prestane len vtedy, ak niekto 
správne odpovie na je j hádanku. Hádanka znela: „Čo 
je to? Najprv je to na štyroch, potom na dvoch, potom 
na troch ?“ Hádanku a odpoveď — človek — považuje 
za maskovanie inej otázky, ktorá hrá v detskej fan
tázii prvoradú úlohu: „Odkiaľ pochádzajú d eti?“ Otázka 
sfingy má svoj základ v sexuálnej zvedavosti dieťaťa, 
pričom sa táto zvedavosť rodičovskou autoritou potláča. 
Podľa jeho predpokladu je teda hádanka sfingy preja
vom hlboko zakorenenej ľudskej sexuálnej zvedavosti, 
ale maskovanej akoby nevinnou intelektuálnou hrou, 
ktorá je  ďaleko od zakázanej zóny sexu.

Jung a Silberer, dvaja z najnadanejších Freudových 
žiakov, včas rozpoznali slabinu Freudovho vysvetľovania 
snov a pokúšali sa ju odstrániť. Silberer rozlišoval medzi 
tzv. „anagogickým “ a „analytickým “ výkladom sna. 
O to isté sa pokúšal Jung rozlišovaním medzi „prospek- 
tívnym“ a „retrospektívnym“ výkladom. Oba sa týkali 
toho, že každý sen údajne predstavuje minulé želania, 
ale zameriava sa a j do budúcnosti a jeho funkciou je  
udať snívajúcemu ciele.

Jung v jednom diele píše:

Psycha je  prechod, preto ju nevyhnutne treba de
finovať na základe dvoch hľadísk. Na jednej strane — 
a j keď sa to prejavuje tým istým obrazom — načrtáva



budúcnosť do te j miery, do akej tv'orí svoju vlastnú 
budúcnosť.6

Jung a Silberer predpokladali, že každý sen treba 
:hápať tak v anagogickom, ako a j v jeho analytickom  
ŕýzname, a dalo sa očakávať, že Freud by s touto ob
menou mohol súhlasiť. Ak sa však dúfalo v kompromis
3 Freudom, nepodaril sa. Freud striktne odmietol každú 
takúto obmenu a násto jil na tom, že jediným možným 
výkladom sna je jeho teória o splnení túžby. Po rozkole 
Jungovcov a Freudovcov snažil sa Jung odstrániť z® 
svojho systému Freudove pojmy a nahradiť ich no
vými; vtedy sa Jungova teória snov zmenila. Kým freu d , 
bol náchylný spoliehať sa zväčša na voľné asociácie 
a na pochopenie sna ako prejavu infantilných iracio
nálnych želaní. Jung ; sa čoraz väčšmi dištancoval od 
voľných asociácií a rovnako dogmaticky sa pridŕžal 
výkladu snov ako prejavu múdrosti nevedomla.

Takýto názor zapadá do celkovej Jungovej teórie ne- 
vedomia. Jung sa domnieva,  ̂„že nevedomá myseľ je 
miestami schopná nadobúdať takú inteligenciu a úče
lovosť, ktoré sú nadradené pohľadu vedomia.“j  Nemám 
proti jeho stanovisku nič, zodpovedá m ojej vlastnej 
skúsenosti s výkladom snov, tak ako som to uviedol 
vyššie. Jung však pokračuje konštatovaním, že tento 
fakt je  „základným náboženským javom a že hlas, 
ktorý v našich snoch hovorí, nie je  naším vlastným 
hlasom, ale pochádza z transcendentného zdroja“. Na 
námietku, „že myšlienky, ktoré hlas reprezentuje, nie 
sú ničím  iným ako myšlienkami samotného jednotlivca“, 
Jung odpovedá:

Môže to tak byť; svojou vlastnou nazvem však 
myšlienku len vtedy, ak som ju sám vymyslel, práve 
tak ako svojimi peniazmi nazvem len tie, ktoré som 
si zarobil alebo získal vedomým a zákonitým spôso

C. G. Jung, On Psychological Understanding, Journal of 
Abnormal Psychology, 1915, s. 391.

7 C. G. Jung, Psychology and Religion, New Haven: Yale 
University Press, 1938, s. 45.



bom. Ak mi niekto dá peniaze do daru, potom svojmu 
dobrodincovi istotne nepoviem: „Ďakujem vám za moje 
vlastné peniaze,“ a j keď trete j osobe a ďalším by 
som mohol povedať: „To sú moje peniaze.“ S hlasom 
vo sne je  to obdobne. Hlas mi dáva určité obsahy, 
presne tak, ako ma priateľ Informuje o svojich ná
zoroch. Nebolo by ani slušné, ani správne naznačovať, 
že to, čo hovorí, sú moje vlastné názory.8

Na niektorom inom mieste to potvrdzuje ešte zreteľ
nejšie: „Človeku nikdy nepomôže to, čo si myslí sám 
od seba, a le zjavenie múdrosti, ktorá je väčšia ako jeho 
vlastná.“ f

Pokúsim sa zhrnúť odlišnosť Jungovej interpretácie 
od m ojej vlastnej. Zhoda je v tom, že sme v spánku 
často múdrejší a slušnejší ako v bdelom stave. Jung 
tento jav vysvetľuje predpokladaným zdrojom zjavenia 
transcendentného pôvodu, kým ja zastávam náhľad, že 
myšlienky v spánku sú naším  myslením a že možno 
predpokladať, že vplyvy pôsobiace na nás v bdelom 
stave majú v mnohom ohľade na naše mravné a rozu
mové výkony nežiadúci účinok. {

Jungovu metódu lepšie pochopíme podaním jeho vlast
nej analýzy sna. Sen je  zo série vyše štyristo snov, 
ktoré zapísal istý Jungov pacient. Snívajúci je  výchovou 
katolík, ale v praxi už nie, ani sa o náboženské otázky 
nezaujíma. Uvediem jeden z jeho snov:

Je tam veľa domov, ktoré pripomínajú divadlo. 
Akoby to boli javiskové scény. Niekto spomenie Ber
narda Shawa. Spomína sa a j to, že hra, ktorá 
má nasledovať, sa týka vzdialenej budúcnosti. Na jed
nom z domov je  vývesná tabula s nasledujúcim ná
pisom:

Toto je  všeobecná cirkev katolícka. 
Je to cirkev Pána.
Nech vstúpia všetci,
ktorí sa cítia byť nástrojom  Pána.

8 Cit. práca, s. 45.



A pod tým je malými písmenami napísané:

Cirkev založil Ježiš a Pavol.

— vyzerá to, ako keby sa nejaká firma chválila svo
jou tradíciou. Hovorím svojmu priateľovi: „Poďme dnu 
a pozrime sa ta .“ On odpovedá: „Nechápem, prečo 
musí byť toľko ľudí spolu, keď sa chcú nadchnúť ná
boženským cítením .“ Ja však namietam: „Ty si pro
testant, ty to nikdy nepochopíš.“ Istá žena súhlasne 
prikyvuje. Zrazu si všíma, že na stene kostola je 
pripevnené oznámenie tohto znenia:

Vojaci!

Ak cítite, že ste pod vplyvom Pána, nesnažte sa 
s ním hovoriť priamo. Pána nemožno dosiahnuť 
slovami. Veľmi vám odporúčame aj to, aby ste 
nediskutovali medzi sebou o vlastnostiach Pána. 
Nemalo by to zmysel, lebo nijaká vec veľkej hod
noty a významu sa nedá vysloviť.

Podpísaný: p á p e ž .. .  (meno je však 
n ečitateľné).

Teraz vstupujeme do kostola. Vnútrajšok sa skôr 
podobá mešite ako kostolu; v skutočnosti to celkom 
vyzerá ako chrám Hagia Sofia. Niet tam stoličiek, 
a to vytvára skvelý dojem priestorovosti. Nie sú 
tam ani obrazy. Na stenách sú len orámované nápisy 
(ako v Hagii Sofii). Jeden z nápisov znie: „Nelíškaj 
sa svojmu dobrodincovi.“ Tá istá žena, ktorá mi 
predtým súhlasne prikyvovala, začína plakať a hovorí: 
„Myslím, že je  to v poriadku.“ Potom sa však stráca.

Sprvu som presne pred stlpom, ktorý mi zakrýva 
výhľad; potom zmením miesto a vidím pred sebou 
zástup ľudí. Nepatrím k nim, stojím  sám. Vidím ich 
však jasne a rozoznávam a j ich tváre. Vyslovujú tieto 
slová: „Uznávame moc Pána nad sebou. Nebeské krá
ľovstvo je  v nás.“ Opakujú to trikrát veľmi slávnost
ným spôsobom. Potom zahrá organ Bachovu fúgu 
a spieva chór. Niekedy hrá len hudba, občas zaznejú



slová: „Všetko ostatné je  papier“, čo značí, že ne
vytvára živý dojem.

Po skončení hudby sa začína druhá časť slávnosti, ako 
je  zvykom na študentských schôdzach, kde po váž
nejších  záležitostiach nasleduje veselosť. Sú tu pokoj
né a zrelé ľudské bytosti. Niektorí sa prechádzajú, 
iní spolu rozprávajú, zdravia sa navzájom, podáva sa 
víno a iné nápoje z biskupského sem inára. Formou 
prípitku želá sa cirkvi úspešný vývin a z ampliónu 
sa ozýva synkopová melódia s refrénom : „Aj Karol 
je  už teraz v hre.“ Ako keby sa týmto podujatím mala 
vyjadriť radosť z nejakého nového člena spoločnosti. 
Kňaz mi vysvetľuje: „Tieto trochu roztopašné zábavky 
sú oficiálne uznané a povolené. Musíme sa trochu 
prispôsobiť americkým spôsobom. Ak máte do čine
nia s toľkým ľudstvom, je  to nevyhnutné. Od am eric
kých cirkví sa však zásadne odlišujeme v tom, že si 
udržiavame výrazne protlasketickú snahu.“ Nato som 
sa zobudil s pocitom veľkej úľavy.9

Pri výklade tohto sna nesúhlasí Jung s Freudom, ktorý 
považuje sen len za fasádu, za ktorou sa čosi starostli
vo skrýva. Jung hovorí:

Niet pochýb, že neurotici skrývajú nepríjem né zá
ležitosti pravdepodobne práve tak, ako to robia nor
málni ľudia. Je však problém, či tento princíp možno 
aplikovať na taký normálny a široko rozšírený jav, 
ako je  sen. Pochybujem o predpoklade, že sen je  čosi 
iné, ako sa zdá. Žiada sa mi zacitovať inú židovskú 
autoritu — talmud — ktorý hovorí: „Sen je  svojím 
vlastným výkladom.“ Inými slovami, beriem sen taký , 
aký je. Sen je taká náročná a zložitá záležitosť, že 
si netrúfam  uvažovať o jeho možných „trikoch“. t Sen 
je prirodzený úkaz a niet na sveta nríčiny ktorá by 
nás nútila predpokladať, že je  to ľstivý prostriedok 
na zavádzanie. Sen nastáva vtedy, keď sú vôľa a ve
domie do veľkej miery vypojené. Je to prirodzený 
výtvor, ktorý nachádzame a j u ľudí bez neurotických

9 Cit. práca, s. 28 a ďalej.



príznakov. (Okrem toho o psychológii snového procesu 
vieme tak málo, že musíme byť viac ako opatrní, ak 
do svojich výkladov zavádzame prvky, ktoré sú cudzie 
a j snu samému.

Pre ' vš"etký"_uvedené príčiny sa domnievam, že náš 
sen naozaj hovorí o náboženstve a že to a j hovoriť 
chce. Sen je  prepracovaný, dôsledný a naznačuje istú 
logiku a istý zámer, t. j. predchádza ho motivácia 
v nevedomí, ktorá nachádza v obsahu sna priame vy
jadrenie.10

Aký je  Jungov výklad sna? Hovorí, že katolícka cir
kev, a j keď je výrazne odporúčaná, spája sa tu akoby 
s cudzím pohanským hľadiskom, ktoré je nezlučiteľné 
so základným kresťanským  postojom; v celom  sne pa
cienta — okrem priskoro umlčaného protestantského 
priateľa — niet opozície proti kolektívnemu cíteniu, proti 
masovému náboženstvu a pohanstvu. Neznámu ženu vo 
sne definuje ako predstaviteľku duše — anima — ktorá 
je podľa neho „psychologickou predstaviteľkou men
šiny ženských génov v tele muža“. Anima zosobňuje 
spravidla nevedomie a dáva mu jeho výrazne nepríjemný 
a dráždiaci charakter.

Celkove negatívna reakcia animy na sen o cirkvi 
poukazuje na to, že ženská, t. j. nevedomá stránka 
snívajúceho, nesúhlasí s jeho postojom.

Zo sna sa dá usúdiť, že nevedomá činnosť mysle 
snívajúceho utvára akýsi kompromis medzi katoli
cizmom a pohanskou „joie de vivre“. Výplod nevedo- 
mia zrejm e nevyjadruje názor alebo konečnú mienku; 
ide skôr o dramatickú ukážku aktu oslobodenia. Dalo 
by sa to hádam formulovať takto: „Tak ako je to 
s tým náboženstvom? Si, či nie si katolík? Nie je  to 
dosť dobré? Ale asketizmus — kdeže, a j cirkev sa 
musí trochu prispôsobiť — kino, rádio, ča je  o piatej 
a pod. — prečo nie a j trochu cirkevného vína a vese
lé znám osti?“11

10 Cit. práca, s. 31.
11 Cit. práca, s. 35, 36.



Pre akúsi skrytú príčinu však táto čudná a tajom ná 
žena, ktorú poznáme z mnohých predchádzajúcich snov, 
akoby bola hlboko sklam aná a odchádza.

Keď Jung opisuje pacienta, tvrdí, že prišiel k nemu 
pre veľmi vážnu záležitosť:

Bol to vysoko racionálny a intelektuálny typ; zrazu 
zistil, že zoči-voči neuróze a je j ničivej sile mu jeho 
rozumový postoj a filozofia celkom  zlyhali. V celom 
svojom svetonázore nenašiel nič, čo by mu pomohlo 
získať nad sebou dostatočnú kontrolu. Bol preto ce l
kom v takej situácii ako muž, ktorého zradili jeho 
doterajšie ideály a presvedčenie. Niet sa preto čo 
diviť, že za takýchto okolností sa človek vracia k ná
boženstvu svojho detstva v nádeji, že mu to nejako 
pomôže. Nešlo však o vedomé úsilie a rozhodnutie 
oživiť predchádzajúce náboženské názory. Len o tom 
sníval, t. j. jeho nevedomie si vytvorilo o náboženstve 
osobitný súd. Ako keby duch a telo — veční nepria
telia  vo vedomí kresťana — uzavreli navzájom mier 
formou podivuhodného zmierenia svojich protirečivých 
pováh. Duchovnosť a svetskosť sa zbližujú v nezvy
ča jn e j pokojnosti. Dôsledok je  trochu groteskný a ko
mický. Akoby neúprosnú prísnosť ducha podkopávala 
takmer antická veselosť, plná vína a ruží. Sen naozaj 
opisuje duchovnú a svetskú atmosféru, ktorá otupuje 
ostrie mravného konfliktu a uvádza do zabudnutia 
všetky trápenia a neistoty rozumu.12

Na základe Jungovho opisu sna a snívajúceho nezdá 
sa byť takýto výklad zaručene istý. Jungov výklad zo
stáva na povrchu a neberie do úvahy tie psychické 
sily v úzadí, ktoré tento sen vytvorili. Podľa mňa sen 
vôbec nie je  kompromisom medzi svetským a nábožen
ským prístupom k životu, ale trpkým obvinením nábo
ženstva a súčasne vážnou túžbou po duchovnej nezá
vislosti. Kostol sa opisuje symbolmi divadla, obchodnej 
firmy, armády. Mohamedánstvo, ktoré predstavuje Hagia 
Sofia, je  v porovnaní s kresťanskou vierou priaznivejšie

“  Cit. práca, s. 36, 37.



ocenené, lebo nemá obrazy, ale len orámované nápisy, 
ako: „N elíškaj sa svojmu dobrodincovi.“ Táto veta je, 
samozrejme, vlastnou kritikou snívajúceho voči cirkev
nému zvyku lichotiť bohu. Vo výsmechu cirkvi pokraču
je snívajúci snom o tom, že služby božie sa menia na 
veselé stretnutie, pri ktorom sa podávajú nápoje a hrá 
sa džezová melódia s nápevom: „Aj Karol je už teraz 
v hre.“ (Jungovej pozornosti asi ušlo, že verš: „Aj Karol 
je  už teraz v hre“ súvisí s jeho vlastným menom Carl 
(K arol) a že tento posmešok psychoanalytikovi je  
v súhlase s celkovým ladením sna v zmysle odporu proti 
autorite.) Snívajúci zvýrazňuje tento moment tým, že 
dovoľuje, aby sám kňaz pripustil, že na získanie veľkých 
zástupov musí cirkev používať „am erické metódy“.

Úloha ženy v tomto sne sa dá úplne pochopiť len 
vtedy, ak berieme do úvahy charakter vzbury proti 
autorite, ktorý preniká celým snom. Napriek svojej 
vedomej ľahostajnosti k náboženstvu je snívajúci na 
svojej hlbšej psychickej úrovni stále k nemu viazaný, 
alebo presnejšie, viazaný na ten autoritatívny typ ná
boženstva, ktorý sa mu predkladal v detstve. Jeho 
neuróza je  pokus uvoľniť sa z pút iracionálnej autority; 
doteraz sa mu to však nepodarilo, a v dôsledku toho 
sa uňho vyvinuli neurotické príznaky. V tomto čase 
prejavoval úsilie o vzburu, o oslobodenie sa od ovlá
dania autoritami dominantným psychickým znakom, kto
rý sa objavuje v jeho snovom živote. Zena, ktorá prav
depodobne predstavuje jeho matku, si uvedomuje, že ak 
sa mu podarí odmietnuť autoritatívny princíp, ktorý 
spočíval v lichotení postave silného otca (dobrodinec), 
vyrastie v muža a ona ho taktiež stratí. Preto plače 
a hovorí: „Potom už nezostane vôbec nič.“

Snívajúci sa naozaj zaoberá náboženstvom, ale nie 
v Jungovom chápaní, že ide o kompromis; tu ide o veľmi 
zreteľný rozdiel medzi autoritatívnym a humanistickým 
náboženstvom. Vzpiera sa proti autoritatívnemu typu 
náboženstva, v ktorého systéme je základnou cnosťou 
poslušnosť a človek sám sa ponižuje a robí sa bezmoc
ným, lebo všetku moc a silu prisudzuje bohu; ten istý 
boj zvádza a j v osobnom živote vzburou proti akému
koľvek druhu autoritatívneho ovládania. Usiluje sa o hu-, 
m anistické náboženstvo, kde__sa kladie ciôraz jia i sifií.



a dobro človeka a kde cnosťou nie je poslnšnnsf, ale 
uvedomenie si vlastných ľudských s íl.13 Postupnosť sna 
to veľmi dobre lížrejm uje. Počúva, ako zástup „veľmi 
slávnostným spSsobom“ vyslovuje slová /^.Kráľovstvo ne
beské je v nás) . . .  všetko ostatné je  papier“. Snívajúci 
sa vysmieval z cirkvi ako z veľkej organizácie, podobnej 
obchodnej firm e alebo armáde, obvinil ju z líškania, aby 
si získala božiu priazeň, a hovorí, že boh žije v nás 
a mimo neho „všetko ostatné je papier“, lebo nevzbu
dzuje dojem života.

Ten istý postup myslenia sa objavuje a j v druhom 
sne toho istého pacienta, ako ho Jung rozoberá v práci 
Psychology and ReligionM

Vstupujem do vznešeného domu. Nazývajú ho „dom 
vnútornej kompozície alebo samovýberu“. V pozadí 
horí veľa sviečok zoradených tak, že tvoria štyri py
ramíde podobné body. Pri dverách domu sto jí akýsi 
starec. Ľudia vstupujú, nerozprávajú a často v tichu 
zastanú, aby sa sústredili. Starec pri dverách mi roz
práva o návštevníkoch domu a hovorí: „Keď odchá
dzajú, sú čistí.“ Teraz vchádzam do domu a som 
schopný úplného sústredenia. Akýsi hlas hovorí: „Čo 
robíš, je  nebezpečné. {Náboženstvo nie je  daň, ktorú 
platíš za to, aby si sa zbavil obrazu ženy, lebo tento 
obraz je  nevyhnutný.-Beda tým, ktorí používajú nábo
ženstvo ako náhradu za druhú stránku duševného ži- 
v o ta j _Robia chybu a budú prekliati. Náboženstvo 
nie je náhračlkou. äle l?ônečňým~ cieľom "každej 
inej duševnej činnosti. Z plnosti života sa ti’™zröäT 

Tvoje náboženstvo— budeš ' bl ahos l avený""  
Pri poslednej vete počuť slabú hudbu; je  to jednoáíP 
chá melódia na organe, ktorá akoby mi pripomínala 
Wagnerovo „Čaro ohňa“ (Feuerzauber). Keď opúšťam 
dom, vidím žiariaci vrch a cítim, že oheň, ktorý ne
možno zahasiť, musí byť posvätný.

13 Porovnaj úvahu o autoritatívnom a humanistickom ná
boženstve v práci E. Fromma Psychology and. Religion, New 
Haven: Yale University Press, 1950.

14 Cit. práca, s. 42, 43.



V tomto sne snívajúci už neútočí na cirkev naivným 
spôsobom svojho predchádzajúceho sna. Podáva hlboké 
a zreteľné stanovisko k humanistickému náboženstvu 
ako k protikladu náboženstva autoritárskeho. ^Osobitne 
zdôrazňuje jeden bod: náboženstvo sa nesmie pokúšať 
potlačiť lásku a sexus f obraz ženy) a nesmie byť ná
hradkou pozemského života. Náboženstvo sa nesmie 
zrodiť z potláčania, ale z „plnosti zívota.^Posledne tvr
denie sna, ^že oheň, Ktorý nemožno zahasiť, musí 
byť posvätný“, sa týka — ako je zrejmé z celkového 
kontextu sna — toho, čo je  vyjadrené „obrazom ženy“, 
ohňom lásky a sexu.

Tento sen je  zaujímavý ako príklad tohto druhu sna, 
pri ktorom vedomie vyjadruje myšlienky a úsudky s ta 
kou jasnosťou a krásou, s akou sa to snívajúcemu 
v bdelom stave nestáva. Citoval som to však najm ä pre
to, aby som poukázal na nedostatky Jungovej jedno
strannej a dogm atickej interpretácie. Jemu „neuhasi- 
teľný oheň“ symbolizuje boha, kým „obraz ženy“ 
a „druhú stranu života“ mu zastupuje nevedomie. Oheň 
je bezpochyby častým  symbolom boha, avšak často je 
aj symbolom lásky a pohlavnej vášne. Freud by bol 
pravdepodobne vyložil sen nie ako prejav filozofického 
konštatovania, ale ako splnenie infantilných a incestuóz- 
nych túžob snívajúceho. Rovnako dogmaticky ignoruje 
Jung toto hľadisko a uvažuje len nad náboženskou 
symbolikou. Zdá sa mi, že pravda nespočíva ani v jed
nom z týchto dvoch smerov. Snívajúcemu ide naozaj
o náboženský a filozofický problém, ale svoj filozofický 
záujem neodčleňuje od vlastnej túžby po láske. Naopak, 
konštatuje, že ich nemožno oddeľovať, a kritizuje cirkev 
za je j chápanie hriechu.



dejiny výkladu snov

1/
' '  pochopeniu snov sa teraz pristupuje troma 

spôsobmi. Prvý je Freudov názor, podľa ktorého sú 
všetky sny výrazom iracionálnej a asociálnej podstaty 
človeka. Druhý je Jungov výklad, podľa ktorého sny sú 
zjavením nevedomej múdrosti, ktorá je pre jedinca 
transcendentná. Podľa tretieho názoru sú sny prejavom 
každej m yšlienkovej činnosti a vyjadrujú naše iracio
nálne snaženia, ako aj náš rozum a morálku; vyjadrujú 
to najhoršie a súčasne to najlepšie v nás.

Tieto tri teórie nijako nie sú nové. Krátky náčrt 
dejín výkladu snov ukazuje, že diskusia posledných čias
o význame snov obsahuje v sebe prvky, s ktorými sa 
stretám e už najm enej tritisíc rokov.

1. R A N É ,  N E P S Y C H O L O G I C K É  
V Ý K L A D Y  S N O V

Dejiny výkladu snov sa začínajú pokusmi pochopiť vý
znam snov nie ako psychologických javov, ale ako sku
točných zážitkov odhmotnenej duše alebo ako hlas du
chov a strašidiel. U kmeňa Ašanti platí, že ak sa 
mužovi sníva o pohlavnom styku so ženou iného muža, 
bude potrestaný pokutou používanou za cudzoložstvo, 
lebo jeho a je j duša mali pohlavný styk.1 Papuánci 
kmeňa Kiwai z B ritskej Novej Guiney veria, že ak

1 R. S. Rattray, Religion and Art in the Ashanti, cit. podľa 
R. Wooda, World of dreams, antológia, Random House, New 
York 1947.



sa čarodejníkovi podarí chytiť dušu niekoho vo sne, 
spáč sa nikdy neprebudí.2 Inou formou povery, že sen 
je  skutočnosťou, je  názor, podľa ktorého duch neprítom
ných ľudí sa nám vo sne objavuje, aby nás upozor
ňoval a varoval alebo nám dal iné druhy správ. Indiáni 
kmeňa Mohave a Yuma sa napríklad veľmi obávajú 
zjavenia sa nedávno umretých príbuzných vo sne.3 Iné 
chápanie významu snov, ktoré je  bližšie poňatiu veľ
kých kultúr Východu, nachádzame u ďalších primitív
nych národov. Sen sa tu vykladá z hľadiska pevnej ná
boženskej a m orálnej schémy. Každý symbol má svoj 
vymedzený význam a výklad sna spočíva v pretlmočení 
takýchto ustálených symbolických významov. Vo svojom 
výskume o Indiánoch kmeňa Navajo uvádza Jackson 
S. Lincoln príklad takéhoto výkladu:4
I

Sen: Snívalo sa mi o veľkom vajci z tvrdej kamen
nej hmoty. Rozbil som vajce a vyletel z neho mladý, 
ale urastený orol. Boli sme v miestnosti, orol poleto
val sem a ta a usiloval sa vyletieť. Nemohol sa 
však dostať von, lebo okno bolo zavreté.

Výklad: Orol patrí ku skupine troch spriaznených 
vyšších duchov, t. j. vetra, blesku a vtákov, ktoré 
žijú na vrchole hory San Francisco. Pri urážke môžu 
títo duchovia spôsobiť veľkú skazu a záhubu. Môžu 
však byť a j priateľskí. Orol nemôže odletieť preto, 
že ste asi urazili vtáčieho ducha, zrejme ste stúpili 
na jeho hniezdo, alebo čosi spravil váš otec.

Ani niekdajšie orientálne vysvetľovanie snov sa neza
kladalo na psychologickej teórii, ale na predpoklade, že 
sen je posolstvo božských síl človeku. Najlepšími prí
kladmi takéhoto typu nepsychologického výkladu snov 
sú faraónove sny v biblii. Keď mal farón sen, ktorý

2 Gunnar Landtman, The Kiwai Papuans of British New 
Guinea, cit. podľa Wooda, pozri cit. prácu.

3 E. W. Gifford, Mohave and Yuma Indians, Journal of Ame
rican Folklore, January—March, 1926, cit. podľa Wooda, pozri 
cit. prácu.

4 Jackson S. Lincoln, The Dream in Primitive Culture, cit. 
podia Wooda, pozri cit. prácu.



znepokojil jeho ducha, „dal povolať všetkých vyklada
čov píšem a všetkých mudrcov, čo boli v Egypte, a sám 
im rozprával svoj sen. Nebolo však nikoho, kto by ho bol 
faraónovi vyložil“. Keď žiada Jozefa, aby mu sen vy
ložil, Jozef odpovedá: „Boh oznámil faraónovi, čo hodlá 
učiniť.“ A potom pokračuje vo výklade sna. Sen znel:

Vo svojom sne, pozri, stál som na brehu Nílu a z neho 
vystupovalo sedem kráv, tučných a na pohľad pek
ných, i pásli sa na mokradi. Lež, hľa, po nich vystú
pilo iných sedem kráv, na pohľad suchých a mrzkých
i chudých. V ce le j Egyptskej krajine som nevidel také 
mrzké kravy. Zrazu chudé a mrzké kravy požrali 
sedem prvých tučných kráv. Tu som sá prebudil. A za
sa som zaspal a videl som vo sne: hľa, na jednom 
steble vyrástlo sedem plných a krásnych klasov. Lež, 
hľa, po nich vyrástlo opäť sedem prázdnych, suchých 
a od východného vetra celkom spálených klasov; su
ché klasy požrali sedem pekných klasov. A faraón sa 
prebudil a bol to sen.

Jozefov výklad znel:

Sedem pekných kráv je  sedem rokov, tak isto 
sedem pekných klasov je  sedem rokov. Čo sa snívalo, 
je  jedno a to isté. Avšak sedem chudých a mrzkých 
kráv, ktoré po nich vystúpili, je  tiež sedem rokov, 
tak isto sedem prázdnych a od východného vetra 
spálených klasov je  sedem rokov hladu. To som 
myslel, keď som povedal faraónovi: Boh dal vidieť 
faraónovi to, čo hodlá učiniť. Naozaj, teraz príde 
sedem rokov veľkého prebytku po ce le j krajine Egypt
skej. Po nich príde sedem rokov hladu a neostane 
po prebytku v ce le j Egyptskej krajine ani pamiatky, 
lebo hlad bude ničiť celú krajinu. A nebude sa v krajine 
vedieť o hojnosti pre hlad, čo potom nastane, lebo 
bude strašný. A to, že sa faraónov sen opakoval 
dva razy, značí, že Boh s istotou rozhodol túto vec 
a že ju uskutoční čoskoro. A teraz nech sa 
faraón poobzerá po múdrom a umnom mužovi a nech 
ho ustanoví nad Egyptskou krajinou. A tiež nech 
určí faraón nad celou Egyptskou krajinou dozorcov



a nech dá povyberať v siedmich rokoch prebytku 
piatu čiastku. Nech títo v budúcich rokoch pozbie
rajú všetko obilie a na faraónov rozkaz nech zrno 
uskladnia v m estách a nech ho strážia. To obilie bude 
však ako zásoba pre krajinu na tých sedem rokov 
hladu, čo nastanú v Egyptskej krajine a krajina ne
bude hynúť od hladu.

Správa v biblii hovorí, že na sen sa hľadelo ako na 
zjavenie boha človeku. Na faraónov sen sa však možno 
pozerať a j z psychologického hľadiska. Možno, že poznal 
niektoré faktory, ktoré by ovplyvnili podmienky úrod
nosti pôdy v nadchádzajúch štrnástich rokoch, ale ta 
káto intuitívna znalosť mu mohla byť sprístupnená len 
v podmienkach spánku. Je záležitosťou úvahy, či sen 
treba chápať takto alebo inakšie; v každom prípade 
správa biblie — ako mnohých iných správ zo starých 
orientálnych prameňov — ukazuje, že sen sa nechápe 
ako čosi, čo prichádza od človeka, ale ako posolstvo 
boha.

Iný druh predpovednej funkcie mal výklad snov najm ä 
u Indov a Grékov; išlo o diagnózu chorôb. Na označenie 
určitých som atických symptómov sa používali ustálené 
symboly. Aj tu je však možný psychologický výklad, 
podobne ako to bolo u prediktívnych snov faraóna. 
Možno predpokladať, že v spánku si oveľa zreteľnejšie 
uvedomujeme niektoré telesné zmeny ako v bdelom stave; 
takéto uvedomenie si možno zobraziť vo sne a môže 
slúžiť dignóze choroby a predpovedi niektorých teles
ných zmien. (Rozsah platnosti predpovede by bolo treba 
dokázať extenzívnym štúdiom snov u ludí prv, ako sa 
objavia zjavné príznaky choroby.)

2. P S Y C H O L O G I C K Ý  V Ý K L A D  S N O V

V protiklade k nepsychologickému výkladu snov, kto
rý chápe sen ako prejav „skutočných“ príznakov alebo 
ako správy nadpozemských síl, psychologický výklad 
snov sa pokúša pochopiť sen ako výraz vlastného vedo
mia snívajúceho. Oba tieto prístupy nie sú však vždy 
oddelené. Naopak, až do stredoveku nachádzame mno



hých autorov, ktorí obe hľadiská spájajú  a rozlišujú 
medzi snami, ktoré treba vykladať z náboženského 
hľadiska a chápať psychologicky. Príkladom takéhoto 
druhu prístupu je indický autor zo začiatku kresťan
skej éry:

Je šesť druhov ľudí, ktorí majú videnie v snoch: je 
to človek, ktorého ovládajú vetry, žlč alebo hlien; 
ďalej človek, ktorý sníva pod vplyvom boha, pod vply
vom svojich vlastných návykov, a človek, ktorý má 
sny prorocké. A spomedzi týchto len posledný druh 
snov je  opravdivý; všetky ostatné sú falošné.5

V protiklade k nepsychologickým výkladom, pri kto
rých sa sen chápe ako pretlm očenie jeho ustálených 
symbolov podľa ich náboženských súvislostí, sleduje 
náš indický prameň metódu všetkých snáh o psycholo
gický výklad snov, t. j. snahu dávať sen do vzťahu 
s osobnosťou snívajúceho. Autorove prvé tri kategórie 
sú v skutočnosti jednou, lebo sa týkajú temperamentu, 
t. j. psychických kvalít, ktoré sú konštitučné podmie
nené. Poukazuje sa na významný súvis medzi tem pera
mentom a obsahom sna, čomu sa pri súčasných vý
kladoch snov sotva venuje pozornosť, a j keď ide
o významné hľadisko výkladu snov, čo neskorší výskum 
určite potvrdí. Podľa te jto  koncepcie sny zoslané bo
hom predstavujú len jeden druh snov spomedzi viace
rých iných. Potom sa rozlišuje medzi snami, ktoré sú 
ovplyvnené návykmi snívajúceho, a snami porockého 
charakteru. Pod návykmi sa zrejm e chápu dominantné 
pudy v charakterovej štruktúre danej osoby; proroctvom 
sa chápe prejav mimoriadnych schopností vidieť podstatu 
javov v spánku.

Jeden z najskorších prejavov názoru, že sny môžu 
byť prejavom našich najracionálnejších  alebo našich 
najiracionálnejších  síl, nachádzame u Homéra. Snom 
pripisuje dve brány: rohovinovú bránu pravdy a slono-

5 Otázky kráľa Milinda (neznámy autor zo severnej Indie, 
asi zo začiatku kresťanskej éry). Cit. podľa Wooda, pozri 
cit. prácu.



vínovú bránu chýb a ilúzií (týka sa to priehľadnej 
podstaty rohoviny, zatiaľ čo slonovina nie je prie
hľadná). Dvojaká povaha snovej činnosti by sa sotva 
dala vyjadriť jasnejšie  a presnejšie.

Sokrates, ako to uvádza Platón v práci Faidon, za
stával názor, že sny predstavujú hlas svedomia a že je 
mimoriadne dôležité brať tento hlas vážne a poslúch
nuť ho. V príhode krátko pred svojou smrťou jasne 
ozrejmuje svoje stanovisko:

Tu mu skočil do reči Cebes a povedal: „Pri Diovi, 
Sokrates, ďakujem ti, že si mi niečo pripomenul. 
Týka sa to básní, ktoré si zložil, keď si zveršoval 
bájky Ezopove a zložil spev Apolóna; už iní ľudia sa 
opytovali a predovšetkým Euenos, čo ti to napadlo, 
že si to zložil, keď si sem prišiel, veď predtým si 
predsa nič neskladal. Ak ti teda na tom záleží, aby 
som mohol Euenovi dať odpoveď, keď sa ma bude zasa 
pýtať — dobre viem, že sa opýta — povedz, čo mám 
povedať.“

Nuž, povedz mu, Cebes, povedal Sokrates, pravdu, že 
som to nezložil preto, že by som hádam chcel sú
ťažiť s ním a jeho básňami — veď som vedel, že to 
nie je  ľahké — ale vykladal som si isté sny a ich 
význam, lebo som chcel mať čisté svedomie, ak 
mi túto múzickú činnosť hádam prikazujú. Bolo to 
s tým totiž asi tak. Často sa mi sníval za m ôj
ho života ten Istý sen; každý raz sa ukazoval 
v inej podobe, ale vravel to isté: „Sokrates, venuj sa 
múzickému dielu a nech to je tvoja práca!“ A ja  som 
si predtým myslel, že mi dáva rozkaz a pobáda ma 
na to, čo som práve robil, ako to robia tí, čo pobá
dajú bežca; že takto i mňa ten sen pobádal na to, 
čo som práve robil, totiž robiť múzické dielo, 
lebo filozofia je  — m yslel som si — najväčšie mú
zické umenie, a ja to robím. Ale teraz, keď sa vykonal 
ten súd a slávnosť boha bola prekážkou m ojej popra
vy, mi napadlo, že hádam ten sen mi prikazuje 
robiť toto múzické dielo v obyčajnom zmysle, a po
myslel som si, že ak je  to tak, nesmiem ho nepo
slúchnuť a musím to robiť; je totiž iste jšie neodísť, 
dokiaľ by som neuspokojil svoje svedomie zložením



básne, a tak poslúchol sen. A tak teda som najprv 
zložil spev na toho boha, ktorý mal v ten čas sviatok; 
a po uctení boha som si pomyslel, že básnik má — 
ak chce byť básnikom — skladať vymýšľané roz
právania, a nie vzaté zo skutočnosti, a pretože som 
sám nevedel vymýšľať rozprávania, pustil som sa 
do bájok Ezopových, ktoré som si pam ätal . a ve
del, a z tých som zbásnil tie, ktoré mi najsamprv 
napadli. Nuž toto povedz, Cebes, Euenovi a že mu 
posielam pozdrav, a ak bude mať rozum, aby sa 
ponáhľal čo najskôr za mnou. Ja pravdepodobne 
odídem ešte dnes, lebo tak rozkazujú Aténčania.6

Celkom v protiklade k Sokratovmu názoru je  Plató
nova teória snov takmer doslovnou anticipáciou Freu
dovej teórie.

. . .  Z rozkoší a žiadostí nie nevyhnutných sú nie
ktoré, ako sa mi zdá, neprirodzené a nezákonné; 
tie sú síce podľa všetkého každému vrodené, ale 
keď sa držia na uzde jednak zákonmi, jednak lepšími 
žiadosťami za pomoci rozumu, u niektorých ľudí alebo 
celkom miznú, alebo ich ostáva len málo, a to sla 
bých, zatiaľ čo u druhých sa rozmnožujú a silnejú.

Ktoré to m yslíš?
Tie, ktoré sa prebúdzajú zo spánku, keď všetko 

ostatné v duši s p í . . .  Tak napríklad nič sa neštíti 
pokusu obcovať, ako sa domnieva, s vlastnou matkou
i s kýmkoľvek iným z ľudí a bohov i zvierat, dopúšťať 
sa akejkoľvek hriešnej vraždy a nezdržovať sa žiad
neho pokrmu; jedným slovom, žiadna nepríčetnosť 
ani necudnosť mu nechýba.

Istú pravdu hovoríš.
Inak je  to, kedykoľvek je človek v zdravom a ro

zumnom stave. Tu upadá do spánku, keď bol povzbu
dil časť svojej bytosti a ponúkol je j krásne myšlienky 
a úvahy a keď bol vošiel do vnútorného súladu sám 
so sebou; pokiaľ ide o žiadostivú časť, nevydá je j ani 
nedostatok ani prebytok, len aby usnula a nerušila

6 Platón, Faidon, Praha 1941, s. 17—18.



časť najlepšiu svojimi radosťam i alebo nevrlosťami, 
ale aby ju nechala samotnú a čistú skúmať a snažiť 
sa o pozorovanie niečoho, čo nepozná, či už je  to 
niečo z minulosti alebo z prítomnosti alebo i z bu
dúcnosti; práve tak upokojí a j svoju vznetlivosť 
a nejde spať s pobúreným srdcom po hnevlivom 
stretnutí s inými ľuďmi, ale oddáva sa odpočinku 
tak, že tie dva činitele utíši a do činnosti uvedie 
tretieho, ktorým vzniká rozumové premýšľanie: vieš 
sám, že v takomto stave prichádza najbližšie k prav
de, a teda najm enej sa mu zdajú neprirodzené sny.

Pravda, celkom taká istá je moja mienka.
Dali sme sa strhnúť k trochu dlhšiemu výkladu 

o týchto veciach; čo však chceme poznať, je  to, že 
v každom človeku je  akýsi hrozný, divoký a záko
ny nepoznajúci druh žiadostí, nech by sa niektorý z nás 
zdal najporiadnejší; to potom zrejme vychádza na
javo v spánku. Nuž hľaď, ak myslíš, že mám trochu 
pravdy, a ak súhlasíš.

Áno, súhlasím.7

Kým Platón, podobne ako Freud, sa pozerá na sny ako 
na prejav iracionálneho živočícha v nás, predsa len sa 
zmieňuje o niečom, čo do určitej miery takýto výklad 
obmedzuje. Usudzuje, že ak človek upadá do spánku 
v stave vnútorného mieru a pokoja, jeho sny budú n a j
menej iracionálne. Tento názor však nesmieme zamie
ňať s dualistickou koncepciou, podľa ktorej sú sny tak 
prejavom našej iracionálnej, ako a j racionálnej pod
staty; podľa Platóna sú v podstate výrazom toho, čo je 
v nás strašné a divé, a m enej to platí jedine pre tých, 
čo dosiahli najvyššiu múdrosť a zrelosť.

Aristotelov názor na sny zvýrazňuje ich racionálnu 
povahu. Domnieva sa, že v spánku sme schopní jem nej
šieho pozorovania subtílnych telesných dejov a že sa 
zaoberáme plánmi a zásadami činnosti a predstavujeme 
si ich zreteľnejšie ako cez deň. Nedomnieva sa však, že 
všetky sny majú význam, lebo mnohé sú náhodného cha
rakteru a nezasluhujú si, aby sme na ich základe chceli

7 Platón, Ústava, Praha 1921, s. 316, 317.



predpovedať. Jeho postoj ukazuje nasledujúca časť z prá
ce O veštení:

. . .  Príslušné sny treba chápať ako príčiny  alebo 
ako príznaky udalostí alebo len ako náhodu; buď 
sú všetkým, alebo len jedným. Slovo „príčina“ chá
pem v tom zmysle, v akom je  mesiac príčinou zatm e
nia Slnka alebo únava príčinou horúčky; „znak“ 
v tom zmysle, v akom je vstup hviezdy do tieňa 
znakom zatmenia alebo zvrásnený jazyk znakom ho
rúčky; „náhodou“ rozumiem napríklad príchod zatme
nia Slnka, kým som na prechádzke; lebo prechádzka 
nie je  ani znakom, ani príčinou zatmenia, ani zatme
nie príčinou alebo znakom prechádzky. Nijaká náhoda 
nenastáva preto podľa univerzálneho a všeobecného 
pravidla. Máme teda povedať, že niektoré sny sú prí
činy a iné znaky napríklad javov, ktoré nastávajú 
v telesnom organizme? Aj vedecky orientovaní lekári 
nás upozorňujú, že snom treba venovať zvýšenú pozor
nosť; tento názor sa zdá rozumným aj tým, ktorí 
nie sú praktici, ale špekulatívni filozofi. Deje vnútri 
tela cez deň — ak sú nie veľmi veľké a prudké
— si totiž v porovnaní s výrazne badateľnými pohyb
mi tela sotva uvedomujeme. V spánku je  to opačne, 
lebo a j malé pohyby sa zdajú byť dôležité. Často 
sa v spánku stáva; sníva sa nám napríklad o bles
koch a hrmení, kým v skutočnosti dráždi uši len 
slabý cengot; alebo si pochutnávame na mede a iných 
sladkostiach, zatiaľ čo nám v skutočnosti hltanom 
steká len kvapka hlienu; alebo prechádzame oh
ňom a cítim e jeho páľavu, kým v skutočnosti na 
niektorú časť tela pôsobí len trochu tepla. Pri prebu
dení majú vnemy svoje pravé proporcie. Keďže však 
začiatky všetkých vecí sú malé, je jasné, že malé sú 
a j príznaky začínajúcej choroby a iných telesných 
ťažkostí. Dá sa teda uzavrieť, že je  zrejmé, že tieto 
začiatky musia byť badateľnejšie v spánku ako v bde
ní.

Naozaj nie je  nepravdepodobné, že niektoré zo sno
vých predstáv môžu byť a j príčiny podobných činov. 
Lebo a j cez deň, ak sa chystám e niečo urobiť alebo 
niečo robíme, alebo sme už urobili, často zisťujeme,



že sa touto činnosťou zaoberáme akoby v živom sne; 
príčina je  v tom, že pohyb v sne má už pripravenú 
cestu na základe pôvodných pohybov počas bdenia; 
práve tak — ale opačne — sa musí stať, že pohyby 
začaté najprv v spánku môžu byť východiskom 
činnosti cez deň, lebo uvažovanie nad touto činnosťou 
cez deň má už svoju prípravu zo snových obrazov. Je 
preto celkom pochopiteľné, že niektoré sny môžu byť 
príznakmi a príčinam i budúcich udalostí.

Mnohé tzv. prorocké sny treba však považovať za 
púhu náhodu, najm ä všetky také, ktoré sú výstredné 
a splnenie ktorých nie je  v silách snívajúceho, ako 
je  napríklad námorná bitka alebo javy, ktoré sa 
odohrávajú veľmi ďaleko. Je prirodzené, že fakt zo
stáva faktom  a j vtedy, keď človek niečo predpokladá 
a uskutoční sa to. Prečo by sa to nemohlo stať aj 
v spánku? Pravdepodobnosť skôr pripúšťa, že mnoho 
takých vecí sa naozaj stane. Spomenúť nejakú osobu 
nie je ani príznak, ani príčina, že sa táto osoba ob
javí. Ani sen nie je príznakom, ani príčinou, že sa 
niečo splní, a le  ide len o náhodu. Preto sa a j veľa 
snov „nesplní“, lebo náhoda sa nevyskytuje podľa n i
jakých univerzálnych a všeobecne platných záko
nov.8

U Rimanov je  teória snov založená v podstate na 
princípoch, ktoré vyvinuli Gréci, ale nedosahuje vždy 
jasnosť a hĺbku pohľadu, akú nachádzame u Platóna 
a Aristotela. V práci De rerum  natura približuje sa 
Lukrecius Freudovej teórii splnenia túžby, a j keď bez 
Freudovho dôrazu na iracionálnu povahu týchto túžob. 
Usudzuje, že sny sa zaoberajú vecami, ktorými sa za
podievame cez deň, alebo telesnými potrebami, ktoré 
sú snom uspokojované:

Keď má niekto zamestnanie, s ktorým zrástol, ak 
sa zaoberá niečím  usilovne prv, ako zaspí, a nezvy
čajnou mierou na to sústredí myseľ, obyčajne sa mu

8 Aristoteles, O veštení.



to isté objavuje a j vo sne: právnik pred súdom reční 
a zákony píše, veliteľ vedie boj a letí do stredu 
bitky, námorník žije v odvekom zápase s víchricam i 
a mne sa sníva, že stále skúmam prírodu a čo obja
vím, opisujem v m aterinskej reči. Rovnako i ostatné 
umenia a vedy držia v snoch ľudského ducha v ilú
ziách. Ak sa človek deň čo deň usilovne venuje 
návšteve divadla, potom sa mu obyčajne stáva — len 
čo už prestane vnímať zmyslami, že zostanú voľné 
prístupy k mysli a cez ne sa preklzujú tie isté obrazy 
vecí; potom má pred očami celé noci tie isté vidiny, 
ba a j v bdení sa pozerá na tanečníkov, ako ľahko 
ovládajú údy, ozývajú sa mu v ušiach lahodné nápevy 
lutny a reč strún a vidí tých istých divákov a ja 
visko v jeho pestrej kráse a lesku. Natoľko záleží 
na záľubách a sklonoch a na tom, na akú jedinú čin
nosť sme si zvykli — nielen ľudí sa to týka, ale 
všetkého, čo žije.9

N ajsystem atickejšiu teóriu výkladu snov podáva Arte- 
midorus v druhom storočí n. 1. vo svojej knihe o výklade 
snov, v práci, ktorá mala veľký vplyv na stredoveké 
názory. Podľa neho jestvuje päť druhov snov, ktoré sa 
navzájom odlišujú:

Prvý je sen; druhý je videnie; tretí je  veštba; štvrtý 
je fantázia, čiže planá predstavivosť; piaty je zjave
nie.

Snom sa nazýva to, čo odkrýva pravdu z utajeného 
obrazu, ako napríklad Jozefov výklad faraónovho sna 
o siedmich chudých kravách, ktoré zožrali sedem tuč
ných, a to isté o obilných klasoch.

Videnie nastáva vtedy, ak človek v bdelom stave 
naozaj vidí to, čo videl v spánku; tak sa to stalo 
Vespaziánovi, keď videl lekára, ktorý vytrhol Herónov 
zub.

Veštba je zjavenie alebo odporučenie, ktoré nám vo 
sne dal nejaký an jel alebo svätý, aby sme vyplnili

ä Lukrecius, O podstatg sveta, Praha 1945, s. 222—223.



božiu vôľu podľa jeho príkazu; tak sa to stalo Jozefo
vi, snúbencovi Panny Márie, a trom mudrcom.

Fantázia, čiže planá predstavivosť, nastáva vtedy, keď 
sú vášne také silné, že vstúpia počas spánku do moz
gu a stretnú sa tam so strážnymi duchmi; myšlienky, 
ktorým i sa zaoberáme cez deň, sa potom objavujú 
v noci; tak zaľúbenec, ktorý cez deň myslí na svoju 
milú, rozmýšľa o nej a j v spánku. Stáva sa a j to, 
že kto sa cez deň postí, v noci sa mu sníva o jedení, 
alebo ak  je  cez deň smädný, sníva sa mu o pití, 
čo ho veľmi poteší. Lakomec a úžerník sníva o vre
ciach peňazí, ba o tom v spánku a j rozpráva.

Zjavenie je  nočné videnie, ktoré sa objavuje sla
bým deťom a starcom ; zdá sa im, že vidia približo
vať sa prízraky, ktoré ich chcú strašiť a urážať.10

Vidíme, že podľa Artemidora je  „sen“ videním, vy
jadreným symbolickým jazykom. Faraónov sen nie je 
podľa neho videním, ktoré mu zoslal boh, ale symbolic
kým prejavom jeho vlastného racionálneho pohľadu. 
Domnieva sa, že jestvujú sny, ktorými nám an jel z ja 
vuje vôľu božiu, ale takéto sny nazýva „veštbou“. Ako 
jeden z rôznych druhov snov uznáva a j sen, ktorý 
je  prejavom našich iracionálnych túžob; nazýva ho 
fantáziou alebo planou predstavivosťou; je  to ten druh 
sna, ktorým sa v svojom výklade zaoberá Platón 
a Freud. Úzkostné sny, nazvané zjavením, objasňuje 
osobitným stavom slabých detí a starých ľudí. Artemi- 
dorus otvorene vyslovuje významnú myšlienku, že „pra
vidlá snívania nie sú všeobecné, a preto nemôžu uspo
kojiť všetkých ľudí, lebo je  zrejmé, že často — podľa 
času a osôb — pripúšťajú rôzny výklad“.

Náš obraz rímskeho výkladu snov by nebol úplný, 
keby sme si nevšimli hlas úplného skepticizmu Ciceróna. 
Vo svojej básni O veštení píše:

Snom nemožno .prisúdiť nijakú vierohodnosť, ani 
úctu.

Ak teda sny nepochádzajú od Boha a ak v prírode

10 Cit. podľa Wooda, pozri cit. prácu.



niet predmetov, ktorým by boli blízke a s ktorými 
by súviseli, a ak ani experimentmi, ani pozorovaním 
nie je možné dosiahnuť ich spoľahlivý výklad, musíme 
prijať dôsledok, že snom nemožno prisúdiť nijakú vie
rohodnosť, ani úctu . . .

Odmietnime preto veštiace sny, ako a j ich ostatné 
druhy. Lebo, aby sme hovorili pravdu, táto povera sa 
rozšírila u všetkých národov, potlačila rozumovú ener
giu všetkých ľudí a odkázala ich do nekonečnej hlú
posti.11

Asi z tých istých čias máme prepracovanú teóriu 
snov v talmude. tJlohu, ktorú výklad snov hral v Jeru
zaleme asi za čias Krista, možno poznať z toho, že 
v Jeruzaleme bolo dvadsaťštyri vykladačov snov.12 Rabín 
Chisda povedal: „Každý sen má svoj význam, okrem 
toho, ku ktorému dal podnet pôst. A sen, ktorý sa ne- 
vyloží, je ako list, ktorý sa neprečíta.“ Tento výrok 
formuluje princípy, ktoré podobnými slovami formuloval 
Freud o takm er dvetisíc rokov neskoršie: že všetky sny 
bez výnimky majú význam a že sny sú dôležitou for
mou správy pre nás samých a my si nemôžeme dovoliť 
nechať ich bez povšimnutia. Rabín Chisda pripisuje 
dôležitý význam všeobecnému princípu psychologického 
výkladu snov poukázaním na sny zapríčinené pôstom. 
Zo širšieho hľadiska mu ide o to, že sny, ktoré vznikli 
na základe výrazných fyzikálno-som atických podnetov, 
sú jedinou výnimkou zo všeobecného pravidla psychic
kého determinizmu v snoch.

Autori talmudu predpokladali, že niektoré typy snov 
majú hodnotu predpovede. Rabín Jochanan povedal: „Tri 
druhy snov sa spínajú: ranný sen, sen, ktorý máme 
o niekom, a sen, ktorý je  vyložený iným snom. Podľa 
niektorých sa zvykne splniť a j sen, ktorý sa opaku
je .“13

Aj keď sa pre tento predpoklad neudávajú nijaké 
príčiny, nie je  ich ťažko postihnúť. Ranný sen je  plytší 
ako sen na začiatku noci a spiaci je  bližšie k svojmu

11 Cit. podľa Wooda, pozri cit. prácu.
12 Talmud, Berachoth, 55 a.
13 Vyššie uvedený prameň, 55 b.



bdelému vedomiu. Rabín Jochanan zrejm e predpokladá, 
že v tomto stave spánku vstupuje do snového procesu 
rozumový úsudok a umožňuje nám jasnejší pohľad na 
sily, ktoré pôsobia v nás alebo v druhých, a tým umožňuje 
a j predvídať udalosti. Predpoklad, že sen, ktorý sa o nás 
sníva inému, je pravdivý, spočíva asi na myšlienke, že 
iní majú o nás často lepší úsudok ako my sami o sebe 
a že v stave spánku je ich pohľad na nás mimoriadne 
ostrý, a preto má a j predikčnú hodnotu. Názor, podľa kto
rého sa splňa sen, ktorý je vysvetlený iným snom, spočíva 
pravdepodobne v tom, že v stave spánku sme schopní 
intuitívnej interpretácie, ktorá nám umožňuje vysvetliť 
sen „interpretačným “ snom. Zdá sa, že posledné expe
rimenty s vysvetľovaním snov za hypnózy potvrdzujú 
tento názor. Ľudia, požiadaní v hypnóze o vysvetlenie 
rôznych snov, podali bez váhania významové vysvetlenie 
symbolického jazyka, ktorý sa vo sne použil. Mimo 
hypnózy sa im ten istý sen zdal celkom  bezvýznamný. 
Tieto experimenty akoby ukazovali, že všetci máme dar 
rozumieť symbolický jazyk, ale že táto schopnosť sa 
stáva účinnou len v stave odpojenia (dezasociácie), ktorý 
prináša hypnóza. Náš autor z talmudu sa domnieva, že 
to isté platí pre spánkový stav; že totiž za spánku 
rozumieme význam iného sna a vieme ho správne vy
svetliť. Niet pochýb, že opakujúce sa sny majú osobit
ný význam. Mnohí súčasní psychológovia pozorujú, že 
ak sa osobe opakovane sníva ten istý sen, je to prejav 
významných momentov v je j živote. Do te j miery, do 
akej sa u danej osoby prejavuje sklon opäť a opäť 
konať podľa takéhoto leitmotívu, do te j miery sa dá 
povedať, že takéto opakované sny taktiež často predpo
vedajú budúce udalosti v je j živote.

Veľmi zaujímavá je talm udistická interpretácia sym
bolov, ktorá zodpovedá Freudovej línii. Napríklad sen, 
že niekto „polieva olivový strom olivovým olejom “14 
podľa výkladu symbolizuje incest. Symbol sna, v ktorom 
snívajúci vidí, ako sa mu navzájom bozkávajú oči, zna
mená pohlavný styk s jeho sestrou. Kým sny, ktoré

14 Vyššie uvedený prameň, 56 b. 
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samy osebe nie sú sexuálne, vysvetľujú sa z hľadiska 
sexuálneho významu, priame sexuálne symboly sa vy
svetľujú bez sexuálneho významu. A tak náš talmudis- 
tický prameň hovorí o sne, v ktorom má niekto pomer 
s vlastnou matkou, že to znamená preň nádej na 
veľkú múdrosť. Alebo sen o sexuálnom styku s vydatou 
ženou je  zárukou záchrany. Talmudistické vysvetlenie 
spočíva zrejm e na myšlienke, že symbol vždy zastupuje 
niečo iné, a preto sexuálny symbol musí značiť čosi 
odlišné od svojho vlastného významu. Stavia sa tu však 
zaujímavá podmienka. Muž, ktorému sa sníva o styku 
s vydatou ženou, môže si byť istý záchranou len vtedy, 
ak ženu zo sna predtým nepoznal a ak nemal sexuálnu 
túžbu pred zaspaním.15 Vidíme teda, aký dôraz kladie 
talmudistický názor na stav mysle snívajúceho pred 
zaspaním. Ak mal sexuálne túžby, ba ak čo len náhodne 
poznal ženu, o ktorej sa mu sníva, neplatí všeobecná 
zásada, že symbol zastupuje niečo iné, lebo sexuálna 
symbolika je  tu prejavom sexuálnej túžby.

Výklad snov v stredoveku sleduje vcelku smer anti
ky. Synézius z Kyrén — autor zo štvrtého storočia — 
podáva jednu z najpresnejších  a n ajkra jších  form ulácií 
teórie, že sen pramení zo zvýšenej schopnosti hlbokého 
pohľadu počas spánku.16

Ak sny prorokujú budúcnosť, ak vízie, ktoré sa 
v spánku núkajú mysli, poskytujú nejaké indície ako 
veštiť budúcnosť — sny a j tak budú pravdivé i ne
jasné súčasne a a j v ich nejasnosti bude pravda. 
„Hustým závojom prikryli bohovia ľudský život“ (He- 
soidosj.

Neprekvapuje ma, že podaktorí vďaka spánku od
halili poklad, že niekto išiel spať vo veľkej nevedo
mosti a po sne, v ktorom mal rozhovor s múzami, 
prebudil sa ako schopný básnik; za m ojich čias sa to 
niektorým prihodilo a nie je  v tom nič čudné. Neho
vorím o tých, ktorým sa v spánku zjavilo hroziace 
nebezpečenstvo alebo liek, ktorý ich vyliečil. Ale

15 Vyššie uvedený prameň, 56 b.
16 Synézius z Kyrén, O snoch, cit. podľa Wooda, pozri cit. 
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ak spánok odkrýva cestu najdokonalejšiem u preskú
maniu pravdy dušou, ktorá predtým po tom netúžila 
a nemala zámer uvedomiť si to, a keď pobáda dušu 
povzniesť sa nad prírodu a spojiť sa so sférou rozumu, 
z ktorej tak dlho prichádzala, že už ani nevie, od
kiaľ prišla, potom toto je, hovorím, nanajvýš obdivu
hodné i temné.

Ak niekto považuje za mimoriadny jav, že duša 
môže takto vystúpiť do vyšších sfér, a ak neverí, že 
cesta k tomuto šťastnému spojeniu vedie cez pred
stavivosť, nech si pripomenie posvätné veštenia, hovo
riace o rôznych cestách, ktoré do vyšších sfér vedú. 
Po vymenovaní rôznych vedľajších ciest, ktoré pomá
hajú duši dostať sa hore pobádaním a rozvíjaním 
je j síl, uvádzajú:

Niektorých osvieti učenie,
iných inšpiruje spánok.

Sibyline proroctvá

Zaiste vidíte rozdiel, ktorý toto veštenie vytvára; na 
jednej strane inšpirácia, na druhej štúdium; prvé je 
informáciou pri bdení, druhé v spánku. Pri bdení je 
vždy učiteľom človek, ale v spánku prichádzajú po
znatky od boha . . .

Vďaka svojej povahe je  veštenie na základe snov 
každému poruke; je racionálne, lebo je jasné a bez 
príkras; posvätné, lebo nepoužíva násilné metódy a dá 
sa praktizovať kdekoľvek; zaobíde sa bez prameňa, 
skaly i zátoky, a je  tak naozaj čímsi božským. 
Netreba pri ňom zanedbávať nijakú z našich čin
ností, ani od nej čo len na chvíľu od skočiť. . .  Niko
mu sa nehovorí, aby zanechal prácu a išiel spať, n a j
mä nie pre sny. Telo však nemôže byť celé noci 
bez odpočinku a čas, ktorý nám príroda prikázala 
zasvätiť oddychu, prináša nám spolu so spánkom 
vzácnejší dodatok ako sen sám; prirodzená potreba 
sa stáva zdrojom potešenia a nespíme len preto, aby 
sme žili, ale aby sme sa učili žiť dobre . . .

Pri veštení zo snov je si však každý z nás sám 
vhodným nástrojom ; čokoľvek by sme urobili, nemô



žeme sa oddeliť od vlastnej veštby; žije v nás, sleduje 
nás všade — na cestách, vo vojne, vo verejnom živote, 
pri obchodných rokovaniach, poľnohospodárskych zá
meroch. Zákony žiarlivej vlády toto veštenie nezaka
zujú, a keby aj, nič by nedosiahli, lebo ako sa dá 
dokázať priestupok? Čím je spanie škodlivé? Nijaký 
tyran nemôže vydať zákon proti snom a tým menej 
spánok vo svojom kráľovstve prenasledovať. To by 
bolo to isté ako nariaďovať nemožné a súčasne by 
to bolo rúhanie sa proti požiadavkám prírody a boha.

Dajme sa teda všetci do výkladu snov, ženy i muži, 
mladí i starí, bohatí i chudobní, občania i úradníci, 
obyvatelia z miest i vidieka, rem eselníci i rečníci. 
Nikto nie je  privilegovaný ani pohlavím, ani vekom, 
m ajetkom alebo povolaním. Spánok sa núka všetkým; 
je to veštenie, ktoré je  vždy ochotné byť naším ne
omylným a tichým radcom. V tomto novom mystériu 
je každý súčasne kňaz i novic. Veštenie i proroctvá 
nám oznamujú budúce radosti a predpovedajú nám 
šťastie, ktoré našej radosti dodáva dlhšie trvanie; 
varuje nás pred hroziacim i nešťastiam i, a tak sa ich 
môžeme vyvarovať. Prostredníctvom sna prichádzajú 
a j čarovné nádeje — človeku tak drahé — i možné 
obavy. Nič nepôsobí lepšie na udržanie nádeje; je  to 
také veľké a vzácne dobro, že bez neho by sme 
neboli schopní — ako vravievali najvýznam nejší so- 
fisti — znášať ž iv o t. . .

Podobné stanovisko ako Synézius zastávajú v teórii 
snov a j židovskí žiaci Aristotela z dvanásteho a tr i
násteho storočia. Najväčší z nich Maiminodes usu
dzuje, že sny, podobne ako proroctvá, sú dôsledkom pô
sobenia im aginatívnej schopnosti človeka v spánku. 
Či snívajúci sám je  schopný oddeliť racionálne jadro 
sna od jeho symbolického závoja alebo či potrebuje 
pomoc vykladača snov, to závisí od stupňa, v akom je 
obraz zahalený do symbolov, a od sily jeho rozumovej 
schopnosti.17

17 Gutman, Die Philosophie des Judentums, München 1933, 
s. 401.



Ako sme už uviedli vyššie, veštenie je nezákonné 
a je  poverou, keď sa zakladá na klam nej mienke. 
Musíme preto zvážiť, čo je pravda pri predvídaní 
budúcnosti snov. Sny sú niekedy príčinou budúcich 
dejov: napríklad vtedy, keď nám do vedomia prenikne 
úzkosť z toho, čo sme videli v sne, a to nás vedie 
k tomu, že niečo podnikáme, alebo sa niečomu vy
hýbame. Inokedy sú zasa sny znakom budúcich uda
lostí vtedy, ak sa vzťahujú na nejakú spoločnú 
príčinu tak snov, ako a j budúcich dejov, a tým sa 
budúcnosť často dozvedáme zo snov. Vtedy sa musíme 
zamyslieť nad príčinou snov a nad tým, či nejde 
o príčinu budúcich dejov alebo o nejaký súvis s ni
mi.

Treba si taktiež všimnúť, že príčina snov je niekedy 
v nás a niekedy mimo nás. Vnútorná príčina snov 
je  dvojaká: jedna sa týka duše, lebo to, čo zaujalo 
myšlienky a city človeka v bdelosti, vracia sa mu 
v predstavách v spánku. Takáto príčina snov nie je 
príčinou budúcich udalostí a takéto sny majú k bu
dúcnosti len náhodný vzťah, a ak sa a j splnia, bude 
to len náhoda. Vnútorná príčina snov súvisí však 
niekedy s telom, lebo vnútorná náklonnosť tela vedie 
niekedy k utváraniu takých pohybov v predstavách, 
ktoré z te jto  náklonnosti vyplývajú; napríklad člo 
vek, ktorý má prebytok štiav, sníva, že je vo 
vode alebo v snehu. Lekári práve preto, aby sme 
odhalili vnútorné náklonnosti, radia, že si máme vší
mať sny.

Podobne a j vonkajšia príčina snov je dvojaká: te
lesná a duchovná. Telesná vtedy, keď predstavivosť 
spiaceho je  ovplyvnená buď okolitým vzduchom, a le 
bo pôsobením nebeského telesa, takže niektoré obrazy 
sa spiacemu javia v súvise s náklonnosťou nebeských 
telies. Duchovná príčina súvisí niekedy s Bohom, kto
rý niektoré veci zjavuje ľuďom v ich snoch pomocou 
anjelov; podľa Num. XII. 6: ak je medzi vami prorok 
Pána, ukážem sa mu v zjavení alebo k nemu preho
vorím vo sne. Niekedy však súvisí s činnosťou dé
monov, a to vtedy, keď sa niektoré obrazy objavia



ľuďom v spánku; démoni takto odhaľujú niekedy bu
dúcnosť tým, ktorí s nimi vstúpili do nezákonného 
dohovoru.

Treba preto povedať, že využívanie snov na pred
vídanie budúcnosti nie je  nezákonným veštením dotial, 
dokiaľ sú sny dôsledkom božieho zjavenia alebo dô
sledkom  n e jak e j prirodzenej, vnútornej alebo von
k a jše j príčiny, a dokiaľ- sa účinnosť tejto príčiny roz
širu je. Bude však poverou a protizákonné, ak ho 
spôsobilo zjavenie démonov, s ktorými sa uzavrela 
zmluva, či už zjavne ich vyvolaním alebo skryte 
veštením , ktoré presahuje možné hranice.

Toto stačí ako Odpoveď na Námietky.18

Tom áš Akvinský podobne ako Artemidorus a iní-veril, 
že niektoré sny zosiela boh. Tie sny, ktoré podľa neho 
pram enia z duše snívajúceho, nechápe — ako to zdô
razňoval a j Maimonides — ako prejav najvyššej rozu
m ovej schopnosti, ale ako predstavivosť snívajúceho, 
k torá sa zamestnáva tými istými túžbami a záujmami 
ak o  cez deň. Je zaujímavé, že podobne ako indickí 
a g récki m yslitelia, a j Tomáš Akvinský sa domnieva, 
že niektoré telesné procesy sú vo sne označené sym
bolm i a že vnútorné telesné náklonnosti možno výkla
dom snov rozpoznať.

Moderný výklad snov (od sedemnásteho storočia J je 
v podstate obmenou antických a stredovekých teórií, a j 
keď  sa objavujú nové myšlienkové prúdy.

Kým teóriu o snoch ako o výraze telesných dispozícii 
zastávali viacerí autori, Hobbes predpokladá, že všetky 
sny  sú dôsledkom telesných podnetov; tento názor má 
podnes veľa zástancov a často sa používa ako zásadná 
nám ietka proti Freudovi:

Pretože sny majú svoju príčinu v nepokoji niekto
rý ch  vnútorností, musí rôzne znepokojenie nevyhnutne 
zapríčiniť rôzne sny. Preto sa stáva, že ak je  spiace
mu zima, máva spravidla strašné sny a vznikajú 
v ňom myšlienky a obrazy niečoho hrozného, pretože

18 The „Summa Theologica“ of St. Thomas Aquinas, Part
II, Question 95, Article 6, London 1922, s. 205—206.



pohyb z mozgu do vnútorností a z vnútorností do 
mozgu je  recipročný. A ako hnev spôsobuje v n ie
ktorých častiach tela teplo, keď bdieme, tak zasa keď 
spíme, prílišné zahrievanie tých istých častí tela 
spôsobuje hnev a v mozgu vyvoláva obraz nepria
teľa. Práve tak ako prirodzená vľúdnosť, keď bdieme, 
vyvoláva túžbu a táto túžba zahrieva niektoré iné 
časti tela, tak zasa príliš mnoho tepla v tých istých 
častiach tela, keď spíme, vyvoláva v mozgu obraz 
n ejak ej prejavenej vľúdnosti. Skrátka, naše sny sú 
opakom predstáv, ktoré máme, keď bdieme; pri bdení 
sa začína pohyb na jednom konci a v spánku na 
druhom.19

Neprekvapuje zistenie, že filozofi osvietenstva boli 
skeptickí k názoru, že sny zosiela boh, alebo že sa dajú 
použiť na veštenie.

Myšlienku, že sny predpovedajú a prorokujú, označuje 
Voltaire za nezmyselnú poveru. Napriek tomu sa však 
domnieva, že tak, ako sú sny často prejavom telesných 
popudov a krajností „duševných vášní“, tak v spánku 
môžeme často používať a j svoje najvyššie rozumové 
schopnosti:

Musíme zdôrazniť s Petroniom: quidquid luce, te- 
nebris agit. Poznám advokátov, ktorí obhajovali 
v snoch, matematikov, ktorí v nich hľadali riešenie 
problému, a básnikov, ktorí skladali verše. Sám som 
ich zložil niekoľko a sú veľmi priemerné. Nemožno 
preto odškriepiť, že súvislé myšlienky sa vyskytujú 
práve tak v spánku ako v bdení a určite prichá
dzajú a j proti našej vôli. V spánku rozmýšľame 
práve tak, ako sa v spánku prehadzujeme; vôľa tu 
ani motív, ani myšlienku nijako neovplyvňuje. Ma
lebranche správne tvrdí, že myšlienky si nemôžeme 
dať sami. Prečo by sme ich mali ovládať v bdení viac 
ako v spánku?20

19 Tomáš Hobbes, Leviathan, Praha 1941, s. 65.
20 Voltaire, A Philosophical Dictionary — „Somnambulits 

and Dreamers“. Copyright E. R. Dumont, zv. VII. časť 1, s. 2 
a 9.



Kantova teória snov sa podobá Voltairovej. Aj on 
veril, že v snoch nemáme ani videnia, ani sväté vnuknu
tia. Dôvodom snov je  „jednoducho pokazený žalúdok“ . 
Hovorí však a j toto:

Skôr sa domnievam, ž e . . .  myšlienky môžu byť 
v spánku jasnejšie a širšie ako tie najjasne jšie  myš
lienky v bdení. To sa dá od takej aktívnej podstaty, 
akou je  duša, a j očakávať, keď sú vonkajšie zmysly 
úplne vypojené. Lebo vtedy človek svoje telo necíti. 
Keď sa prebudí, jeho telo nemá spojenie s m yšlienka
mi zo spánku, takže nemôže sprostredkovať vybavenie 
si tohto predchádzajúceho stavu myslenia vo vedomí 
tak, aby sa zdalo, že to prináleží jednej a te j iste j 
osobe. Potvrdenie svojej myšlienky hlbokého spánku 
nachádzam v činnosti tých, ktorí sa v spánku pre
chádzajú a vykazujú v tomto stave viac inteligencie 
ako inokedy, hoci po prebudení sa na nič nepamä
tajú.

Avšak sny, t. j. myšlienky, ktoré si človek po pre
budení pamätá, sem nepatria. Lebo človek vtedy 
nespí celkom ; do určitej miery jasne vníma a činnosť 
svojho ducha vplieta do dojmov z vonkajších zmyslov. 
Preto si ich potom sčasti pomätá, ale vidí v nich 
len divé a absurdné prízraky, lebo sa v nich prelí
najú fantastické predstavy s pocitmi z vonkajšieho 
sveta.21

Goethe taktiež zdôrazňuje zvýšenú schopnosť rozumu 
v spánku. Keď mu Eckerm ann vyrozprával jeden pomer
ne básnický sen, Goethe reagoval takto:

V id ím . . .  že vás múzy navštevujú a j v spánku a na
ozaj priaznivo; musíte totiž priznať, že by ste len 
ťažko vymysleli voľačo také svojské a pekné v chvíľach 
bdenia.22

Nielenže schopnosť predstavivosti je  v spánku vyššia

21 Immanuel Kant, Dreams of a Spirit Seer, New York 
1900.

22 J. P. Eckermann, Rozhovory s Goethem, Bratislava 1960.



ako v bdení, ale vrodené úsilie po zdraví a šťastí sa 
často presadzuje v spánku silnejšie:

Ľudská povaha má obdivuhodné schopnosti a má 
niečo dobré v zálohe pre vás a j.vtedy, keď v to najm e
nej dúfame. V živote som mal chvíle, keď som za
spával so slzami v očiach; v snoch ma však prišli 
utešiť a rozveseliť čarokrásne obrazy a ráno som vstá
val čerstvý a plný radosti.22

Jeden z najkra jších  a najvýstižnejších postrehov 
o nadradenom rozumovom charaktere našich mentálnych 
procesov v spánku pochádza od Emersona:

Sny obsahujú básnickú integritu a pravdu. Sú akým
si očistcom  a filtrom  myslenia, ktorému tiež vládne 
istý rozumový princíp. Ich odlišnosť od prírody predsa 
zostáva na vyššej úrovni prirodzenosti. Akoby nám 
ponúkali bohatstvo a hojnosť myšlienok, ktoré z den
nej skúsenosti nepoznáme. Dráždia nás svojou nezá
vislosťou od nás, predsa sa však v nich nestrácam e, 
a vďačíme im za akýsi druh predtúch a múdrosti. 
Moje sny, to nie som ja ; nie je to ani príroda, čiže 
sú obojím. Majú dvojaké vedomie, a to objek
tívne i subjektívne súčasne. Vyvolané prízraky nazý
vame výtvorom našich predstáv, ale ony konajú ako 
vzbúrenci a strieľajú  na vlastného veliteľa; ukazujú 
tým, že každý čin, každá myšlienka a každá príčina 
je  bipolárna a akcia vyvoláva reakciu. Ak udriem, 
dostanem úder späť; ak prenasledujem, stanem sa 
sám prenasledovaným.

Múdre a niekedy strašné náznaky dostáva človek 
v snoch z celkom  neznámych prameňov. Párkrát v ži
vote bude zdesený spravodlivosťou a významom fan 
tastických snov. Párkrát sa mu bude zdať, že sa uvoľnili 
putá vedomia a dosiahla sa slobodnejšia atm osféra 
prejavu. Vždy nad nimi ležala ťarcha proroctiev. 
Často sú vyzretím domnienok, ktoré sa vo vedomí 
nestvárnili, ktorých prvky sme však už v sebe mali.
V bdelom stave poznám napríklad charakter Ruperta, 
ale neviem, čo by mohol spraviť. V sne ho vidím 
zaoberať sa činnosťou, ktorá sa zdá predčasná a ne



primeraná. Je plný nepriateľstva, krutosti, zloby, je 
zbabelý. O rok neskôr sa sen ukáže prorockým. Pod
statu názoru sme však už vo vedomí mali a prorocký 
sen ju len podal ako skutočnosť. Prečo by potom 
príznaky, znamenia a predtuchy neboli — ako to 
ktosi povedal — prejavom ducha?

Táto skutočnosť nás vedie do vysokých sfér prí- 
činnosti a oboznamuje nás s totožnosťou každého 
účinku, ktorý sa zdá nepravdepodobný. Učíme sa chá
pať, že činy, ktorých nizkosť sa cení veľmi rôzne, pra
menia z te j iste j podstaty. Spánok sníma zo situácie 
rúško náhodnosti, ponúka nám nesmiernu slobodu, 
takže každá vôľa túži po čine. Skúsený muž skúma 
sny pre lepšie sebapoznanie; nejde mu o detaily, 
ale o podstatu. Akú úlohu v nich hrá — veselú a muž
nú, alebo úlohu úbohého tá ra ja?  Akokoľvek hrozné 
a groteskné sú ich prízraky, vždy je v nich pravdivá 
podstata. To isté možno rozšíriť a j na znamenia a ná
hody, ktoré nás prípadne prekvapujú. O všetkých mož
no povedať, že ich dôvod je  vždy skrytý kdesi v člo 
veku. Goethe povedal: „Tieto čudesné obrazy po
chádzajú z nás a môžu súvisieť s celým naším život
ným osudom.“23

Emersonovo stanovisko je významné, lebo zreteľnej
šie ako kedykoľvek pred ním rozoznáva súvis medzi 
charakterom  a snom. iV snoch sa odráža náš vlastný 
charakter, a to najm ä Tie jeho stránky, ktoré sa nepre
javujú v našom zjavnom správaní. A tak sa v nich odráža 
a j charakter iných ľudí. V dennom živote zväčša vidíme 
len ich vonkajšie prejavy a činy. V snoch spoznávame 
skryté sily, ktoré stoja za ich správaním a túžbami, 
a preto často vieme predvídať budúce d e je . j 

Tento stručný historický , prehľad tfykladu snov 
uzavriem jednou z najoriginálnejších  a najzaujím avej
ších teórií sna, teóriou Henriho Bergsona. Bergson, po
dobne ako Nietzsche, sa domnieva, že proces snívania 
vzniká pôsobením rôznych telesných podnetov, oproti

23 Ralph Waldo Emerson, Lectures and Biographical Sket
ches, „Demonology“, Boston and New York, 1883 and 1904, 
s. 7 a 8.



Nietzschemu sa však domnieva, že tieto podnety treba 
vykladať našim i dominantnými snaženiami a vášňami, 
ale že z naše] veľkej a takmer nevyčerpateľnej zá
soby spomienok si vyberáme tie, ktoré týmto telesným 
podnetom vyhovujú, a že práve tieto zabudnuté spomien
ky tvoria obsah sna.J3ergsonova teória pamäti sa veľmi 
podobá Freudovej. Tiež sa domnieva, že nič nezabúdame, 
ale že si pamätáme len malý výsek zo súhrnu našej pa
mäti. Hovorí:

V každej danej chvíli tvoria naše spomienky pevný 
celok, akúsi pyramídu, ktorej vrchol je  presne v na
šom súčasnom konaní. Avšak za spomienkami — ktoré 
sa týkajú nasej prítomnosti a ktoré sa je j pro
stredníctvom oajavujú — sú iné, tisíce iných, ulože
ných pod javiskom osvetleným naším vedomím. 
Äno, naozaj verím, že tu je  naša celá minulosť, a to 
uchovaná do tých najm enších podrobností, a že ne
zabúdame nič, a všetko, čo sme cítili, vnímali, mysleli, 
chceli, od prvého prebudenia vedomia sa tu nezniči- 
teľne zachováva. Avšak spomienky uchované v týchto 
temných hĺbkach sú v stave neviditeľných prízra
kov. Túžia hádam po svetle, ale o vzostup k nemu sa 
ani nepokúšajú; vedia, že je to nemožné a že ja, 
ako žijúca a konajúca bytosť, mám inú prácu, než 
sa nimi zaoberať. Predpokladajme však, že v danej 
chvíli sa prestanem  zaujímať o prítomnosť, o súčas
nú činnosť, skrátka o všetko, čo prv patrilo k m ojej 
pamäti a viedlo ju; predpokladajme teda, že spím. 
Potom tieto spomieaky postrehnú, že som odstránil 
prekážku, zodvihnú padacie dvere, ktoré ich udržia
vali pod úrovňou vedomia, a zdvihnú sa z hlbín; 
vystúpia, pohybujú sa a v tme nevedomia uskutočňujú 
svoj strašidelný veľký tanec.iSpolu sa náhlia ku dverám, 
ktoré sú dokorán otvorené. Všetky chcú cez ne prejsť. 
Avšak nemôžu, je ich priveľa. Ktoré z toho množstva 
budú vyvolené? Nie je  to ťažké povedať. Prv keď som 
nespal, vynucovali si prístup spomienky, ktoré si 
mohli nárokovať príbuznosť s prítomnosťou, s tým, čo 
som okolo seba videl a počul. Teraz môj pohľad za
mestnávajú nejasné obrazy, na ucho pôsobia nezreteľ
né zvuky, na telo neurčité dotyky; je tu však a j



viac takých pocitov, ktoré vychádzajú z najhlbších 
častí organizmu. A tak spomedzi spomienok podob
ných fantómu, ktoré sa usilujú naplniť farbou, zvuč
nosťou, prosto zhmotniť sa, úspech majú jedine tie, 
ktoré sa vedia prispôsobiť vním anej farebnej hmle; 
úspech majú venkajšie a vnútorné pocity, ktoré za
chytávame atď. a ktoré okrem toho zodpovedajú 
citovému ladeniu našej celkovej senzibility .(_Keď dôjde 
k takémuto spejeniu spomienky a pocitu, vzniká 
s e n . .  ,24

Rozdiel medzi bdelým stavom a spánkom vysvetľuje 
Bergson takto:

Pýtate sa ma, čo je  to snívanie. Poviem vám, 
čo to je, čo robíte, keď bdiete. Považujete ma, i keď 
ma poznáte len zo sna, za totalitu svojej minulosti 
a nútite ma — tým, že ma robíte menším a menším
— prispôsobiť sa malému kruhu, ktorý obklopuje vašu 
súčasnú činnosť. To je  to, čo znamená bdieť. To je 
to, čo znamená normálny duševný život. Je to zápas. 
Je to vôľa. Naozaj cítite  potrebu, aby som vám vy
svetlil, čo je to sen? Je to stav, do ktorého pri
rodzene upadáte, keď sa poddáte, keď už nem áte silu 
sústrediť sa na jediný bod, keď ste stratili vôľu. 
Oveľa viac vysvetľovania si vyžaduje jedinečný me
chanizmus, pomocou ktorého vaša vôľa v hociktorej 
chvíli okamžite a takmer bez uvedomenia získava 
sústredenosť na jeden a ten istý bod zo všetkého, čo 
vo vás je, a to na bod, ktorý vás zaujíma. Toto vy
svetliť je však úlohou psychológie normálneho člo
veka, psychológie človeka v bdení, lebo vôľa a bdenie 
je jedno a to isté.25

Bergson nekladie dôraz na spánkový stav, a le na pod
statu bdenia, a toto hľadisko je a j základom m ojej vlast
nej teórie snov. Rozdiel je  však v tom, že Bergson 
predpokladá, že v spánku sme úplne bez záujmov a že 
telesné podnety sú jediné činitele, o ktoré sa zaujím a
me. Ja som naproti tomu te j mienky, že sa intenzívne

24 Henri Bergson, Dreams, New York 1914, s. 33—35.
25 Cit. práca s. 49.



zaujímame o svoje vlastné túžby, obavy a náhľady, hoci 
nie zo snahy ovládnuť realitu.

Stručný prehľad dejín výkladu snov svedčí o tom, že 
v te jto  oblasti — ako a j v iných oblastiach vedy o člo 
veku — nemáme veľa dôvodov považovať svoje poznatky 
za nadradené poznatkom veľkých kultúr minulosti. Je 
tu však niekoľko objavov, ktoré nenachádzame v žiadnej 
zo starších teórií; je  to Freudov princíp voľnej asociácie 
ako kľúč k pochopeniu snov a jeho pohľad do podstaty 
„snovej práce“, najm ä do mechanizmov, akými sú zhuste
nie a prem iestnenie. Aj ten, kto sa mnohé roky veno
val skúmaniu snov, sotva sa môže prestať čudovať, keď 
vidí, ako asociácie — ktoré pochádzajú z mnohých rôznych 
a často vzdialených spomienok a zážitkov — do seba 
zapadajú a umožňujú odkryť obraz skutočných spomie
nok spiaceho človeka spod zjavného sna, ktorý je  často 
nezrozumiteľný a klamlivý.

K obsahu starých teórií snov stačí súhrnom povedať, 
že väčšina bádateľov snov zastáva jeden z dvoch ná
zorov, podľa ktorých sny sú buď prejavom našej živo
číšnej podstaty — bránou klamu a mámenia — alebo pre
javom najvyšších schopností nášho rozumu — bránou 
pravdy. Niektorí z nich veria spolu s Freudom, že všetky 
sny sú iracionálnej povahy. Iní sa domnievajú — ako 
Jung — že všetky sú prejavom vyššej múdrosti. LMnohí 
bádatelia sa však pridŕžajú názoru, ktorý zastávame 
v tejto práci, že sny majú tak iracionálnu, ako a j racio
nálnu podstatu a že cieľom umenia vykladať sny je 
pochopiť, kedy sen prýšti z nášho lepšieho ja a kedy 
z našej živočíšnej podstaty. .



umenie vysvetľovať sny

p
ozumieť jazyku snov je  umenie, ktoré — ako 

každé druhé umenie — si vyžaduje znalosti, talent, 
cvik a trpezlivosť. Talent, snaha precvičovať, čo sa 
človek naučil, a trpezlivosť sa nedajú získať čítaním  
knihy. Možno však uviesť poznatky, potrebné na po
chopenie jazyka snov,, a práve toto je účelom tejto  ka
pitoly. Keďže sme túto knihu určili laikom a začiatoč
níkom v bádaní, pokúsime sa v tejto časti uviesť 
pomerne jednoduché príklady snov, aby sme tak ilustro
vali najvýznam nejšie princípy výkladu snov.

Z našich teoretických úvah o význame a funkcii sna 
vyplýva, že jeden z najdôležitejších a často najťažších 
problémov pri výklade snov je rozpoznať, či je sen pre
javom iracionálnej túžby a je j splnenia, jednoduchého 
strachu alebo úzkosti, alebo hlbokého pohľadu do vnú
torných a vonkajších síl a udalostí. Má sa sen chápať 
ako hlas nižšieho alebo vyššieho ja? Ako postupujeme 
pri hľadaní kľúča, ktorý nám pomôže sen vysvetliť?

Ďalšie otázky, ktoré súvisia s technikou výkladu snov, 
sú: Potrebujeme asociácie snívajúceho — ako to po
žaduje Freud — alebo môžeme pochopiť sen a j bez nich? 
Ďalej je to otázka vzťahu sna k posledným udalostiam, 
najm ä k zážitkom snívajúceho deň pred snom, a otázka 
vzťahu sna k celkovej osobnosti snívajúceho, k obavám 
a túžbam zakoreneným v jeho charaktere.

Chcel by som začať jednoduchým snom, ktorý potvr
dzuje skutočnosť, že nijaký sen sa nezaoberá m ateriá
lom, ktorý nemá zmysel:

Istá mladá žena, ktorá sa zaujím ala o vykladanie 
snov, hovorí pri raňajkách svojmu manželovi: „Dnes



som mala sen, ktorý mi potvrdzuje, že sú a j sny bez 
zmyslu. Snívalo sa mi, že som ti na raňajky dávala 
jahody.“ Manžel sa zasm ial a povedal: „Zrejme zabú
daš, že jahody sú práve tým ovocím, ktoré nejem .“

je  jasné, že sen nie je  ani zďaleka nezmyselný. Žena 
núka čosi manželovi, o čom vie, že to nevezme, že to 
ani nechce, ani nemá rád. Naznačuje azda tento sen, 
že žena je  frustrujúca osobnosť, ktorá rada ponúka 
práve to, čo iný odmietne? Alebo azda ukazuje hlboký 
konflikt v manželstve týchto dvoch partnerov, spôso
bený je j charakterom , a j keď si ho žena vôbec nie je 
vedomá? Alebo je  sen len reakciou na sklam anie, ktoré 
je j manžel predošlý deň spôsobil, a výrazom prchavého 
hnevu, ktorý prešiel ako pomsta vo sne? Na tieto 
otázky nevieme odpovedať, ak nevieme o snívajúcej a je j 
manželstve v iacej; bezpečne však vieme, že sen má svoj 
zmysel.

Nasledujúci sen je zložitejší, a j keď ho nie je ťažké 
pochopiť:

Dvadsaťosemročný právnik sa prebudil a rozpamätá
va sa na sen, ktorý neskôr vyložil analytikovi 
takto: „Videl som sa, ako jazdím na parádnom 
bielom koni a robím prehliadku veľkej skupiny voja
kov. Všetci ma nadšene pozdravovali.“

Prvá otázka analytika pacientovi bola dosť všeobecná: 
„Čo vám to pripom ína?“ „Nič,“ odpovedal muž, „ je  to 
hlúposť. Viete, že nemám rád vojnu ani armádu, a roz
hodne by som nechcel byť generálom .“ A dodal: „Ne
chcel by som byť ani stredobodom pozornosti a nechcel by 
som, aby na mňa pozerali — či už s oslavným pokri
kom, alebo bez neho — tisíce vojakov. Z m ojich rečí 
už isto viete o m ojich problémoch v povolaní, ako mi je 
ťažko dokonca a j zastupovať stránku na súde, keď sa 
na mňa každý pozerá.“

Analytik odpovedá: „Äno, to je všetko pravda; ale 
to neobjasňuje skutočnosť, že je to váš sen, že dej ste 
vytvorili vy sám a sám ste si pridelili úlohu. Napriek 
všetkým zjavným nedôslednostiam musí mať sen ne



jaký význam a musí dávať nejaký zmysel. Začnime va
šimi asociáciam i s obsahom sna. Sústreďte sa na obraz 
v sne, na seba a bieleho koňa a na pozdravujúce oddie
ly, a povedzte mi, čo vám tento obraz pripom ína!“ 

„Sm iešne, teraz vidím obraz, ktorý som mával veľmi 
rád ako štrnásť- alebo pätnásťročný. Je to obraz Napo
leona, veru naozaj, je  na bielom koni a jazdí pred svo
jim i oddielmi. Veľmi sa to podobá obrazu zo sna, 
ibaže na obrázku vojaci nekričali na pozdrav.“

„Táto spomienka je určite zaujímavá. Povedzte mi 
viac o svojej láske k tomu obrazu a o svojom záujme 
o Napoleona.“

„O tom by som vám vedel rozprávať veľa, ale je  mi 
to trochu nepríjemné. Hej, keď som mal štrnásť alebo 
pätnásť rokov, bol som pomerne hanblivý. Nebol som 
obzvlášť vynikajúci v atletike a trochu som sa bál sme
lých a bezohľadných detí. Aha, teraz si spomínam na 
jednu príhodu z tohto obdobia, ktorú som celkom za
budol. Jedno z tých bezohľadných detí som si veľmi 
obľúbil a chcel som sa mu stať priateľom. Málokedy sme 
sa spolu rozprávali, ale domnieval som sa, že by ma 
tiež mohol mať rád, keby sme sa lepšie zoznámili. Jed
ného dňa — a potreboval som na to veľa odvahy — 
som prišiel k nemu a spýtal som sa ho, či by nešiel 
k nám; že mám mikroskop a mohol by som mu ukázať 
veľa zaujímavých vecí. Chvíľu sa na mňa pozeral, 
a zrazu sa začal smiať. „Ty baba, prečo si nepozveš 
niektorú z priateliek tvojich sestie r?“ Odvrátil som sa 
a slzy sa mi tisli do očí. Práve v tom čase som hltavo 
čítal všetko o Napoleonovi. Zbieral som jeho obrázky 
a sníval som, že budem ako on, slávny generál, ktorého 
obdivuje celý svet. Nebol a j on malý postavou? Nebol 
takisto plachým mládencom ako ja?  Prečo by som nemo
hol byť ako on? Celé hodiny som presníval; málokedy 
o konkrétnych prostriedkoch dosiahnuť tento cieľ, vždy 
však o úspechu. Ja som bol Napoleon, obdivovaný, obklo
pený závisťou, a jednako veľkorysý a ochotný odpustiť 
svojim ohováračom. Keď som šiel na vysokú školu, za
nechal som toto obdivovanie hrdinu a svoje snenie 
o Napoleonovi; celé ďalšie roky som o tom nikomu 
nehovoril. Aj teraz mi je  to trochu trápne, keď vám 
o tom rozprávam.“



„Vy ste na to zabudli, ale to druhé ja vo vás, ktoré 
určuje mnohé vaše činy a city ukryté pred bdelým 
vedomím, stále ešte túži po sláve, obdive, moci. To vaše 
druhé ja prehovorilo minulú noc a j vo vašom sne; pre
skúmajme však, prečo práve minulú noc. Povedzte mi, 
čo dôležité sa vám včera stalo .“

„Celkom nič; bol to deň ako ostatné. Šiel som do 
úradu, zhromažďoval som právne doklady k istému 
listu, potom som šiel domov, večeral, išiel do kina 
a spať. To je  všetko.“

„Zdá sa, že to nevysvetľuje, prečo ste v noci jazdili 
na bielom koni. Povedzte mi viac o priebehu svojej 
práce v úrade.“

„Ach, práve si spom ínam . . .  ale to nijako nemôže 
súvisieť so s n o m . . .  teda, poviem vám to. Keď som išiel 
k šéfovi — je  to starší partner firmy — objavil chybu, 
ktorú som spravil pri zhromažďovaní materiálu. Kriticky 
sa na mňa pozrel a poznamenal: ,Celkom som prekva
pený; myslel som si, že vám to pôjde lepšie.' Na chvíľu 
som zostal ako omráčený a mysľou mi prebehlo, že ma 
neskôr nepreberie do firmy ako spoločníka, ako som 
stále dúfal. Povedal som si však, že je  to nezmysel; 
veď chybu môže spraviť každý, šéf bol len trochu ner
vózny a táto príhoda nemôže mať na moju budúcnosť 
nijaký vplyv. Poobede som už na celú príhodu za
budol.“

„Akú ste mali potom náladu? Boli ste nervózny alebo 
skľúčený?“

„Vôbec. Naopak, len som bol trochu ustatý a ospalý. 
Ťažšie sa mi pracovalo a bol som rád, keď sa skončil 
pracovný čas .“

„Posledná dôležitá vec v ten deň bol teda film, ktorý 
ste videli. Čo to bol za film ?“

„Volal sa Juarez a veľmi sa mi páčil. Ba a j slzy sa mi 
tisli do očí.“

„V ktorej časti film u?“
„Najprv pri opise Juarezovej chudoby a ťažkostí a po

tom, keď zvíťazil; sotva si pamätám film, ktorý by bol 
na mňa tak zapôsobil.“

„Potom ste šli spať a snívalo sa vám, ako sedíte na 
bielom koni a oddiely vás nadšene pozdravujú. Teraz 
už lepšie chápeme, prečo sa vám prisnil práve takýto



sen, však? Ako chlapec ste boli plachý, bojazlivý, od
mietaný. Z našich minulých stretnutí vieme, že to vo 
veľkej m iere súviselo s vaším otcom, ktorý bol veľmi 
pyšný na svoje úspechy, ale o to m enej sa vedel priblí
žiť k vám a cítiť k vám — nehovoriac už o preukazo
vaní — lásku a povzbudzovať vás. Príbeh o bezohľadnom 
dieťati, ktoré vás odmietlo, to bola už len posledná 
kvapka. Sebadôveru ste už m ali otrasenú a táto prí
hoda vniesla do okolností ešte jeden prvok, ktorý vás 
utvrdil, že sa nikdy nevyrovnáte otcovi, že nikdy nič 
nedosiahnete, že vami obdivovaní ľudia vás vždy budú 
odmietať. Čo ste mohli urobiť? Unikli ste do sveta 
fantázie, kde ste dosiahli práve to, čoho sa vám v sku
točnom svete nedostávalo. Vo svete fantázie, kde nikto 
nemohol zasahovať a nesúhlasiť s vami, ste boli Napo
leonom, veľkým hrdinom, ktorého tisíce obdivujú, a čo 
je hádam najdôležitejšie, mohli ste obdivovať sám seba. 
Dokiaľ ste si mohli tieto predstavy uchovať, dovtedy ste 
boli chránení pred trápením z pocitu m enejcennosti, 
ktorý vám prinášal kontakt s vonkajšou realitou. Potom 
ste odišli na vysokú školu. Prestali ste natoľko závisieť 
od otca, čiastočne vás uspokojilo štúdium a cítili ste, 
že by sa dalo začať znova a lepšie. Ba za svoje 
naivné detské sny ste sa a j hanbili a odvrátili ste 
sa od nich; c ítili ste, že ste na n a jlepšej ceste stať sa 
skutočným m užom . . .  Ako sme však videli, táto novo
získaná dôvera bola trochu klamná. Pred každou skúškou 
ste mali veľký strach. Mysleli ste, že žiadne dievča by 
nemohlo prejaviť o vás skutočný záujem, ak tam bol 
ešte iný mladý muž. Vždy ste sa báli šéfovej kritiky. 
Takto prichádzame ku dňu, keď sa vám prisnil ten sen. 
Stalo sa to, čomu ste sa tak úzkostlivo vyhýbali — 
šéf vás kritizoval. Opäť ste začali cítiť starý pocit me
nejcennosti, ale odmietli ste ho. Namiesto obáv a smút
ku ste c ítili únavu. Potom ste mali sen, ktorý sa dotkol 
vašich starých detských fantázií; po ústrkoch a bezmoc
nosti v detstve stáva sa hrdina obdivovaným záchrancom 
národa. Ako v dospievaní, a j teraz ste si sami seba 
predstavovali ako hrdinu, ktorého obdivujú a pozdravujú.
V skutočnosti ste sa nevzdali starej metódy úniku do 
fantázií o sláve, nespálili ste za sebou mosty, ktoré 
vedú späť do krajiny predstáv, a le začínate sa tam



vracať vždy, keď vás skutočnosť sklam e a ohrozuje. Či 
táto skutočnosť nepomáha vytvárať práve to nebezpe
čenstvo, ktorého sa tak bojíte, že sa totiž stávate die
ťaťom, že vás neberú vážne dospelí, ba ani vy sám ?“

Tento sen je  veími jednoduchý, a preto nám umož
ňuje skúmať rôzne prvky, ktoré sú pri umení vykladať 
sny dôležité. Je tento sen splnením túžby, alebo je  to 
pohľad do hlbok vlastného vnútra? O odpovedi možno 
sotva pochybovať: je  splnením iracionálnej túžby po 
sláve a uznaní, ktorá sa u snívajúceho vyvinula ako od
poveď na vážne údery jeho sebadôvere. Iracionálnu po
vahu tejto túžby naznačuje skutočnosť, že si muž nevolí 
symbol, ktorý by sa dal dosiahnuť a mal svoj význam 
aj v reálnom  živote. V skutočnosti sa nezaujíma o ar
mádu, nemal a nemá najm enší úmysel stať sa generá
lom. Sen si berie m ateriál z nezrelých denných snov 
neistého dospievajúceho chlapca.

Akú úlohu hrajú jeho asociácie pri pochopení tohto 
sna? Mohli by sme ho vysvetliť a j vtedy, keby sme od 
snívajúceho nem ali n ijak é asociácie? Symboly použité 
vo sne sú univerzálne symboly. Muž na bielom koni, 
pozdravovaný vojenskými oddielmi, sa všeobecne chápe 
ako symbol slávy, moci, obdivu (všeobecnosť sa, priro
dzene, chápe v obmedzenom zmysle, ako spoločná nie
ktorým kultúram, nie však všetkým J. Z asociácií o ob
dive Napoleona získavame ďalší pohľad do voľby tohto 
špecifického symbolu a do jeho psychologickej funkcie. 
Ak by sme nepoznali túto asociáciu, mohli by sme 
povedať len to, že snívajúci si predstavoval slávu a moc.
V súvislosti s jeho mladistvým obdivom Napoleona sa 
ukazuje, že tento nový symbolizmus je  oživením starých 
fantázií, ktorých funkciou bolo kompenzovať pocit po
rážky a bezmocnosti.

Spoznávame a j význam súvislosti sna s významnými 
zážitkam i z predchádzajúceho dňa. Snívajúci vedome 
vytlačil z mysle pocit sklam ania a obavy zo šéfovej 
kritiky. Sen ukazuje, že kritika sa opäť dotkla jeho 
citlivého miesta, t. j. strachu z neúspechu a m enej
cennosti, a tým znovu otvorila starú cestu úniku, cestu 
denných snov o sláve. Tento denný sen bol vždy skryte 
prítomný, ale prejavil sa len vtedy — a stalo sa tak 
vo sne — keď došlo k nejakém u zážitku v reálnom



svete. Sotva sú také sny, ktoré by neboli odpoveďou
— často odpoveďou oneskorenou — na dôležitý záži
tok z predchádzajúceho dňa. Ba často práve sen ukáže, 
že udalosť, ktorá sa vo vedomí nepovažovala za dôle
žitú, je  dôležitá v skutočnosti; a sen a j naznačuje, v čom 
je j dôležitosť spočíva. Ak chcem e sen úplne pochopiť, 
musíme ho chápať z hľadiska odpovede na významnú 
udalosť, ktorá sen predchádzala.

Nachádzame tu ešte a j inú — i keď odlišnú — sú
vislosť so zážitkom z predchádzajúceho dňa: film  s podob
ným obsahom, aký mali denné sny muža. Opäť a opäť 
nás prekvapuje, ako sa snu darí posplietať najrôznejšie 
vlákna do jedného tkaniva. Bol by sa daný sen vyskytol, 
keby snívajúci nebol videl film ? Na to nemôžeme od
povedať. Zážitok so šéfom a hlboko zakorenené pred
stavy velikášstva by nepochybne na vznik sna boli 
stačili; film  však bol hádam potrebný na úplné oživenie 
týchto predstáv. Odpoveď a j keby bola možná — nie je 
však dôležitá. Dôležité je pochopiť textúru sna, v ktorej 
sa prelínajú prvky minulosti s prítomnosťou, povahy 
a reálnej udalosti, a vytvára sa tak obraz, ktorý nám 
hlboko objasňuje motiváciu snívajúceho, nebezpečenstvá, 
ktoré si musí uvedomovať, a ciele, ktoré si kladie pri 
úsilí dosiahnuť šťastie.

Nasledujúci sen je  ďalšou ilustráciou snov, ktoré 
treba chápať vo Freudovom zmysle splnenia túžby. Tri
dsaťročný slobodný muž trpel dlhé roky vážnymi zá
chvatmi úzkosti, pocitmi veľkej viny a takmer trvalými 
samovražednými predstavami. Za vinu si kládol svoju 
tzv. zlobu, svoje zlé úsilia; vinil sa z toho, že chce kaž
dého a všetko zničiť, že túži vraždiť deti, a v jeho pred
stavách samovražda bola jedinou cestou, ako ochrániť 
svet od svojej zlej osoby a trpieť za vlastné zlo. V jeho 
predstavách bolo však a j iné hľadisko: po svojom seba
obetovaní sa znovu narodí a bude všemocný, nesm ierne 
múdry, dobrý a všetkými milovaný. V ranej fáze liečenia 
sa mu prisnil tento sen:

Vystupujem na kopec; sprava i zľava popri ceste sú 
telá mŕtvych mužov. Nikto nežije. Keď dôjdem na 
samý vrch, sedí tam moja m atka; zrazu som m aličké 
dieťa a sedím v je j lone.



Snívajúci sa zo sna zobudil s pocitom strachu. V čase 
sna ho tak trápila úzkosť, že ani jediná časť sna mu 
nič nepripomínala a nevedel sa rozpamätať ani na 
špecifickú udalosť z predchádzajúceho dňa. Zmysel sna 
je  však jasný, ak sa zamyslíme nad myšlienkami a pred
stavami, o ktorých snívajúci rozprával v čase pred svo
jím snom. Je starším  synom, mladší brat sa narodil 
rok po ňom. Otec bol autoritatívny, prísny kňaz, ktorý 
mal k staršiem u synovi len málo lásky a nepreukazoval 
ju vlastne nikomu. Jeho jediný styk so synom spo
číval vo vyučovaní, napomínaní, trestaní, zosmieš
ňovaní a dohováraní. Dieťa sa ho tak bálo, že verilo 
matke, keď mu povedala, že bez je j ochrany by ho otec 
a j zabil. Matka sa od otca celkom líšila. Chorobne 
túžila po vlastníctve, bola v manželstve sklam aná a ne
mala záujem o nič iné, len o vlastnícky vzťah k de
ťom. Obzvlášť sa však upäla na tohto prvorodeného 
syna. Strašila ho vyprávaním o nebezpečných duchoch, 
a potom mu sľubovala ochranu, že sa bude zaňho 
modliť, strážiť ho, umožní mu stať sa silným, aby sa 
raz stal m ocnejším  ako jeho obávaný otec. Po narodení 
mladšieho brata sa chlapec zrejme znepokojil a stal sa 
žiarlivým. Sám sa už na toto obdobie nepamätal, ale 
príbuzní potvrdili neklam né prejavy silnej žiarlivosti 
krátko po bratovom narodení.

Táto žiarlivosť sa nemusela rozvinúť do takých n e
bezpečných rozmerov, ako sa to po dvoch alebo troch 
rokoch stalo, keby tu nebol býval postoj otca, ktorý si 
novonarodené dieťa vybral za svoje. Nevieme prečo; há
dam preto, že sa mu tvárou veľmi podobalo, alebo preto, 
že jeho žena sa ešte stále príliš zaoberala svojím obľú
beným synom. V čase, keď náš muž mal štyri alebo 
päť rokov, rivalita medzi oboma bratmi bola už v plnom 
prúde a z roka na rok sa zväčšovala. Antagonizmus 
medzi rodičmi sa odrážal a prebojúval antagonizmus 
medzi oboma bratmi. V tomto veku sa už položili zá
klady neskoršej ťažkej neurózy nášho snívajúceho: silná 
hostilita voči bratovi, vášnivá túžba dokázať svoju nad
radenosť nad ním, silný strach z otca, výrazne zvýšený 
pocitom viny pre nenávisť k bratovi a skrytú túžbu 
prevýšiť prípadne a j otca. Matka ešte tento pocit úzkosti, 
viny a bezmocnosti prehlbovala. Ako sme už uviedli,



vštepila mu ešte viac strachu. Ponúkla mu však aj 
lákavé východisko: ak zostane jej, ak bude len jej a  n e
bude sa venovať ničomu inému, urobí ho veľkým, v äč
ším ako nenávidený súper. Toto bol základ jeho denných  
snov o veľkosti a základ jeho pripútanosti k m atke; 
bol to stav detskej závislosti a odm ietanie prijať úlohu 
dospelého muža.

Na takom to pozadí možno sen ľahko pochopiť. „Vy
stupuje na kopec“ — jeho am bície ho chcú nadradiť 
nad všetkých ostatných, sú cieľom  jeho úsilia. „Je tam  
veľa m ŕtvych mužov — každý je mŕtvy — nikto nežije.“ 
To je splnenie jeho túžby odstrániť všetkých súperov; 
cíti sa totiž taký bezmocný, že je pred nimi istý len 
vtedy, keď sú mŕtvi. „Keď dôjde na samý v rch “ — 
t. j. keď dosiahne cieľ svojich túžob — „sedí tam  jeho 
m atka a on sa vidí v jej lon e“ — opäť je spojený 
s m atkou; je jej dieťa, má jej silu a ochranu. Všetci 
súperi sú odstavení — je s ňou sám , slobodný, niet 
dôvodu báť sa. Jednako sa prebúdza s pocitom  
hrôzy. Práve splnenie jeho iracion áln ych  túžob je hroz
bou pre jeho racionálnu dospelú osobnosť, ktorá sa  
usiluje o zdravie a šťastie. Cenou za splnenie detských  
prianí je, že zostáva dieťaťom, je beznádejne pripútaný  
k vlastnej m atke a závislý od nej, bez možnosti myslieť 
sám  za seba a milovať niekoho iného. Samo splnenie 
jeho túžob ho zastrašuje.

Rozdiel medzi tým to a prv uvedeným snom je po
zoruhodný v jednom bode. Prvý snívajúci je plachá, 
utlm ená osobnosť so životnými ťažkosťam i, k toré ju 
oslabujú a kazia jej šťastie. Taký bezvýznamný fakt, 
ako je kritika jeho šéfa, ho hlboko zráň a a vrhá ho 
späť do dávnych denných snov. Vcelku je však nor
m álny, a až takýto jav môže spôsobiť, že do jeho vedo
mia vniknú velikášske predstavy. S naším  druhým sní
vajúcim  je to horšie. Celý jeho život — v spánku aj 
bdení — je posadnutý strachom , vinou a výraznou  
túžbou vrátiť sa k m atke. Aby vznikol sen, na to 
nie je potrebná nijaká osobitná príhoda; poslúžiť môže 
takm er každá, lebo svoj život neprežíva z hľadiska 
reálneho sveta, ale vo svetle svojich dávnych zážitkov.

Z iných hľadísk sú oba sny podobné. Predstavujú  
splnenie iracionálnych  túžob, ktoré sa datujú od det



stva; prvý vyvoláva uspokojenie zo zlučiteľnosti túžby 
s konvenčnými cieľm i v dospelosti (moc, prestíž), dru
hý vyvoláva úzkosť práve pre nezlučiteľnosť s akým koľ
vek spôsobom života v dospelosti. Oba sny hovoria 
v univerzálnych symboloch a možno ich pochopiť bez 
asociácií, a j keď — aby sme úplne pochopili význam 
každého sna — musíme čosi vedieť o osobnom príbehu 
snívajúceho. Ale a j keby sme o osobných príbehoch 
snívajúceho nevedeli nič, na základe snov si možno 
utvoriť o ich charaktere istú mienku.

Uvedieme dva krátke sny, ktorých obsah je podobný, 
význam však odlišný. V oboch prípadoch ide o sny 
mladého homosexuála. Prvý sen:

Vidím sa s pištoľou v ruke. Hlaveň je čudne pre
dĺžená.

Druhý sen:

Držím v ruke dlhú a ťažkú palicu. Cítim, ako keby 
som niekoho ňou bil, a j keď vo sne nikto okrem 
mňa nie je.

Podľa Freudovej teórie by sa dalo predpokladať, že 
oba sny vyjadrujú homosexuálnu túžbu, pričom raz 
pištoľ, druhý raz palica predstavujú mužský pohlavný 
úd. Na otázku, čo mu z udalostí predchádzajúcich dní 
napadá, opísal pacient dve celkom odlišné udalosti: 

Večer pred snom s pištoľou videl iného mladého muža 
a pocítil silnú sexuálnu túžbu. Pred zaspaním mal se 
xuálne predstavy práve v súvislosti s týmto mladíkom.

Diskusia o druhom sne — približne o dva m esiace 
neskôr — vyvolala celkom odlišnú asociáciu. Rozhneval 
sa na svojho vysokoškolského profesora, lebo sa domnie
val, že s ním zaobchádzal nespravodlivo. Bol príliš 
hanblivý, aby niečo povedal profesorovi, zato však pred 
zaspaním mal dokonalý denný sen pomsty; tento čas 
zvykol inokedy venovať dennému sneniu. Iná asociácia, 
na ktorú si v súvislosti s palicou spomenul, bola, že 
istý neobľúbený učiteľ zbil raz v desiatich rokoch iného 
chlapca palicou. Vždy sa toho učiteľa bál, a práve 
tento strach mu zabránil, aby svoj hnev prejavil na
vonok.



Čo znamená symbol palice v druhom sne? Je palica 
tiež sexuálnym symbolom? Vyjadruje tento sen skrytú 
homosexuálnu túžbu, ktorej predmetom je  vysokoškolský 
profesor a — hádam v detstve — neobľúbený učiteľ? 
Ak sa domnievame, že udalosti z predchádzajúceho dňa, 
a najm ä nálada snívajúceho práve pred zaspaním sú 
dôležitými kľúčmi snovej symboliky, potom môžeme 
vysvetliť symboly rôzne, a to a j napriek ich zdanlivej 
podobnosti.

Prvý sen nasledoval po dni, keď mal snívajúci homo
sexuálne predstavy, a pištoľ s predĺženou hlavňou treba 
chápať ako symbol penisu. Nie je  nijako náhodné, že 
pohlavný orgán je  tu znázornený zbraňou. Táto symbo
lická rovnosť naznačuje čosi dôležité o duševných si
lách, ktoré sú základom homosexuálnych túžob snívajú
ceho. Sexualita nie je  preňho výrazom lásky, ale p reja
vom túžby po ovládaní a ničení. Snívajúci — z príčin, kto
ré tu netreba uvádzať — sa vždy obával, že nie je  plno- 
cenným mužom. Najprv to bol pocit viny pre mastur- 
báciu a strach, že škodí svojim pohlavným ústrojom, 
neskôr to bol strach z toho, že oproti iným chlapcom 
mal menší penis, potom výrazná žiarlivosť na mužov, 
a to všetko sa skĺbilo do túžby po intim ite s mužmi, 
v ktorej by mohol preukázať svoju nadradenosť a použí
vať pohlavný orgán ako mocnú zbraň.

Druhý sen mal celkom odlišné emocionálne pozadie. Tu 
bol pri zaspávaní plný hnevu; snaha vyjadriť hnev 
spôsobila útlm. V spánku sa mu dokonca utlmil a i pria
my prejav hnevu voči profesorovi. Snívalo sa mu, že 
držal palicu a mal pocit, že bije „niekoho“, teda nie 
profesora. Špecifický výber palice ako symbolu hnevu 
bol daný jeho dávnou skúsenosťou s nenávideným učite
ľom, ktorý bil druhého chlapca; súčasný hnev na pro- 
fésora splynul s minulým hnevom na učiteľa. Oba sny 
sú zaujímavé preto, lebo sú príkladom všeobecného prin
cípu, že obdobné symboly môžu mať rôzny význam a že 
správny výklad závisí od stavu mysle, ktorý ovládal 
snívajúceho pred zaspaním a ktorý preto naďalej pôsobil 
aj počas spánku.

Uvedieme krátky sen, ktorý taktiež predstavuje splne
nie iracionálnej túžby a je v krajnom  protiklade s cit
mi, ktorých si je  snívajúci vedomý:



Snívajúci je  inteligentný mladý muž, ktorý prišiel 
k analytikovi pre pomerne neurčité depresívne pocity, 
hoci inakšie je  „norm álny“ — ak slovo „norm álny“ 
použijeme v jeho povrchnom a konvenčnom chápaní. 
Svoje štúdiá skončil dva roky pred začatím analýzy 
a od tých čias pracoval v zaradení, ktoré zodpovedalo 
jeho záujmom a vzhľadom na podmienky práce, plat 
a pod. je  preňho priaznivé. Považujú ho za dobrého, ba 
velmi schopného pracovníka. Tento vonkajší obraz je 
však klamlivý. Stále sa cíti nesvoj, cíti, že na svoje 
možnosti nerobí dosť (čo je pravda), napriek zjavným 
úspechom pociťuje depresie. Zvlášť ho ťaží vzťah k šé
fovi, ktorý má sklon k autoritatívnosti, a j keď v rozum
nej miere. Pacient sa zmieta medzi postojmi vzbury 
a poddajnosti. Často si myslí, že sa naň kladú nepri
merané nároky, a j keď to nezodpovedá skutočnosti; 
potom býva mrzutý a hašterivý. Pri výkone takejto 
„nútenej práce“ robí niekedy nevedomky chyby. Na dru
hej strane býva však zdvorilý, takže sa to vo vzťahu 
k jeho šéfovi a iným predstaveným blíži až k pokor- 
nosti. Celkom v rozpore so svojím odbojným postojom 
príliš svojho šéfa obdivuje, a ak ho pochváli, po
ciťuje nenorm álne šťastie. Stále kolísanie medzi týmito 
dvoma postojm i ho velmi unavuje a zvyšuje jeho depre
sie. Treba dodať, že pacient prišiel z Nemecka po na
stolení Hitlerovej moci, bol zapálený antifašista, a to 
nielen v bežnom zmysle slova — ako „názorový“ anti
fašista — ale vášnivo a domyslene. Jeho politické pre
svedčenie bolo hádam m enej nahlodané pochybnosťami 
ako ostatné jeho city a myšlienky. Možno si predsta
viť jeho prekvapenie a otras, keď sa istého rána jasne 
a živo rozpamätal na takýto sen:

Sedel som s Hitlerom a viedli sme spolu príjemriý 
a zaujímavý rozhovor. Zistil som, že je to očarujú
ci človek, a bol som velm i pyšný, že moje reči počú
val veľmi pozorne.

Na otázku, čo povedal Hitlerovi, odpovedal, že na 
obsah rozhovoru sa už ani v najmenšom nepamätá. 
Tento sen je  nepochybne splnením túžby. Zaujímavé na 
ňom je  to, že jeho túžba je úplne v rozpore s jeho ve



domým myslením a že sa prezentuje vo sne v takej 
otvorenej forme.

Aj keď bol tento sen pre snívajúceho v danej chvíli 
prekvapujúci, nás celkom neudivuje, ak berieme do úva
hy celkovú charakterovú štruktúru snívajúceho, založe
nú hoci len na tých niekoľkých údajoch, ktoré sme už 
uviedli. Jeho ústredným problémom je  jeho postoj k au
torite: v každodennom živote preukazuje výkyvy medzi 
odbojnosťou a obdivom plným poddajnosti. Hitler pred
stavuje krajnú formu iracionálnej autority a sen zre
teľne ukazuje, že napriek nenávisti snívajúceho k nemu 
práve poddajnosť je  jeho skutočná a silná stránka. Sen 
nám poskytuje prim eranejšie ocenenie stupňa náchyl
nosti k poddajnosti, akoby sa to dosiahlo vyhodnotením 
vedomého materiálu.

Značí tento sen, že snívajúci je  „v skutočnosti“ pro- 
fašista a že jeho nenávisť k Hitlerovi je  „len“ pláštikom  
jeho skutočných pocitov? Túto otázku kladiem preto, 
lebo tento sen nám umožňuje diskutovať o probléme, 
ktorý je  veľmi dôležitý pri výklade všetkých snov.

Freud by túto otázku objasnil celkom ľahko. Podľa 
neho v pacientovom sne vôbec nejde o Hitlera. Hitler 
je  tu len symbolom niečoho iného; zastupuje nenávide
ného a obdivovaného otca mladého muža. Pacient akoby 
vo sne používal vhodný symbol Hitlera na vyjadrenie 
citov, ktoré patria minulosti, a nie prítomnosti, ktoré 
sa netýkajú jeho dospelej osobnosti, ale dieťaťa skryté
ho v ňom. Freud by dodal, že je  to rovnako ako s pa
cientovými citm i k jeho šéfovi; tie tiež nesúvisia so 
šéfom, ale sú odvodené z pacientovho otca.

Z určitého hľadiska je toto všetko pravda. Zmes 
odbojnosti a poddajnosti vznikla a vyvinula sa vo vzťahu 
k pacientovmu otcovi. Tento starý postoj však stále 
existuje a preciťu je sa v súvislosti s ľuďmi, s ktorými 
sa pacient dostáva do styku. Stále je náchylný k pod
dajnosti a odbojnosti; týka sa to však jeho samého, 
a nie dieťaťa v ňom alebo „nevedomia“, či už ako chce
me nazvať osobu, ktorá je údajne v ňom, ale nie je  ním. 
Minulosť má svoj význam — odhliadnuc od historického 
záujmu — len potiaľ, pokiaľ je  stále prítomná, a tak 
je to a j s komplexom autority u nášho snívajúceho.

Ak nemôžeme jednoducho povedať, že to nie je  on,



ale dieťa v ňom, ktoré chce s Hitlerom dobre vychádzať, 
či sa potom sen nestáva mocným svedkom proti sníva
júcemu? Či nám to nehovorí, že napriek všetkej jeho 
viere v opak je  snívajúci „v hĺbke“ nacistom  a len 
„na povrchu“ verí, že je  Hitlerovým nepriateľom?

Takýto názor neberie do úvahy dôležitý faktor výkladu 
snov, t. j. kvantitatívny prvok. Sny sú ako mikroskop, 
ktorým sa pozeráme na skryté deje našej duše. Môže 
sa stať, že pomerne malý trend v zložitom tkanive prianí 
a obáv má vo sne ten istý zástoj ako iný, ktorý v psy
chickom systéme snívajúceho hrá oveľa významnejšiu 
úlohu. Napríklad pomerne malý rozpor s inou osobou 
môže navodiť sen, v ktorom táto osoba ochorie a nemôže 
nás rozčuľovať, čo však nemusí značiť, že voči nej c í
time taký hnev, že „naozaj“ chceme, aby ochorela. 
Sny nám dávajú kľúč ku kvalitám skrytých túžob 
a obáv, ale nie k ich kvantite; umožňujú kvalitatívnu, 
ale nie kvantitatívnu analýzu. Ak chceme určiť kvantitu 
trendu objaveného vo sne kvalitatívne, musíme brať 
do úvahy iné aspekty: opakovanie tejto alebo podobnej 
témy v iných snoch, asociácie snívajúceho, jeho správa
nie sa v reálnom  živote a čokoľvek iné, ako napríklad 
odpor k analýze takéhoto trendu; to všetko môže po
môcť utvoriť si vhodnejší názor na silu želaní a obáv. 
Ba nestačí len uvažovať nad silou želania; ak chceme 
posúdiť jeho úlohu a funkciu v celkovom tkanive psy
chiky, musíme poznať sily, ktoré sa tomuto trendu 
vzpriečili, ktoré s ním bojovali a porážali ho ako motív 
k činnosti. Ani to nestačí. Musíme poznať, či tieto 
obranné sily, operujúce proti iracionálnym  želaniam, vy
plývajú najm ä zo strachu z trestu a zo straty lásky, 
a do akej miery sa zakladajú na existencii konštruktív
nych síl, ktoré oponujú iracionálnym , potláčajúcim  s i
lám. Konkrétne teda, či sú inštinktívne trendy ovládané 
a potláčané strachom  alebo existenciou m ocnejších 
síl lásky a nežnosti. Všetky tieto úvahy sú nevyhnutné, 
ak máme ísť za hranicu kvalitatívnej analýzy snov a ak 
chceme preniknúť ku kvantitatívnym aspektom závaž
nosti toho-ktorého iracionálneho želania.

Vrátime sa k mužovi, ktorému sa snívalo s Hitlerom. 
Sen nedokazuje, že jeho protifašistické cítenie ne
bolo úprimné alebo výrazné. Ukazuje však, že snívajúci



ešte stále zápasí s túžbou podrobiť sa iracionálnej auto
rite, dokonca a j nenávidenej, a že si praje, aby táto 
autorita nebola taká škodlivá, ako sa domnieval.

Doteraz sm e uviedli len sny, na ktoré sa vzťahuje 
Freudova teória splnenia túžby. Vždy išlo o halucinačné 
splnenie iracionálnych prianí v spánku. Dali sa pochopiť 
pomocou podstatne menšieho asociačného materiálu, ako 
Freud zvyčajne podáva; urobili sme tak preto, lebo 
v dvoch citovaných snoch — sne o „botanickej 
m onografii“ a sne o „strýkovi“ — sme videli príklady 
snov, v ktorých hrajú asociácie základnú úlohu. Teraz 
uvedieme niektoré sny, ktoré sú tiež splnením prianí, 
ale priania nemajú iracionálny charakter, ako to bolo 
v doteraz uvedených snoch.

Uvedieme pozoruhodnú ukážku tohto druhu sna:

Som svedkom takéhoto experimentu: Istý muž sa 
prem enil na skalu. Sochárka vykresala zo skaly po
stavu. ' Zrazu socha ožije a s veľkým hnevom kráča 
k sochárke. S hrôzou sa tomu prizerám a vidím, ako 
socha sochárku zavraždí. Potom sa obracia ku mne 
a vtedy mi príde na myseľ, že ak sa mi podarí dostať 
ju do obývačky, kde sú moji rodičia, sa zachránim. 
Zápasím so sochou a podarí sa mi vtlačiť ju do 
obývačky. Tam sedia m oji rodičia s niekoľkými zo 
svojich priateľov. Tí však sotva pozrú na mňa, hoci 
vidia, že zápasím o život. Pomyslím si: Nuž mal som 
už dávno vedieť, že im na mne nezáleží. Triumfálne 
sa zasmejem.

Tu sa sen končí. Ak ho chcem e pochopiť, treba nám 
čosi vedieť o osobe snívajúceho. Je to mladý, dvadsať
štyriročný lekár, žije bežným životom a je úplne pod 
nadvládou svojej matky, ktorá „diriguje“ celú rodinu. 
Náš lekár veľa neuvažuje, nemá ani citovú náplň života; 
svedomite chodí do nem ocnice, každý ho má pre jeho 
skromné správanie rád, jednako sa cíti ustatý, má 
depresie a život preň nemá veľký zmysel. Je poslušným 
synom, ktorý býva zväčša doma a robí to, čo chce m atka; 
nemá vskutočnosti nijaký vlastný život. Matka ho nabáda, 
aby chodil za dievčatami, keď však o nejakú prejaví 
záujem, vždy niečo proti nej má. Občas, keď je matka



požadovačnejšia ako inokedy, nazlostí sa na ňu; nato 
mu matka dohovára, ako ju zranil, aký je nevďačný, 
a tak sa výbuchy hnevu končia nekonečnými výčitkami 
svedomia a výrazným podrobením sa matke. Deň pred 
uvedeným snom čakal v metre. Pozoroval troch mladí
kov asi v jeho veku, ako na nástupišti debatujú. 
Zrejme to boli predavači z obchodného domu, ktorí sa 
vracali domov z práce. Rozprávali o vedúcom. Jeden 
z nich spomínál možnosť zvýšenia platu, lebo vedúci si 
ho veľmi obľúbil; druhý zas spomenul, že minule s ním 
vedúci politizoval. Bol to rozhovor ľudí, ktorí vedú 
prázdny, stereotypný život, rozhovor plný banalít o pra
covisku a vedúcom. Pri pozorovaní týchto ľudí sa zrazu 
náš muž zdesil. Uvedomil si: „Veď to som ja, to je môj 
život! Nie som o nič lepší ako títo tra ja  predavači; som 
práve taký mŕtvy!“ Spomenutý sen sa mu prisnil na
sledujúcu noc.

Keď poznáme všeobecnú psychickú situáciu snívajúce
ho a bezprostrednú príčinu, ktorá sen urýchlila, potom 
nie je  ťažké Sen pochopiť. Uvedomuje si, že sa premenil 
na skalu; necíti, ani nemyslí sám za seba a sám zo 
seba. Cíti sa mŕtvy. Potom rozoznáva ženu, ktorá z ka
meňa vykresáva sochu. Celkom zrejm e sa to týka jeho 
matky a toho, čo z neho spravila. Spoznáva, do akej 
miery z neho spravila človeka, ktorého úplne ovláda. 
Kým sa ešte v bdení na je j nároky posťažoval, ani si 
neuvedomil, do akej miery ho stvárnila. Sen takto 
prináša oveľa pravdivejší a jasnejší pohľad, aký mal 
v bdelom stave; je  to obraz jeho vlastnej situácie a úlo
hy, ktorú hrá v jeho živote matka. Potom sa situácia 
mení. Snívajúci sa naraz dostáva do dvoch úloh (ako 
sa to v snoch často stáv a j. Je divákom, ktorý pozoruje 
priebeh vecí, je  však súčasne aj sochou, ktorá ožila 
a v zúrivom hneve zabíja sochárku. Tu prežíva hnev 
voči matke, ktorý bol úplne potlačený. Ani on, ani 
nikto iný by nebol uveril, že je v ňom taká zlosť a že 
je j terčom by mohla byť jeho matka. Vo sne neprežíva 
svoj hnev ako vlastný, ale ako hnev oživenej sochy. 
„On“ — divák — je  zhrozený nad rozzúreným mužom, 
ktorý sa obracia smerom k nemu.

Rozštiepenie osobnosti na dve — čo sa v snoch tak 
zreteľne stáva — je zážitok, ktorý viac alebo m enej



výrazne máva každý z nás. Snívajúci sa obáva vlastnej 
zúrivosti. V skutočnosti je  táto zúrivosť natoľko cudzia 
jeho vedomému mysleniu, že rozzúreného muža pokladá 
za inú osobu. Týmto mužom je  však „on“ sám, zabud
nutý a zúrivý „on“, ktorý v sne ožíva. Snívajúci, pozo
rovateľ, muž, ktorým sám v každodennom živote je, sa 
cíti týmto hnevom ohrozený a bojí sa sám seba. 
Zápasí sám so sebou a dúfa, že ak prenesie 
tento konflikt — „nepriateľa“ — pred svojich rodičov, 
zachráni ho to. Táto m yšlienka vyjadruje túžby, ktoré 
ovládajú jeho život.

Ak sa neviete rozhodnúť, ak sa nemôžete vyrovnať 
s ťažkosťami, bežte k rodičom, obráťte sa na nejakú 
autoritu; tí vám povedia, čo máte robiť; tí vás zachrá
nia, a j keď za cenu stá le j závislosti a nešťastia. Keď 
sa rozhodne dostať útočníka do obývačky, poslúchne 
staré a vždy používané východisko. Avšak len čo vidí 
rodičov, má celkom nový pohľad, plný hrôzy: jeho ro
dičia — a najm ä matka, od ktorej vždy očakával pomoc, 
ochranu, radu a od múdrosti a lásky ktorej akoby vždy 
všetko záviselo — mu nevenujú ani pohľad; ne
záleží im na ňom a nemôžu mu pomôcť. Je sám 
a o svoj život sa musí postarať sám; všetky jeho 
minulé nádeje boli ilúziou, ktorá je  teraz zrazu otrasená. 
Lenže toto všetko — a j keď je to z určitého hľadiska 
trpké a bolestné — mu prináša pocit, že zvíťazil; trium
fálne sa usmieva, lebo uzrel časť pravdy a urobil prvý 
krok ku slobode.

Tento sen obsahuje zmes motivačných prvkov. Sú 
tam hlboké pohľady do vlastného vnútra a do jeho 
rodičov, ktoré presahujú všetko, čo doteraz poznal. Vidí 
svoju vlastnú strnulosť a neživotnosť, vidí spôsob, akým 
ho matka prispôsobila svojim vlastným túžbam, a ko
nečne poznáva a j to, ako málo rodičom na ňom zá
leží a akí sú neschopní pomôcť mu. Potiaľ je  sen jed
ným z tých, ktorých obsahom nie je  splnenie túžby, 
ale hlboký pohľad do vnútra. Je tu však a j prvok splne
nia túžby. Jeho hnev — v bdelom stave potlačený — 
vychádza na povrch, snívajúci vidí v sebe víťaza, ako 
zabíja matku. Vo sne sa spĺňa túžba po odplate.

Zdá sa, že táto analýza túžby sa nelíši od predchádza
júcich príkladov splnenia iracionálnych želaní vo sne.



Napriek zdanlivej podobnosti je tu však významný roz
diel. Ak si napríklad spomenieme na sen o bielom ko
ňovi, vidíme, že tam sa ako túžba splnilo snívajúcemu 
detské velikášstvo. Takáto túžba nezodpovedá vývinu 
a sebarealizácii, ale uspokojuje len jeho iracionálne „ ja “, 
ktoré sa nechce podrobiť skúškam reálneho života. Tak 
isto muž, ktorému sa snívalo o priateľskom rozhovore 
s Hitlerom, si uspokojil iba svoju nadmiernu iracionálnu 
túžbu po poddajnosti, dokonca a j pred nenávidenou au
toritou.

Hnev na sochárku vo sne, o ktorom uvažujeme, 
je iného druhu. Mužov hnev proti jeho matke je 
v istom zmysle iracionálny. Je dôsledkom jeho 
vlastnej neschopnosti byť nezávislým, dôsledkom jeho 
kapitulácie pred ňou a nešťastia, ktoré z toho vyplynulo. 
Je tu však a j iný aspekt. Jeho matka je typ dominantnej 
ženy a je j vplyv na chlapca začal sa v čase, keď je j ešte 
nemohol dobre odolávať. Ako v každom vzťahu medzi 
deťmi a rodičmi, a j tu sú rodičia silnejší, pokým je  
dieťa malé. Potom, keď už bol dosť starý na zvýraz
nenie vlastnej vôle, bola už táto vôľa natoľko oslabená, 
že už nevedel povedať „chcem “. Len čo sa upevní vzťah 
poddajnosť — dominantnosť, nevyhnutne prichádza hnev. 
Keby hnev mohol vedome precítiť, mohol by sa stať 
východiskom zdravej odbojnosti; mohol by viesť k no
vej orientácii vzhľadom na sebaistotu a prípadne aj 
k dosiahnutiu slobody a zrelosti. Len čo sa takýto 
cieľ dosiahne, stráca sa hnev a nastupuje porozumenie, 
ba aj priateľský postoj k matke. Zatiaľ čo hnev sám 
osebe je  symptómom nedostatku sebaistoty, je  a j potreb
ným krokom v zdravom vývine a nie je iracionálny.
V prípade nášho snívajúceho bol však hnev potlačený. 
Strach z matky a závislosť od je j starostlivosti a auto
rity mu znemožnili uvedomiť si to a strach pretrvával 
skryto, hlboko pod povrchom, kam až sily snívajúceho 
nesiahali. Dojatý vo sne zastrašujúcou a objasňujúcou 
víziou svojej vlastnej smrti, ožíva on sám i jeho hnev. 
Tento hnev je nevyhnutným prechodným stavom v pro
cese jeho vývinu, a je preto celkom odlišný od želaní, 
ktoré sa vyskytli v predchádzajúcich snoch a splnenie 
ktorých nevedie dopredu, ale späť.

Nasledujúci sen sa prisnil mužovi, ktorý trpel silným



pocitom viny. Ešte v štyridsiatke si robil výčitky, že 
má na svedomí otcovu smrť spred dvadsiatich rokov. 
Išiel na výlet a za jeho neprítom nosti otec zomrel na 
srdcový záchvat. Vtedy a ešte a j dnes cíti, že je 
za to zodpovedný, lebo otec hádam zomrel z rozčúlenia; 
keby tam bol býval on, syn, mohol takémuto rozčúleniu 
zabrániť.

Náš snívajúci sa vždy obáva, že v dôsledku jeho viny 
nejaká iná osoba ochorie, alebo sa je j stane niečo zlého. 
Vypracoval si veľký počet súkromných rituálov, ktorých 
funkciou je pykať za jeho „hriechy“ a odvrátiť zlé 
dôsledky vlastných činov. Zriedkakedy si dovolí nejaký 
pôžitok a precíti ho len vtedy, ak sa mu ho podarí 
zatriediť pod nejakú „povinnosť“. Nedožičí si oddych 
v práci. So ženami má len príležitostné a povrchné 
sexuálne vzťahy, ktoré sa obyčajne končia depresiou z oba
vy, že dievčaťu ublížil a že ono ho teraz nenávidí. 
Po pomerne rozsiahlej práci analytika prisnil sa mu 
nasledujúci sen:

Bol spáchaný zločin. Nepamätám sa, čo to bol za 
zločin, a myslím, že som to nevedel ani vo sne. Pre
chádzam sa po ulici, a a j keď som si istý, že som ni
jaký zločin nespáchal, viem, že keby prišiel detektív 
a obvinil ma z vraždy, nevedel by som sa brániť. 
Kráčam čoraz rýchlejšie k rieke. Zrazu, keď som 
blízo rieky, vidím v diaľke kopec, na ňom krásne 
mesto. Na kopci je  plno svetla, vidím ľudí tancovať 
na uliciach, cítim, že bude všetko v poriadku, ak sa 
mi podarí prekročiť rieku.

Analytik: „Aké prekvapenie! To je  prvý raz, čo ste 
presvedčený, že ste nespáchali zločin a že sa obávate 
len toho, že by ste sa nevedeli brániť obvineniu. Zažili 
ste včera niečo dobré?“

Pacient: „Nič dôležité, iba som sa zaradoval, že 
chyba, ktorá sa vyskytla v našom úrade, nebola mojou 
chybou, hoci som sa bál, že by ju mohli pripísať mne.“ 

Analytik: „To je  veľmi potešujúce, ale hádam mi po
viete, o akú chybu išlo .“

Pacient: „Telefonovala istá dáma, chcela navštíviť 
jedného z partnerov našej firmy, pána X. Hovoril som



s ňou ja a je j príjemný hlas na mňa zapôsobil. Povedal 
som je j, aby prišla nasledujúci deň o štvrtej, a pánu X 
som dal na stôl odkaz. Sekretárka pána X vzala lístok 
s odkazom, a miesto toho, aby mu to povedala, lístok 
niekde založila a celkom naň zabudla. Mladá dáma na
sledujúci deň prišla a veľmi sa je j dotklo, že pán X 
tam nebol a že sa na celú záležitosť zabudlo. Porozprá
val som sa s ňou, ospravedlnil som sa a po niekoľkých 
minútach som ju priviedol k tomu, že mi povedala 
problém, ktorý chcela s pánom X prediskutovať. To všet
ko sa stalo včera.“

Analytik: „Zrejme si teda sekretárka spomenula, že 
tú záležitosť zanedbala, a povedala to vám alebo mladej 
dáme, však?“

Pacient: „Och, áno, samozrejme; smiešne, že som to 
zabudol povedať. Včera sa mi práve toto zdalo najdôle
žitejšou vecou okrem — ale to je nezmysel.“

Analytik: „Vypočujme si ten nezmysel. Viete z vlast
nej skúsenosti, že nezmysel býva najmúdrejším hlasom 
nášho vnútra.“

Pacient: „Nuž, chcel som povedať, že som sa cítil 
zvláštnym spôsobom šťastný, keď som sa s tou dámou 
rozprával. Išlo o rozvod a z je j rečí som vyrozumel, 
že ambiciózna matka ju prehovorila a nútila do nemož
ného manželstva. Vydržala to štyri roky, a teraz sa 
rozhodla skoncovať s tým.“

Analytik: „Tak a j vy túžite po slobode, však? Zaujíma 
ma malá podrobnosť. Na uliciach vidíte tancovať ľudí, 
to je jediný detail z mesta, na ktoré sa vo sne poze
ráte. Videli ste už dakedy takú scénu?“

Pacient: „Počkajte chv íľku . . .  to je  zvláštne . . .  teraz 
to m á m . . .  Äno. Keď som mal štrnásť rokov, bol som 
s otcom na výlete vo Francúzsku. Štrnásteho júla sme bo
li v malom mestečku, pozorovali sme oslavy a večer tam 
tancovali ľudia na uliciach. Verte mi, to bolo naposle
dy, čo som cítil skutočné šťastie.“

Analytik: „Teda minulú noc ste mohli na to nadviazať. 
Predstavili ste si slobodu, svetlo, šťastie, tanec ako reá l
nu možnosť. Ako niečo, čo ste už raz zažili a čo by ste 
mohli zažiť zas.“

Pacient: „Za predpokladu, že viem, ako prekročiť 
rieku!“



Analytik: „Äno, dostali ste sa až sem ; po prvý raz 
poznávate, že ste v skutočnosti nespáchali nijaký zločin, 
že existuje mesto, v ktorom ste slobodný, a že od lep
šieho života vás oddeľuje rieka, ktorú možno prekročiť. 
Sú hádam v rieke krokodíly?“

Pacient: „Nie, bola to obyčajná rieka, čosi ako rieka 
v našom meste, ktorej som sa ako dieťa vždy bál.“ 

Analytik: „Potom tam musí byť most. Určite ste dlho 
čakali na prekročenie mosta. Teraz je  problémom 
zistiť, čo vám ešte stále v tom bráni.“

Toto je  jeden z dôležitých snov, ktorý znamenal roz
hodujúci odklon od duševnej choroby. Pacient síce ešte 
nie je  v poriadku, a le  zažil veľmi významnú vec z hľa
diska uzdravenia; zažil zreteľný a živý obraz života, 
v ktorom nie je prenasledovaným kriminálnikom, ale 
slobodným človekom. Ozrejmuje si a j to, že ak sa chce 
dostať k slobode, musí prekročiť rieku, čo je  starým 
a všeobecne používaným symbolom závažného rozhodnu
tia, symbolom začiatku novej formy existencie — zrode
nia alebo sm rti — symbolom výmeny jednej formy živo
ta za druhú. Vízia mesta je  splnením túžby, pričom táto 
túžba je  racionálna — predstavuje život; prichádza z te j 
časti človeka, ktorá bola pred ním samým skrytá 
a ktorej sa odcudzil. Tento obraz je  reálny, práve tak 
reálny ako čokoľvek, čo pozoruje za dňa, ibaže stále 
ešte potrebuje samotu a slobodu snovej skutočnosti, aby 
si bol tým istý.

Uvedieme iný sen o „prekročení rieky“. Prisnil sa 
chlapcovi-jedináčkovi. Rodičia ho rozmaznávali, ob
divovali ako budúceho génia, všetko mu uľahčo
vali, sám nemusel vynakladať n ijaké vlastné úsi
lie: raňajky mu ráno m atka priniesla do postele 
a otcove rozhovory s učiteľm i končievali sa vždy vyjadre
ním jeho presvedčenia o mimoriadnom synovom nadaní. 
Obaja rodičia sa chorobne obávali nebezpečenstva, ktoré 
by chlapcovi mohlo hroziť; zakazovali mu plávanie, tu
ristiku, hru na ulici. Niekedy chcel týmto nepríjemným 
obmedzeniam a j odporovať, ale prečo sa sťažovať, keď 
mal, čo chcel: obdiv, citové nežnosti, hračiek toľko, že 
ich zahadzoval, a takmer úplnú ochranu pred vonkajším 
nebezpečenstvom. Chlapec bol naozaj nadaný, ale nikdy 
sa mu celkom nepodarilo postaviť sa na vlastné nohy.



Nam iesto zdokonaľovania sa bolo jeho cieľom získať 
si chválu a obdiv. Tak sa dostal do závislosti od iných  
a začal prejavovať strach .

Ale práve potreba chvály a obavy, že sa mu jej ne
dostane, robili ho zúrivým, až krutým . Analytickém u  
liečeniu sa musel podrobiť pre ťažkosti, ktoré neustále  
vznikali z jeho detského velikášstva, závislosti, strachu  
a hnevu. Po šiestich  m esiacoch  analytického liečenia sa  
mu prisnil tento sen:

Mám prekročiť rieku. Hľadám most, ale niet ho. 
Som m alý, hádam  päť- alebo šesťročný. Neviem plávať. 
(Plávať sa naozaj naučil až v osem nástich rokoch.) 
Zrazu vidím vysokého počerného muža, ktorý mi uka
zuje, že m a prenesie na ram enách. (Rieka je len asi 
päť stôp hlboká.) Chvíľku sa radujem  a nechám  sa 
p renášať. Keď ma drží a začína kráčať, chytá ma 
zrazu panika. Viem, že zomriem, ak sa nedostanem  
preč. Už sme v rieke, a le  pozbieram  všetku odvahu 
a zoskočím  z mužových ram ien do vody. Sprvu si 
myslím, že sa  utopím. Potom však začnem  plávať 
a čoskoro som na druhom brehu. Muž kdesi zmizol.

Predchádzajúci deň bol chlapec na zábave a zrazu  
sa mu zazdalo, že všetky jeho záujmy smerujú len k to 

mu, aby si ho iní obľúbili a  obdivovali ho. Po prvý raz  
pocítil, aké je to v skutočnosti detské, a že sa musí 
rozhodnúť. Äno, môže zostať aj naďalej nezodpovedným  
dieťaťom, alebo môže prijať prechod k dospelosti, kto
rej sa  obáva. Pocítil, že sa už nesm ie viacej čičíkať, že 
je všetko v poriadku a že nesm ie zam ieňať svoj úspech  
očarúvať iných za skutočne úspešnú činnosť. Tieto m yš
lienky ním  celkom  otriasli, až zaspal.

Nie je ťažké sen pochopiť. Prekročenie rieky pred
stavuje rozhodnutie, ktoré musí urobiť, ak ch ce prejsť 
z detstva na breh dospelosti. Ale ako to má spraviť, 
ak sa považuje za päť- alebo šesťročného, a teda nevie 
plávať? Muž, ktorý sa mu núka, že ho prenesie, pred
stavuje mnoho osôb: o tca, učiteľov, každého, kto ho bol 
ochotný preniesť, ovplyvnený jeho kúzlom a nádejnos
ťou. Doteraz sen presne znázorňuje jeho vnútorný prob
lém a spôsob, akým  ho opätovne riešil. Teraz sem  však



vniká nový čin iteí. Uvedomuje si, že zničí sám  seba, ak  
dovolí, aby ho zas preniesol niekto iný. Toto pochope
nie sa stáva prenikavým  a zreteľným . Cíti, že sa  musí 
rozhodnúť, a  sk áče do vody. Uvedomuje si, že v skutoč
nosti vie plávať (zrejm e nie je už vo sne päť- alebo 
šesťročn ý) a že sa na druhý breh dostane aj bez pomoci 
iných. Je to opäť splnenie túžby, ale  — podobne ako 
v predošlom  sne — je to obraz c ie la  stať sa dospelým. 
Je to zreteľné poznanie skutočnosti, že jeho navyknutý  
spôsob dať sa  niesť inými musí viesť ku skaze. Sám  
okrem  toho vie, že bude vedieť plávať, ak nájde odvahu 
skočiť.

Netreba zdôrazňovať, že po uplynutí niekoľkých dní 
stratil sen svoju pôvodnú jasnosť. „Šum “ dní ho viedol 
k názoru, že nie sú potrebné „k rajn osti“, že je všetko  
v poriadku, že niet príčiny vzdávať sa priateľstva, že 
všetci potrebujem e pomoc a že on si ju u rčite zaslúži 
a podobne; takéto a mnohé iné dôvody si vym ýšľam e  
preto, aby sm e zahm lili jasný, ale nepohodlný obraz 
seba sam ého. Po istom  čase  bol však náš chlapec rov
nako múdry a odvážny nielen vo sne, ale aj v dennom  
živote, a  sen sa tak splnil.

Tieto posledné sny ilustrujú významný mom ent, totiž 
rozdiel medzi racionálnym i a iracionálnym i túžbami. 
Často si želám e veci, ktoré sú dôsledkom našich slabostí 
a kompenzujú ich. Sníva sa  nám , že sme slávni, vše
mocní, že nás každý ľúbi a pod. Niekedy sa nám  však  
prisnijú túžby, ktoré predvídajú naše najcennejšie ciele. 
Vidíme, ako tancujem e alebo lietam e; vidíme m esto plné 
svetla; rad ostn e prežívam e prítom nosť priateľov. Aj keď 
ešte vo svojom dennom živote nie sm e schopní prežiť 
radosť tak  intenzívne ako vo sne, jednako nám  snový  
zážitok ukazuje, že sm e to schopní aspoň priať si a  do
siahnuť splnenie v snovej predstave.^Predstavy a sny  
sú začiatkom  mnohých skutkov a nebolo by nič horšie, 
ako ich  podceniť a ignorovať^ Zaváži tu druh našej 
predstavy — vedie nás dopredu, alebo nás brzdí a sput
náva reťazam i neproduktívnosti?

Nasledujúci sen vyjadruje hlboký pohľad do problému  
snívajúceho a je vhodným príkladom  funkcie asociatív
neho m ateriálu . Sen sa prisnil tridsaťpäťročném u mu
žovi, ktorý od času  dospievania trpel miernou, a le  stálou



depresiou. Jeho otec bol typom bezstarostného, ale n e
milujúceho človeka. M atka trpela vážnymi depre
siam i od obdobia, keď m al chlapec osem alebo deväť 
rokov. Nedovoľovali mu hrávať sa s ostatným i ch lap ca
mi; ak vyšiel von z domu, m atka mu dohovárala, že ju 
tráp i; výčitky mu nerobila iba vtedy, keď zostával v kú
tiku izby pri svojich knihách a fantáziách. Na každý 
jeho prejav nadšenia odpovedala m atka pokrčením  pliec 
a  poznámkou, že niet nijakých osobitných príčin pre 
šťastie a vzrušenie. Chlapec síce  odm ietal v duši m atki
ne výčitky, cítil však, že m á pravdu ona a že on je na  
vine jej nešťastiu. Ako muž sa necítil dobre pripravený  
na život, lebo v detstve mu chýbali niektoré základné  
podmienky pre úspešný život. Vždy ho trápilo, aby iní 
nezistili citovú {sk ôr ako hmotnú) chudobu jeho života. 
Osobitný problém mu spôsoboval styk s inými ľuďmi, 
najm ä jeho reak cie  na útoky a doberanie. V takejto  
situácii bol v pomykove a cítil sa uvoľnený len s n ie
koľkými dobrými priateľm i. Toto je jeho sen:

Vidím muža, ktorý sedí v kresle na kolieskach. Za
čína hrať šach , ale nem á z toho veľkú radosť. Zrazu 
prerušuje hru a hovorí: „Už dávno som stra til dve 
figúry, a le  nahradím  ich  .Tesalom ’.“ Potom dodáva: 
„Akýsi hlas (m ojej m atky) vo mne vraví: ,Život n e
stojí za to, aby sa žil.’“

Časti sna ihneď porozumiem e, ak vieme čosi o minu
losti a  problém och snívajúceho. Muž v kresle na kolies
kach  je on sám . P artia šachu predstavuje život, a to 
najm ä v tom, že sa na človeka útočí a človek sám  musí 
útočiť a  hľadať rôznu, stratégiu . N echce sa mu veľmi 
do hry, lebo sa  n ecíti dobre pripravený. „Už dávno som  
stratil dve figúry“ — to je pocit, ktorý m áva aj v bde
lom stave, že totiž už v detstve sa  mu všeličoho nedo
stávalo a že to je práve príčinou jeho nedostatočnej 
pripravenosti na životný boj. K torých dvoch figúr sa 
mu nedostávalo? Kráľa a kráľovnej, t. j. matky a otca. 
Neboli v skutočnosti v hre, lebo m ali len zápornú úlo
hu: prinášať sklam anie, zabŕdať, zosmiešňovať, napom í
nať. Hra sa mu jednako môže dariť pomocou „Tesalu“. 
A tu neviem e, ako ďalej, a  nevie to ani snívajúci.



Pacient: „Vidím to slovo zreteľne. Nemám však ani 
potuchy, čo znam ená.“

Analytik: „Ale vo sne ste hádam  vedeli, čo znam ená; 
veď je to váš sen a slovo ste utvorili sám . Čo vám p ri
chádza na myseľ, keď to slovo p oču jete?“

Pacient: „Najprv mi napadá Tesália, časť Grécka. 
Äno, pam ätám  sa, ako dieťa m a Tesália veľmi upútala. 
Neviem, či je to naozaj tak, ale pri slove Tesália sa 
mi vynára v mysli teplé a vyrovnané podnebie, kde 
šťastne a v pokoji žijú pastieri. Tesália sa mi vždy viac 
p áčila  ako Sparta alebo Atény. S parta ma odpudzovala 
svojím vojenským  duchom; Atény som  si neobľúbil p re
to, lebo sa mi zdalo, že A ténčania sú prekultivovaní 
snobi. Veru, pastieri Tesálie ma priťahovali.“

Analytik: „Ale vám sa snívalo o ,T esale’, nie o Tesá- 
lii. Prečo ste  to zam en ili?“

Pacient: „Sm iešne, teraz myslím na cep, nástroj, kto
rým  roľníci m látia obilie. Ak však nem ajú nič iné, môžu 
ho použiť aj ako zbraň.“

Analytik: „To je veľmi zaujím avé. Je tu u rčitá  slovná  
podoba (len v angličtine, pozn. p rek l.J. Tesália, alebo 
skôr to, čo s ňou dávate do súvisu, má bezprostredný  
vzťah k pojmu cep. P astieri a roľníci: jednoduchý, idy
lický život. Vráťm e sa a pozrim e, ako to vravíte vo sne. 
H ráte šach  a viete, že ste stratili dve figúry; m ôžete 
to však nahradiť .Tesalom ’.“

Pacient: „M yšlienka mi je teraz celkom  jasná. V hre  
života sa cítim  v nevýhode pre fru strácie  z môjho det
stva. Nie som  celkom  tak vyzbrojený (šachové figúry 
súvisia s bojom) ako iní ľudia; keby som sa však mohol 
utiahnuť do jednoduchého, idylického života, mohol by 
som bojovať aj s cepom  ako náhradou za zbrane, ktoré 
nem ám  — šachové figúry.“

Analytik: „Ale to nie je ešte koniec sna. Keď ste p re
rušili hru v šachy, povedali ste : ,Akýsi hlas vo mne 
vraví: Život nestojí za to, aby sa žil.“

Pacient: „Chápem to veľmi dobre. Konečne, hrám  tú 
životnú hru len preto, lebo musím. V skutočnosti ma 
však nezaujím a. Pocit, ktorý mám v sebe od detstva — 
či už je silnejší alebo slabší — je práve pocit, ktorý  
vo sne charakterizujem  slovam i: Život nestojí za to, 
aby sa žil.“



Analytik: „Naozaj, tak  to stále cítite. Ale či vo sne 
neinform ujem e aj seba sam ý ch ?“

Pacient: „N azdávate sa, že si myslím, že túto tému
o depresii mi nanútila m a tk a ?“

Analytik: „Äno, nazdávam  sa. Len čo spoznáte, že 
úsudok o životnej depresii nie je váš hlas, ale hlas 
vašej m atky, ktorý stále  ešte vykonáva svoj akoby post- 
hypnotický vplyv, urobili ste krok v záujme oslobodenia 
sa od tejto nálady. Urobili ste dôležitý objav, že totiž 
vaša filozofia depresie nie je v skutočnosti vašou; na 
to bol potrebný stav spánku.“

Zatiaľ sm e ešte neuviedli príklad na istý druh sna, 
a to na tzv. nočnú moru^ Podľa Freuda úzkosť nie je 
nijakou výnimkou zo všeobecného pravidla, podľa k toré
ho skrytý obsah sna je splnením iracionálnej túžby. 
Proti tomuto názoru existuje, sam ozrejm e, nám ietka, kto
rú vznesie každý, koho m ora trápila : Ak prechádzam  
pekelným i hrôzam i vo sne a ak sa prebudím s takm er 
neznesiteľným  strachom , má potom nejaký zm ysel po
vedať, že je to splnením  túžby?

Táto nám ietka nie je tak á celkom  oprávnená, ako by 
sa na prvý pohľad zdalo. Predovšetkým  vieme, že jest
vuje patologický stav, v ktorom  sú ľudia donútení sp ra
viť práve to, čo má pre nich zhubné následky. Maso
ch istická osoba napríklad túži — aj keď len podvedome
— po nešťastí, po chorobe a ponížení. Pri m asochistic
kej úchylke — ak sa táto  túžba prelína so sexom , a je 
preto pre danú osobu menej nebezpečná — býva m a
sochistická túžba dokonca vedomá. Vieme ďalej aj to, 
že sam ovražda môže byť dôsledkom nadm erného impul
zu po pom ste a ničení, zam iereného proti vlastnej osobe, 
a nie proti niekomu inému. Jednako osoba, ktorá je 
hnaná k sebaničivém u alebo inému bolestivému konaniu, 
môže inou časťou svojej osobnosti preciťovať pôvodný 
a intenzívny strach . To nem ení skutočnosť, že strach  
je dôsledkom jej vlastných sebaničivých sklonov. 
Avšak túžba môže viesť k úzkosti — konštatuje Freud
— nielen pri m asochistickom  a sebaničivom impulze. 
Môžeme si želať niečo, o čom  vieme, že zaviní n ená
visť iných ľudí k nám . Prirodzene, splnenie takéhoto  
želania musí plodiť úzkosť.



Takýto druh úzkostného sna nám  ilustruje tento p rí
klad:

Keď som prechádzal ovocným sadom, odtrhol som  
si zo strom u jablko. Pribehol veľký pes a skočil na 
m ňa; strašn e som sa bál a prebudil som sa na to, 
ako volám  o pomoc.

Aby sm e sen pochopili, musíme vedieť len to, že ve
čer pred snom stretol snívajúci vydatú ženu, k torá mu 
bola veľmi sym patická. Zdala sa dosť prístupná a za
spal s predstavam i, že si s ňou začal. Nemusíme sa tu 
zaoberať otázkou, či pocit úzkosti vo sne bol spôsobený 
svedomím alebo strachom  z verejnej m ienky; podstatný  
je fakt, že úzkosť je dôsledkom splnenia jeho túžby: 
zjesť ukradnuté jablko.

Aj keď mnoho úzkostných snov možno teda chápať 
ako skryté splnenie túžby, pochybujem, že je to tak  
vždy, alebo aspoň vo väčšine prípadov. Ak chápem e  
sny ako druh m entálnej činnosti v spánkovom stave, 
prečo by sm e sa práve tak výrazne nem ali báť nebez
pečenstva v spánku, tak ako sa ho bojíme v bdelom  
stave?

Niekto sa však môže spýtať, či každý strach  nevy
plýva z našich  túžob? Báli by sm e sa, keby sm e neboli 
„sm ädní“, ako to hovoria budhisti; báli by sme sa, keby 
sm e netúžili po všeličom ? Nemožno preto hádam  po
vedať, že — zo všeobecného hľadiska — každá úzkosť 
v bdelom i spánkovom  stave je výsledkom našich  že
laní?

Naše dôvody sú oprávnené, a ak by sme mali povedať, 
že úzkostný sen nejestvuje (alebo že niet úzkosti v bde
lom stave) bez túžby — vrátane základnej túžby žiť — 
nevidím nám ietku, ktorú by sm e mohli proti tomuto 
tvrdeniu postaviť. Toto však nie je všeobecný princíp, 
ako ho ch ápal Freud. Možno sa nám  to lepšie objasní, 
ak si opätovne pohovoríme o rozdielnosti medzi trom a  
druhmi úzkostných snov, ktoré sme už uviedli.

Pri m asochistickej sebaničivej more je túžba sam a  
osebe bolestná a sebaničivá. Pri druhom type úzkostné
ho sna — ako je napríklad sen o jablku — túžba sam a  
osebe nie je sebaničivá, je však takého druhu, že jej



splnenie zapríčiňuje úzkosť v inej časti m entálneho sys
tému. Sen je spôsobený prianím , ktoré je vedľajším  
produktom a plodí úzkosť. Pri treťom  type úzkostného  
sna — pri ktorom  sa človek bojí skutočného alebo do
mnelého ohrozenia života, slobody a pod. — je sen zaprí
činený hrozbou, kým túžba žiť, byť slobodným a pod. 
je všadeprítom ný impulz, ktorý onen špecifický sen n e
vytvára. Inými slovam i, v prvej a  druhej kategórii je 
úzkosť spôsobená prítom nosťou túžby; v tretej kategórii 
prítom nosťou nebezpečenstva (skutočného alebo domne
léh o), aj keď tu tiež nemožno hovoriť o neprítom nosti 
túžby žiť alebo hocakej inej trvalej a  všeobecnej túžby. 
Pri tejto tretej kategórii nie je zrejm e úzkostný sen 
splnením túžby, ale strachom  z frustrácie  želania.

Uvedieme teraz úzkostný sen, ktorý sa podobá m no
hým iným nočným  m orám . Snívajúca udáva:

N achádzam  sa v skleníku. Zrazu vidím, ako na mňa 
útočí had. Matka stojí vedľa mňa a zlom yseľne sa na 
mňa usmieva. Potom odíde bez toho, aby mi pomohla. 
Bežím k dverám  a zisťujem, že had je ešte tam  a b rá
ni mi uniknúť. Prebúdzam sa celá  vydesená.

Sen sa prisnil štyridsaťpäťročnej žene, ktorá trpela  
vážnou úzkosťou. Výraznou črtou v jej minulosti bola 
vzájom ná nenávisť medzi ňou a jej matkou. Pocit, že 
m atka ju nenávidí, nebol len predstavou. Matka sa  vy
dala za muža, ktorého nikdy neľúbila; ľutovala aj to, 
že sa jej narodilo dieťa — naša snívajúca, lebo už 
sam a jeho existencia jej znem ožnila — aspoň tak sa do
m nievala — m anželstvo zrušiť. Keď m ala snívajúca tri 
roky, povedala čosi otcovi, čo v ňom vzbudilo podozre
nie, že jeho žena si začala  s iným mužom. Malé diev
čatko síce nevedelo presne, čo zistilo a povedalo, in
tuitívne mu to však bolo jasné, a tak m atkin hnev voči 
nemu bol zdôvodnenejší, akoby sa na prvý pohľad moh
lo zdať. Čím bolo dievča staršie , tým  viac sa pokúšalo 
matku provokovať a m atka sa ju tým  viac pokúšala 
trestať a škodiť jej. Život dcéry bol neustálym  bojom  
proti útokom. Keby jej bol býval otec pomohol a zastal 
sa jej, výsledok mohol byť iný. On sa však sám  bál 
ženy a nikdy otvorene dcéru nepodporil. Výsledkom



toho všetkého, ako a] iných okolností bolo, že dievča
— inakšie veľmi nadané a hrdé — sa čoraz viac odťa
hovalo od ľudí, cítilo sa porazené m atkiným  „víťaz
stvom “ a žilo v nádeji, že „raz príde deň“, keď zvíťazí. 
Všetka táto  nenávisť a neistota spôsobili stav  trvalej 
úzkosti, ktorý ju trápil v bdelom i spánkovom stave.

Sen je jedným z mnohých prejavov jej úzkosti: zdru
žuje sa u nej so „skleníkom “ — skleník naozaj bol na  
rodičovskom  m ajetku. Často tam  chodievala sam a, nikdy 
s matkou. Nebezpečenstvo vo sne nie je m atka, ale had. 
Čo to zn ačí? Zrejm e túži po m atke, ktorá by ju ch rá
nila pred nebezpečenstvom . (Niekedy naozaj m ala den
né sny, že m atka sa  zmenila a pom áha jej.) Je tu opäť 
v nebezpečenstve, ale m atka sa zlom yseľne usmieva 
a odchádza. Svojím zlom yseľným  úsmevom sa m atka  
plne odhaľuje. Sprvu vzniká pokus akoby oddeliť zlú 
matku (h ad ) od dobrej, k torá by mohla pomôcť. Keď 
sa však m atka na ňu zlom yseľne pozrie a nepom áha, 
n ičí sa aj táto  ilúzia, a m atka a had sú jedno a to isté; 
sú silam i, ktoré hrozia záhubou. Snívajúca potom uteká  
k dverám  v nádeji uniknúť, a le  už je neskoro; cesta  
je zahataná. Teraz je zaskočená jedovatým  hadom a zlou 
matkou.

Vo sne prežíva pacientka tú istú úzkosť, k torá ju ťaží 
cez deň, ibaže je silnejšia a zreteľne súvisí s matkou. 
Nie je to realistick ý strach , ale morbidná úzkosť. Matka 
už pre ňu neznam ená hrozbu; v skutočnosti ju už ne
ohrozuje nikto a nikto nie je pre ňu nebezpečenstvom . 
Jednako je  p restrašen á a vo sne vychádza strach  na 
povrch. Je sen splnením  túžby? Do u rčitej m iery je to 
pravda. Je tu želanie mať v m atke ochrankyňu, a len  
vtedy začín a strach , keď m atka m iesto pom oci na ňu 
zlom yseľne pozerá. Práve jej túžba po láske a m atkinej 
ochrane vyvoláva v nej z tejto ženy strach . Keby viac 
matku n echcela, potom by sa jej ani nebála. Ale dôleži
tejšie ako tieto túžby p a  m atkinej láske a ochrane sú 
iné túžby, bez ktorých by strach  z m atky nebol p retrvá
val; je to jej túžba po pom ste, želanie priviesť otca  
k názoru, že jeho m anželka je zlá, odviesť ho od m at
ky; nie preto, že o tca  veľmi ľúbi, ani preto, že ju k ne
mu viaže prvotná sexuálna príchylnosť, ale pre hlboké 
poníženie prvou porážkou a pre pocit, že pýchu a seba



dôveru jej môže vrátiť len zničenie m atky. Druhou 
otázkou je, prečo toto dávne poníženie bolo a je tak  
hlboko zakorenené a prečo túžba po pom ste a triumfe 
v ne] p retrváva; je to príliš zložitá otázka, aby sme 
ju mohli v tejto súvislosti rozoberať. Snívajúca m ala aj 
iné úzkostné sny, v ktorých prvok tohto sna — túžba 
po m atkinej pom oci — sa vôbec nevyskytuje:

I Som v klietke s tigrom . Niet nikoho, kto by mi 
I pomohol.

Alebo:

Prechádzam  úzkou cestičkou v m očarinách. Zotmelo 
sa a nevidím na cestu. Som straten á a cítim , že ak  
urobím ešte jeden krok, zošmyknem sa a utopím.

Alebo:

Som na procese ako obžalovaná; obviňujú ma 
z vraždy, a  viem, že som nevinná. Na tvárach  sudcu  
a porotcov však vidím, že už rozhodli o mojej vine. 
Výsluch je len form alitou. Viem, že čokoľvek poviem  
ja alebo svedkovia (nijakých svedkov nevidím ), prí
pad je rozhodnutý, a  nemá zm ysel brániť sa.

Základným  činiteľom  vo všetkých týchto snoch je 
pocit úplnej nem ohúcnosti, ktorý ochrom uje všetky funk
cie a vedie k panike. Neživé predm ety, živočíchy, ľudia, 
všetko je bezohľadné; niet nablízku p riateľa; nemožno 
očakávať pomoc. Tento pocit úplnej bezm ocnosti väzí 
v neschopnosti snívajúcej zanechať túžbu po pomste, 
prestať bojovať s matkou. Sám osebe nie je však spl
nením nijakej túžby. Je tu túžba žiť a  z nej pram ení 
strach  pred útokmi bez možnosti brániť sa.

Zvlášť zaujím avé a významné sú sny, o ktorých n ie
ktorí tvrdia, že sa opakujú celé roky, ba niekedy od 
prvých zapam ätaných  zážitkov. Tieto sny majú obyčaj
ne jednu tému, akýsi leitmotiv osobného života, ktorý  
býva kľúčom k neuróze alebo k najdôležitejšej stránke  
osobnosti človeka. Niekedy sa sen nem ení, niekedy sú 
v ňom viac alebo menej výrazné zmeny, ktoré n azna
čujú buď vnútorný pokrok snívajúceho, alebo zhoršenie.



P ätn ásťročn é dievča, ktoré vyrastalo v najneľudskej
ších a najzhubnejších pom eroch (o tec alkoholik, zúrivec, 
ktorý ju bil; m atka pravidelne žila s inými mužmi; 
biedna strava a oblečenie, šp in a), pokúsilo sa o sam o
vraždu v desiatich rokoch a potom ešte päťkrát. Pokiaľ 
sa pam ätá, veľa ráz m ávalo tento sen:

Som na dne jamy. Pokúšam  sa vyškrabať hore, už 
som skoro von a rukami sa pridŕžam  okraja. Zrazu 
ktosi prichádza a stúpi mi na ruky. Musím ich od- 

I tiahnuť a padám  späť na dno.

Sen nepotrebuje veľa vysvetľovania; plne vyjadruje 
tragédiu života tohto mladého dievčaťa — čo sa s ňou 
dialo a ako to preciťuje. Keby sa sen vyskytol iba raz, 
dalo by sa predpokladať, že je prejavom  strachu, ktorý  
snívajúca občas pociťuje v dôsledku špecifických okol
ností. V danom prípade nás však pravidelné opakovanie 
sna vedie k predpokladu, že snová situácia je ústrednou  
témou života dievčaťa, že sen vyjadruje hlboké a ne
m eniteľné presvedčenie, takže môžeme pochopiť, prečo  
sa opäť a opäť pokúša o sam ovraždu.

Opakujúci sa sen, v ktorom  tém a zostávala tá istá, 
ale mnoho podrobností sa menilo, nám  ilustruje táto  
séria:

| Som vo väzení, nemôžem sa dostať von.

Neskôr:

Chcem prekročiť hranice, nem ám  však pas, a zadržia  
ma.

Ešte neskôr:

Som v Európe, chcem  v prístave nasadnúť na loď, ale  
löde tu niet a neviem, ako sa dostať domov.

Jedna z posledných verzií sna:

Som v mestQ — doma — chcem  ísť von. Dvere sa  
mi nedajú otvoriť; prudko do nich buchnem, otvoria 
sa, takže môžem vyjsť.



Základnou tém ou všetkých týchto snov je strach  
z uzavretia, z uväznenia, zo znemožnenia „dostať sa 
von“. V tejto súvislosti nás nezaujím a, čo tento strach  
značí v živote snívajúceho. Séria snov však ukazuje, že 
rokm i strach  pretrváva, ale čoraz viac sa oslabuje: od 
uväznenia k ťažkostiam  s otvorením  dverí. Kým pôvod
ne sa snívajúci n ecíti schopný úniku, v poslednom sne
— trochu prudším úderom — môže otvoriť dvere a vyjsť.
V rokoch medzi oboma tým ito snami prešiel snívajúci 
podstatným  vývinom.



symbolický Jazyk v mýtoch, rozprávkach, 
rituáloch a románoch

IV I  ýtus, podobne ako sen, nám prináša príbeh  
v priestore a čase, príbeh, vyjadrujúci sym bolickým  ja 
zykom náboženské a filozofické m yšlienky a zážitky  
duše, v ktorých  spočíva skutočný význam  mýtu. Ak n e
pochopím e jeho skutočný význam, stretávam e sa  s tou
to alternatívou: buď chápem e mýtus ako predvedecký, 
naivný obraz sveta a dejín a v najlepšom  prípade ako 
výtvor básnicky krásnej predstavivosti, alebo — a tak ý
to postoj má ortodoxný veriaci — zjavný príbeh mýtu  
považujeme za pravdivý, a potom je nepochybnou sp rá
vou o udalostiach, ktoré sa „n aozaj“ stali. V devätnás
tom a na začiatku dvadsiateho storočia nebolo v zá
padnej civilizácii popri tejto altern atíve iného výcho
diska; postupne sa však vyjasňoval nový prístup. Dôraz 
sa kladie na náboženský a filozofický význam  mýtu  
a na zjavný príbeh sa hľadí ako na sym bolické vyjad
renie tohto významu. Avšak aj pokiaľ ide o zjavný prí
beh, chápem e, že nie je len výtvorom  fantázie „prim i
tívnych“ národov, ale že obsahuje uchované spomienky  
na minulosť. (H istorická pravda niektorých príbehov sa  
v posledných d esaťročiach  potvrdila mnohými nálezm i 
z vykopávok.)

Najpoprednejším i budovateľmi cesty  k novému ch á
paniu m ýtov sú J. J. Bachofen a Sigmund Freud. 
Prvý z nich s nevídanou prenikavosťou a bystros
ťou pochopil mýtus z hľadiska jeho náboženského, psy
chologického a historického významu. Druhý pomohol 
pochopiť mýtus nastolením  potreby analýzy sym bolic
kého jazyka na báze výkladu snov. Bola to skôr ne
priam a ako priam a pomoc m ytológii, lebo Freud mal 
sklon vidieť v m ýtoch — ako aj v snoch — skôr prejav



iracionálnych, antisociálnych  impulzov ako prejav minu
lých vekov, vyjadrený špecifickým  jazykom symbolov.

1. M Ý T U S  O  O I D I P O V I

Mýtus o Oidipovi je vynikajúcim  príkladom  Freudo
vej metódy výkladu mýtu a súčasne velm i dobrou príle
žitosťou na odlišný prístup, ktorý za ústrednú tému  
m ýtov nepovažuje sexuálne želania, ale postoj k auto
rite, čo je základným  aspektom  m edziosobných vzťa
hov. Súčasne je príkladom  skreslení a zmien, ktorým i 
pri tvorbe zjavného textu  mýtu prechádzajú spomienky 
na staršie  spoločenské form y a idey.1

Freud píše:

Ak nedojíma k rál Oidipus moderného človeka menej 
ako Gréka svojej doby, potom  bude asi príčina v tom, 
že sa účinok gréckej tragédie nezakladá na proti
klade medzi osudom a ľudskou vôľou, ale že ho mu
síme hľadať v osobitosti látky, na ktorej sa tento  
protiklad dem onštruje. V našom  vnútri musí byť hlas, 
ktorý je ochotný uznať donucujúcu m oc osudu v Oidi
povi, zatiaľ čo riešenie v Die Ahnfrau a  v iných tra 
gédiách osudu odm ietam e ako svojvoľné. A povesť
o kráľovi Oidipovi takýto mom ent naozaj obsahuje. 
Jeho osud nás dojíma preto, lebo by sa bol mohol 
stať aj naším  osudom, pretože veštba pred naším  n aro 
dením vyriekla tú istú kliatbu nad nam i ako nad ním. 
Nám všetkým  bolo možno súdené, aby sm e svoje prvé 
sexuálne pocity obrátili na matku a prvú nenávisť 
a priania násilia proti otcovi. Presvedčujú nás o tom  
naše sny. Kráľ Oidipus, ktorý zabil svojho otca Laia 
a zobral si za manželku svoju matku Jokastu, spĺňa 
len priania nášho detstva. Ale nám , šťastnejším  ako 
on, sa od tých  čias, pokiaľ sme sa nestali psycho-

1 Ďalší výklad je prevzatý z príspevku E. Fromma The 
Oedipus Complex and the Oedipus Myth, ktorý je zaradený 
v knihe Ruth Nanda Anshen, The Family: Its Function and 
Destiny, New York, Harper and Brothers, 1949.



neurotikm i, podarilo odpútať svoje sexuálne impulzy 
od svojich m atiek a zabudnúť na žiarlivosť voči o tco 
vi. Osoby, ktorej sa to dávnoveké detské prianie splni
lo, sa hrozím e celým  rozsahom  potlačenia, ktorém u  
boli takéto priania od tých  čias vystavené v našom  
vnútri. Keď básnik odhaľuje svojim vyšetrovaním  Oidi- 
poVu vinu, núti nás k poznaniu nášho vlastného vnút
ra, v ktorom  ešte stále  — aj keď potlačené — tieto  
popudy existujú. S takouto konfrontáciou nás opúšťa 
zbor:

„ . . .  toto je ten Oidipus, 
čo porazil m ocnú sfingu  
a čo vládol nad mestom.
Každý videl jeho slávu  
a každý mu závidel.
A ktože by mohol tušiť, 
že ho čaká strašný p á d ?“

. . .  táto pripom ienka sa týka priam o nás a našej pý
chy; nás, čo sme od detských rokov podľa vlastnej 
mienky tak veľmi zmúdreli a nadobudli veľkú moc. 
Ako Oidipus žijeme v nevedom osti prianí, urážajúcich  
m ravnosť, ktoré nám  vnútila príroda, a po ich odha
lení by sme chceli všetci odvrátiť pohľad od scén  
svojho detstva.2

Pojem oidipovského komplexu, ktorý Freud tak pozo
ruhodne podáva, stal sa jedným zo základných kam e
ňov jeho psychologického systém u. Freud sa domnieval, 
že tento pojem je kľúčom k pochopeniu dejín a vývoja 
náboženstva a m orálky. Bol presvedčený, že práve tento  
komplex utvára základný m echanizm us vo vývine die
ťaťa, a  nástojil, že oidipovský kom plex je príčinou psy- 
chopatologického vývinu a „jadrom  neurózy“.

Freud sa odvoláva na Oidipov m ýtus v znení Sofo- 
klovej tragédie Kráľ Oidipus. Táto tragédia nám  hovorí, 
že veštba predpovedala kráľovi Théb Laiovi a jeho m anžel

2 S. Freud, Výklad snü, Praha 1937, s. 223—224. Citát z die
la Vládca Oidipus, Bratislava 1965.



ke Jokaste, že ak budú mať syna, zavraždí svojho o tca  
a ožení sa  s vlastnou matkou. Keď sa im narodí syn  
Oidipus, Jokasta sa rozhodne uniknúť osudu, predpove
danému veštením . Odovzdá Oidipa pastierovi, ktorý má 
dieťa zanechať v lese so zaviazaným i nôžkam i, aby 
um relo. Pastier sa však zľutuje nad ním a dá ho 
mužovi, ktorý je v službách korintského kráľa a kto
rý ho prinesie svojmu pánovi. Kráľ ch lap ca adoptuje 
a mladý princ vyrastá v Korinte bez toho, aby vedel, 
že nie je skutočným  synom  korintského kráľa. V eštiareň  
v Delfách mu predpovedá, že podľa p roroctva zavraždí 
svojho otca a ožení sa s vlastnou matkou. Rozhodne sa  
vyhnúť osudu tým , že sa nikdy nevráti späť k svojim  
domnelým rodičom . Na spiatočnej ceste  z Delf sa  do
stane do prudkej hádky so starcom , ktorý cestuje vo
zom, a v rozčúlení ho zabije spolu s jeho sluhom. Vôbec 
nevie, že zavraždil svojho otca , thébskeho kráľa.

Potulky ho privedú do Théb. Tu žije sfinga, k torá po
žiera thébskych m ladíkov a devy, a  prestane len vtedy, 
ak jej niekto správne odpovie na jej hádanku. H ádan
ka znie tak to : „Čo je to : najprv to chodí po štyroch, 
potom po dvoch a napokon po tro ch ?“ Mesto Théby p ri
sľúbilo, že ktokoľvek rozlúšti hádanku a oslobodí ho 
od sfingy, stan e sa kráľom  a dostane za ženu kráľovskú  
vdovu. Oidipus sa na to podujme. Správne odpovie na 
hádanku — je to človek; ako dieťa chodí po všetkých  
štyroch, ako dospelý po dvoch a v starobe po troch  
(s  p alicou ). Sfinga sa hodí do oceánu a m esto je za 
chránené od n ešťastia; Oidipus sa stane kráľom a ožení 
sa s Jokastou, svojou matkou.

Po dlhšom šťastnom  vládnutí vypukne v m este mor, 
ktorý zahubí veľa jeho občanov. V eštec T eiresias odhalí, 
že m or je trestom  za dvojnásobný Oidipov zločin: o tco 
vraždu a incest. Oidipus sprvu n echce vidieť pravdu, 
a keď je k tomu donútený, oslepí sa a Jokasta spácha  
sam ovraždu. Tragédia sa končí vo chvíli, keď je Oidipus 
potrestaný za zločin, ktorý sp ách al nevedomky a n a
priek vedomému úsiliu vyhnúť sa mu.

Bol Freud oprávnený tvrdiť, že tento mýtus potvrdzuje 
jeho názor, podľa ktorého nevedom é krvism ilné inštinkty  
a z nich rezultujúca nenávisť k otcovi-súperovi sa  vy 
skytujú bežne u detí mužského pohlavia? Naozaj sa  zdá,



ako keby mýtus potvrdzoval Freudovu teóriu o oidipov- 
skom kom plexe.

A k. však preskúm am e mýtus podrobnejšie, vznikajú 
otázky vyvolávajúce o správnosti tohto názoru určité  
pochybnosti. N ajzávažnejšia z nich je: Ak je Freudov  
názor správny, tak by sa podľa mýtu mal Oidipus s tre t
núť s Jokastou bez toho, aby vedel, že je jeho matkou, 
zaľúbiť sa do nej, a až potom zabiť svojho otca, zase  
nevedom ky. V celom  mýte však niet nijakého náznaku, 
že ho Jokasta priťahuje, alebo, že sa  do nej zaľúbi. 
Jedinou príčinou jeho m anželstva s Jokastou je, že ju 
dostáva spolu s trónom . Máme hádam  veriť, že mýtus, 
ktorého ústrednou témou je incestuózny vzťah medzi 
m atkou a synom, by celkom  opomenul prvok príťažli
vosti medzi nimi dvom a? Táto otázka je o to závažnej
šia, že v starších  zneniach veštby sa predpoveď m anžel
stva s m atkou spomína len raz, a  to vo verzii Mikuláša 
z Damašku, čo je podľa Carla Roberta relatívne nový 
pram eň.3

Oidipus sa okrem toho opisuje ako smelý a múdry 
hrdina, ktorý sa stáva pre Théby dobrodincom. Ako mož
no pochopiť, že tomu istém u Oidipovi sa  prisudzuje spá
chanie zločinu, ktorý je v očiach  jeho súčasníkov n aj
strašn ejší?  Na túto otázku sa niekedy odpovedalo 
poukázaním  na fakt, že v sam ej p odstate gréckeho ch á
pania tragédie je, že m ocní a silní sú zrazu postihnutí 
nešťastím . Či je táto  odpoveď dostačujúca, alebo či nám  
môže dať uspokojivejšiu odpoveď iný názor, to ešte n e
vieme.

Pri zam ýšľaní sa nad Kráľom Oidipom sa vynárajú  
predchádzajúce otázky. Ak skúm ame len túto tragédiu  
a neberiem e do úvahy ďalšie dve časti trilógie, Oidipus 
na Kolóne a Antigona, nemožno dať definitívnu odpoveď. 
Môžeme však aspoň formulovať hypotézu, podľa ktorej 
mýtus možno chápať nie ako symbol incestuóznej lásky 
medzi matkou a synom, ale ako symbol vzbury syna 
proti autorite otca v patriarchálnej rodine; manželstvo 
Oidipa a Jokasty má zrejm e len druhotný význam;

3 Pozri Carl Robert, Oedipus, Berlin 1915.



je len jedným zo symbolov synovho víťazstva, keď p re
berá jeho postavenie so všetkými privilégiami.

Platnosť tejto hypotézy možno overiť preskúm aním  
celého mýtu o Oidipovi, najm ä v ďalších dvoch častiach  
Sofoklovej trilógie: Oidipus na Kolóne a AntigonaA

V Oidipovi na Kolóne stretávam e Oidipa pri Aténach, 
v háji Eum enidiek, krátko pred smrťou. Po oslepení 
zostal Oidipus v Thébach, kde vládol jeho strýko  
Kreón, ktorý ho po čase  poslal do vyhnanstva. Obe 
Oidipove dcéry, Antigona a Ism ena, ho sprevádzali do 
vyhnanstva. Avšak jeho synovia, Eteokles a Poly- 
neikes, odmietli slepému otcovi pom ôcť. Po otcovom  
odchode sa snažia získať trón. Eteokles zvíťazil, ale  
Polyneikes odmietol podrobiť sa bratovi a pokúšal sa 
dobyť m esto s pomocou zvonku a vyrvať bratovi vládu.
V Oidipovi na Kolóne vidíme, ako pristupuje k otcovi 
a prosí ho o odpustenie a pomoc. Oidipus je však vo 
svojej nenávisti voči synom  neúprosný. Napriek vášnivej 
prosbe Polyneika, ktorú podporuje aj Antigona, otec od
pustenie synovi odm ieta. Jeho posledné slová synovi sú:

Strať sa  ty prekliaty a zavrhnutý syn, 
najhorší zo zlých, zaťažený kliatbami, 
čo volám  na teba! Kiež tvoja kopija 
zem rodnú nedobyje, kiež sa nevrátiš  
už nikdy do horského Argu, ale kiež 
sám  skolíš rukou toho, kto ťa vyhnal preč.
Takto ťa preklínam  a volám  T artaros, 
nech tam  ťa usadí, kde už je otec môj!
Vzývam aj tieto božstvá, vzývam Area, 
čo vrhol na nás túto strašnú nenávisť.
A teraz, počujúc to, bež, choď oznámiť 
aj všetkým  thébskym občanom  a zároveň

4 Je síce pravda, že. trilógia nebola napísaná v uvedenom 
poradí, a niektorí bádatelia môžu mať aj pravdu, keď tvrdia, 
že Sofokles neplánoval všetky tri tragédie ako trilógiu. Všet
ky tri hry treba jednako interpretovať ako celok. Nemá zmy
sel predpokladať, že Sofokles opísal osud Oidipa a jeho 
detí v troch tragédiách bez toho, aby sa zamýšľal nad vnú
torným súvisom celku.



aj svojim verným spojencom , že Oidipus
takéto dary svojim synom nadelil.5

V Antigone sa stretám e s ďalším konfliktom medzi 
otcom  a synom, ktorý je jednou z ústredných tém  tejto  
tragédie. Tu sa Kreón, predstaviteľ autoritatívneho prin
cípu v štáte  a rodine, dostáva do rozporu so svojím  
synom  Haimonom, ktorý ho napom ína za jeho krutosť 
voči Antigone. Haimon sa pokúša otca  zabiť, a  keď sa 
mu to nepodarí, zabije sa sám.

Zisťujeme, že témou všetkých troch  tragédií je kon
flikt medzi otcom  a synom. V Kráľovi Oidipovi zavraždí 
Oidipus svojho otca  Laia, ktorý ch cel pôvodne dieťa 
usmrtiť. V Oidipovi na Kolóne dáva Oidipus priechod  
svojej silnej nenávisti voči synom  a v Antigone n ach á
dzame tú istú nenávisť medzi Kreontom  a Haimonom.
S problémom incestu sa n estretám e ani vo vzťahu 
Oidipových synov k ich m atke, ani vo vzťahu Haimona 
k jeho m atke Eurydike. Ak interpretujem e Kráľa Oidipa 
z hľadiska celej trilógie, potom , sa zdá prijateľný pred
poklad, že aj tu ide v skutočnosti o konflikt medzi 
otcom  a synom, a nie o problém incestu.

Antagonizm us medzi Oidipom a jeho otcom  in terpre
tuje Freud ako podvedomé súperenie, zapríčinené Oidi- 
povými incestuóznym i snaham i. Ak toho vysvetlenie ne
prijmeme, vzniká otázka, ako inakšie vysvetliť konflikt 
medzi otcom  a synom, s ktorým  sa stretám e vo všetkých  
troch  tragédiách . Náznak riešenia nachádzam e v Anti
gone. Vzbura Haimona proti Kreontovi vychádza z oso
bitnej štruktúry Kreontovho vzťahu k Haimonovi. Kreón  
predstavuje prísne autoritatívny princíp v rodine i štáte, 
a práve proti tom uto typu autority sa Haimon búri. 
Analýza celej trilógie o Oidipovi ukazuje, že jej hlav
nou témou je boj proti otcovskej autorite a že korene 
tohto boja siahajú ďaleko späť do čias zápasu p atria r
chálneho a m atriarchálneho spoločenského systém u. 
Oidipus, práve tak ako Haimon a Antigona, reprezentu
je m atriarch áln y princíp; všetci útočia na spoločenský

5 Sofokles, Oidipus na Kolóne, Bratislava 1961.



a náboženský poriadok, ktorý sa zakladá na m oci a p ri
vilégiách otca, reprezentovaného Laiom a Kreontom.

Keďže sa táto in terp retácia  zakladá na Bachofenovej 
analýze gréck ej m ytológie, treba čitateľa  stručne obo
známiť s princípm i jeho teórie.

Vo svojej p ráci Mutterrecht (M aterské p rávo), vydanej 
roku 1861, Bachofen tvrdí, že v začiatkoch  ľudských dejín 
vládla v pohlavných vzťahoch prom iskuita. V dôsledku 
toho bolo isté len rodičovstvo z m atkinej strany a po
krvné príbuzenstvo sa mohlo odvodzovať len od nej; 
ona bola autoritou i zákonom , ovládala tak rodinu, ako 
aj spoločnosť. Analýzou náboženských spisov starého  
Grécka a Ríma prichádza Bachofen k záveru, že nad
vláda žien sa neprejavovala iba v oblasti spoločenskej 
a rodinnej organizácie, ale aj v náboženstve. Našiel 
dôkazy, že náboženstvo olym pských bohov prišlo až po 
náboženstve, v ktorom  hlavnými božstvam i boli bohyne 
predstavujúce m atky.

Bachofen predpokladal, že v dlhodobom historickom  
procese muži porazili ženy, podrobili si ich a sam i sa 
stali vládcam i v spoločenskej hierarchii. Takto upevnený 
patriarch áln y systém  je charakterizovaný monogamiou  
(aspoň pokiaľ ide o žen y), autoritou o tca v rodine a do
minantnou úlohou mužov v hierarchicky organizovanej 
spoločnosti. Náboženstvo takejto patriarch áln ej kultúry 
zodpovedalo jej spoločenskej organizácii. Namiesto bo- 
hýň-m atiek sa vládcam i nad človekom  stali mužskí bo
hovia, tak  ako v rodine bol hlavným vládcom  otec.

Jedným z najnázornejších a najvydarenejších prí
kladov Bachofenovej in terpretácie  gréck ych  mýtov je 
jeho analýza Aischylovej Oresteie, ktorá je podľa neho 
symbolickým reprezentantom  posledného boja medzi m a
terským i bohyňami a víťaznými otcovským i bohmi. Kly- 
taim nestra zavraždila svojho muža Agam emnona preto, 
aby sa nem usela vzdať svojho m ilenca Aigista. Orestes, 
jej syn od Agam emnona, pomstí otcovu smrť tým, že 
zabije matku a jej m ilenca. Erinye, predstaviteľky s ta 
rých  bohýň-m atiek a m atriarchálneho princípu, p re
nasledujú Oresta a žiadajú jeho p otrestanie, kým Apo
lón a Aténa (nezrodila sa zo ženy, ale vyskočila z h la
vy Diovej) sú predstaviteľm i nového, patriarchálneho  
náboženstva a sú na strane Oresta. Rozpor sa sústre-



d'uje na princípy p atriarch áln eho náboženstva. Pre  
m atriarch áln y svet je len jedno posvätné puto, a to 
medzi m atkou a dieťaťom, a vražda m atky je preto  
absolútny a neodpustiteľný zločin. Z hľadiska p a tria r
chátu je synova láska a ú cta  k otcovi vrcholnou povin
nosťou, a  vrcholným  zločinom  je preto otcovražda. 
Klytaim nestrino zavraždenie m anžela je z hľadiska 
p atriarch átu  najvyšším  zločinom , pretože vládnúce po
stavenie má m anžel; z hľadiska m atriarch átu  sa však 
posudzuje odlišne, lebo „nebola v pokrvnom príbuzenstve 
s mužom, ktorého zabila“. Vražda m anžela sa Erinyí 
netýka, lebo pre ne m á význam  len pokrvné puto a po
svätnosť m atky. Na druhej stran e nie je pre olym pských  
bohov vražda m atky zločinom , ak je pomstou za otcovu  
smrť. V Aischylovej drám e Oresteia je Orestes zbavený 
viny, ale víťazstvo p atriarchálneho princípu je trochu  
zoslabené kompromisom s porazeným i bohyňami. Ony 
súhlasia s novým poriadkom  a uspokoja sa s menej 
významnou úlohou ochrankýň zeme a bohýň poľnohos
podárskej plodnosti.

Bachofen ukázal, že ro z d ie l' medzi p atriarchálnym  
a m atriarchálnym  poriadkom  znam ená oveľa viac ako len 
spoločenskú nadvládu mužov alebo žien; ide tu o základ
né spoločenské a m orálne princípy. M atriarchálna kul
túra kladie dôraz na krvné zväzky, na putá k pôde 
a pasívne prijím anie všetkých prírodných javov. P atriar
chálnu spoločnosť naproti tomu charakterizuje úcta  
k ľudským zákonom, prevaha racionálneho m yslenia  
a úsilie človeka zmeniť prírodné javy. Vzhľadom na tieto  
princípy značí p atriarch áln a spoločnosť v porovnaní 
s m atriarch áln ym  svetom  rozhodný pokrok. V inom  
ohľade sú však m atriarch áln e princípy nadradené ví
ťazným  princípom  patriarch áln ym . Z hľadiska m atriar
chálneho chápania sú všetci ľudia rovnakí, lebo sú 
všetci deťmi m atiek a každý je dieťaťom Matky Zeme. 
Matka miluje všetky svoje deti rovnako a bezvýhradne, 
lebo jej láska pram ení zo skutočnosti, že sú to jej 
deti; m atka ich neposudzuje podľa osobitných zásluh  
a úspechov. Cieľom života je ľudské šťastie, a  nič nie 
je dôležitejšie a dôstojnejšie ako ľudský život a existen 
cia. P atriarch áln y systém  naproti tomu považuje za 
hlavnú cnosť poslušnosť autorite. Nam iesto princípu



rovnosti sa stretávam e s pojmom obľúbeného syna  
a s hierarchickým  členením  spoločnosti.

Vzťah (hovorí B achofen], ktorým  sa ľudstvo po- 
najprv priblížilo k civilizácii a tým  k začiatkom  vý
vinu akejkoľvek cnosti a utváraniu ušľachtilých  
aspektov ľudskej existencie, je m atriarchálny princíp, 
ktorý pôsobí ako princíp lásky, jednoty a mieru. Pri 
starostlivosti o dieťa sa žena oveľa skôr ako muž 
naučí prenášať lásku zo seba na iné ľudské bytosti 
a usmerniť všetko svoje nadanie a predstavivosť v tom  
zmysle, že sa  snaží uchovať a spríjemniť existenciu  
inej bytosti. Všetok vývin civilizácie, obetavosť, s ta 
rostlivosť i žiaľ za m ŕtvym  sú vo vlastnej podstate  
ženy.6

M aterinská láska nie je len nežnejšia, ale aj vše
obecnejšia a univerzálnejšia . . .  Jej princípom  je uni- 
verzalita, kým patriarch áln y princíp obm edzuje. . .  
Idea univerzálneho b ratstva ľudí je podstatou princípu  
m aterstva, a práve táto idea sa s vývinom p atriar
chálnej spoločnosti s trá ca . P atriarch áln a rodina je 
uzavretý a obmedzený organizm us. M atriarchálna  
rodina má naproti tomu univerzálny ch arak ter, ktorým  
sa každý vývin začín a a ktorý — v porovnaní s du
chovným životom — je ch arak teristick ý pre m ater
ský život, pre obraz Matky Zeme — Demeter. Lono každej 
ženy dá každej ľudskej bytosti bratov a sestry, kým  
sa vývinom p atriarch áln eho princípu táto jednota n e
rozplynie a nenahradí h ierarchickým  princípom.
V m atriarch áln ych  spoločnostiach našiel tento prin
cíp časté  a aj zákonné vyjadrenie. Jedným zo základ
ných črt m atriarch áln ych  kultúr je práve podstata  
princípu univerzálnej slobody a ro v n o sti. . .  Vnútorná 
harm ónia, túžba po m ie r i . . .  nežná ľudskosť ovláda 
svet m atriarchátu , čo ešte stále  vidno na výraze tvárí 
egyptských sôch . .  J

6 J. J. Bachofen, Der Mythus von Orient und Okzident, 
vydal Manfred Schroeder (Mníchov: Ch. Becksche Buch
handlung, 1926), s. 14—15.

7 Cit. práca, s. 15, 16.,



Bachofenov objav potvrdil am erický učenec L. H. 
Morgan, ktorý celkom  nezávisle prišiel k záveru,8 že 
príbuzenský systém  am erických Indiánov — podobný 
tým, aké sa našli v Äzii, Afrike a Austrálii — je zalo
žený na m atriarchálnom  principe a že najvýznam nejšia  
inštitúcia týchto kultúr — kmeň — je organizovaný  
v zhode s m atriarchálnym  princípom . M organove zá
very o princípe hodnoty v m atriarch áln ej spoločnosti 
sa celkom  zhodovali s Bachofenovým i. Nazdával sa, 
že vyššia form a civilizácie „bude opakovaním  — ale na 
vyššej úrovni — princípov slobody, rovnosti a bratstva, 
čo charakterizovalo dávnoveký km eň“. Bachofenove  
a M organove teórie m atriarch átu , aj keď ich celkom  
neignorovali, boli pre väčšinu antropológov diskutabil
né. Tak to bolo aj v prípade Roberta Briffaulta, ktorý  
v p ráci The Mothers9 pokračoval v Bachofenovom  vý
skume a potvrdil ho prenikavou analýzou nových an tro
pologických údajov. Prudkosť odporu voči teórii m atriar
chátu vyvoláva podozrenie, že kritici sa celkom  nezba
vili citové m otivovaného predsudku proti názoru, ktorý  
je mysleniu a cíteniu našej p atriarch áln ej spoločnosti 
taký vzdialený. Niet pochýb, že mnohé jednotlivé n á
mietky proti teórii m atriarch átu  sú oprávnené. Zdá sa 
mi však, že Bachofen nad akúkoľvek pochybnosť zdô
vodnil svoju hlavnú tézu, podľa ktorej pod novším  
patriarch áln ym  náboženstvom  antického Grécka n ach á
dzame staršiu  vrstvu m atriarchálneho náboženstva.

Po tom to stručnom  prehľade Bachofenovej teórie mô
žeme ľahšie začať diskusiu o našej hypotéze, že hosti
litu medzi otcom  a synom — čo je témou Sofoklovej 
trilógie — možno chápať ako útok proti víťaznému  
patriarchálnem u poriadku, ktorý začali predstavitelia  
porazeného m atriarchálneho systém u.

Okrem niekoľkých momentov, -o_j£torýxh -sa-zm ieixU- 
me neskôr, dáva Kráľ Oidipus pre naše tvrdenie málo 
priam ych dôkazov. Avšak pôvodný oidipovský mýtus

8 Najprv v diele Systems of Consanguinity nad Affinity, 
1871, a výraznejšie v práci Ancient Society (Chicago: Charles
H. Kerr and Co., 1877).

9 New York, The Macmillan Company, 1927.



v rqznych verziách, ktoré jestvovali v Grécku a ktoré 
použil Sofokles vo svoje] tragédii, privádza nás na dô
ležitú stopu. V rôznych zneniach mýtu sa  postava  
Oidipa vždy sp ájala s kultom bohýň Zeme, s p red sta
viteľkami m atriarchálneho náboženstva. Stopy týchto  
súvislostí možno nájsť takm er vo všetkých verziách  
oidipovského mýtu, a  to od častí, ktoré ho ukazujú 
ako dieťa, až k partiám , opisujúcim jeho sm rť.10 
Tak napríklad Eteonos, jediné boétske mesto so sväty
ňou Oidipa, v ktorom  pravdepodobne aj celý mýtus 
vznikol, má aj svätyňu bohyne Zeme Dem eter.11 Na 
Kolóne (pri A ténach ), kde Oidipus nachádza svoje 
posledné útočište, bola sta rá  svätyňa bohyne Demeter 
a Erinyí, k torá pravdepodobne existovala ešte pred oidi- 
povským m ýtom .12 Ako uvidíme neskôr, Sofokles tento  
súvis medzi Oidipom a bohyňami Zeme zdôraznil v Oidi
povi na Kolóne.

Zdá sa, že aj iný aspekt oidipovského mýtu
— Oidipov súvis so sfingou — poukazuje na spo
jitosť medzi Oidipom a m atriarchálnym  princípom , ako 
to opisuje Bachofen. Sfinga vyhlásila, že od jej hnevu 
môže ochrániť m esto ten, kto rozlúšti jej hádanku. 
Oidipovi sa to podarí, hoci nikto pred ním to nedo
kázal, a  tak sa stane zách ran com  m esta. Keď sa však  
hlbšie zam yslím e nad hádankou, prekvapí nás jej bezvý
znamnosť v porovnaní s odmenou za jej rozlúštenie. 
H ocktorý bystrý dvanásťročný chlapec by uhádol, že 
to, čo chodí najprv po štyroch, potom po dvoch a nako
niec po troch, je človek. Prečo by správna odpoveď 
m ala byť svedectvom  tak ých  m im oriadnych schopností, 
že by sa z ich nositeľa sta l zách ran ca  m esta? Odpoveď 
na túto otázku spočíva v analýze skutočného významu  
hádanky; v analýze, k torá musí vychádzať z princípov  
vysvetľovania m ýtov a snov, ako ich rozvinul Bachofen

10 Pozri Schneidewin, Die Sage vom Oedipus, v diele Ab
handlung der Geschichte der W. z. Gott., V, 1852. s. 192.

11 P.ozri Carl Roberts, cit. práca, s. 1 a ďalej.
12 Cit. práca, s. 21.



a Freud.13 Oni ukázali, že najdôležitejší prvok v re á l
nom obsahu sna alebo mýtu sa často javí ako málo 
dôležitý, ba bezvýznamný prvok zjavnej form ulácie sna, 
kým tá  časť zjavnej form ulácie, na ktorej je hlavný 
dôraz, býva len málo významnou zložkou skutočného  
obsahu.

Ak použijeme tento princíp na mýtus o sfinge, zdá sa, 
že dôležitým  prvkom hádanky nie je to, čo sa  zdôraz
ňuje v zjavnej form ulácii mýtu, t. j. hádanka sam a, ale  
odpoveď na ňu, človek. Ak si preložím e slová sfingy  
zo sym bolického jazyka do priam eho, zistím e, že vraví: 
Ten, kto pozná, že najdôležitejšia odpoveď, akú môže 
človek dať na najťažšiu otázku, s ktorou sa stretn e, je 
človek sám, ten môže zachrániť ľudstvo. Sam a hádanka, 
ktorej riešenie vyžaduje fen šikovnosť, slúži iba ako 
pláštik pre skrytý význam otázky, ktorým  je význam  
človeka. Práve tento dôraz na dôležitosť človeka je  
súčasťou princípu m atriarchálneho sveta, ako ho opísal 
Bachofen. V Antigone urobil Sofokles z tohto princípu  
ústredný postoj Antigony k postoju Kreonta. Kreon- 
tovi a  patriarchálnem u poriadku, ktorý predstavuje  
v štáte , ide len o ľudské zákony a ich dodržiavanie.
V Antigone ide o človeka sam ého, o prirodzený zákon  
a lásku. Oidipus sa stáva zách ran com  Théb a práve  
svojou odpoveďou sfinge dokazuje, že p atrí do toho  
Istého sveta, ktorý predstavuje Antigona a ktorý je p re
javom m atriarchálneho poriadku.

Zdá sa, že jeden prvok mýtu a Sofoklovho Kráľa 
Oidipa p rotirečí našej hypotéze; je to postava Jokasty. 
Ak symbolizuje m aterský princíp, vzniká otázka, prečo  
potom m iesto víťazstva končí katastrofou — to je 
akoby v rozpore s naším  vysvetlením . Odpoveď na túto 
otázku ukáže, že úloha Jokasty nielen neprotirečí našej 
hypotéze, ale ju ešte podporuje. Zločin Jokasty spočíve

13 Ich výklad mýtu o sfinge sa však líši od výkladu, ktorý 
tu uvádzame. Bachofen kládol dôraz na povahu otázky a tvr
dil, že sfinga definuje človeka z hľadiska jeho pozemskej, 
hmotnej existencie, t. j. v pojmoch matriarchátu. Freud pova
žoval hádanku za symbolické vyjadrenie detskej sexuálnej 
zvedavosti.



v tom, že nesplnila svoju m aterskú povinnosť; ch cela  
zavraždiť vlastné dieťa, aby zach rán ila m anžela. Zo s ta 
noviska p atriarch áln ej spoločnosti je toto rozhodnutie 
oprávnené, ale z hľadiska m atriarchálnej spoločnosti 
a m atriarch áln ej etiky ide o neodpustiteľný zločin. P rá
ve spáchaním  tohto zločinu začin a Jokasta reťaz uda
lostí, ktoré nakoniec vedú ku skaze jej sam ej, jej m an
žela i syna. Ak chcem e pochopiť tento bod, nesmiem e 
stratiť zo zreteľa skutočnosť, že mýtus, ako ho Sofokles 
poznal, bol už upravený v zmysle p atriarchálneho po
ňatia, že zjavný a vedomý systém  vzťahov zodpovedal 
p atriarch áln ej schém e a že skrytý a pôvodný význam  sa 
ukazoval len v zahalenej a často  skreslenej forme. 
Patriarch áln y systém  zvíťazil a mýtus vysvetľuje príčiny  
zániku m atriarch átu . Ukazuje, že m atka porušením svo
jej prvoradej povinnosti spôsobila vlastnú záhubu. Avšak 
konečný úsudok o tom, či tento výklad úlohy Jokasty  
a Kráľa Oidipa je správny, vyslovíme až po analýze  
Oidipa na Kolóne a  Antigony.

V Oidipovi na Kolóne stretám e slepého Oidipa, sp re
vádzaného oboma dcéram i, ako prichádza k háju bohýň 
Zeme neďaleko Atén. Veštba predpokladala, že ak bude 
Oidipus pochovaný v tom to háji, ochráni Atény pred  
nepriateľskou inváziou. V priebehu tragédie Oidipus upo
vedomí o tejto veštbe Tézea. Tézeus rád  prijím a po
nuku, aby sa Oidipus stal posm rtným  dobrodincom Atén. 
Oidipus sa  uchýli do hája bohýň a zom iera tajom ným  
spôsobom, ktorý okrem Tézea nepozná nikto.

Kto sú tieto bohyne? Prečo ponúkajú Oidipovi sväty 
ňu? Čo treba chápať pod veštbou, že ak Oidipus nájde 
svoj posledný domov v tom to háji, stane sa záchrancom  
a dobrodincom ? V Oidipovi na Kolóne vzýva Oidipus 
bohyne a vraví:

Velebné božstvá so strašnými očami * 
keďže vám patrí m iesto, kde sa nachádzam , 
nuž m ajté pre Foiba a pre mňa uznanie.
On, keď mi veštil moje mnohé nešťastia, 
mi riekol, že sa predsa skončia po dlhom  
čase, až prídem do kraja, kde bohyne strašné* 
ma prijmú a dajú mi útulok.



Tam ukončím  vraj prenešťastný život svoj, 
na istý prospech ľuďom, ktorí prijmú ma, 
a prekliatie tým, čo ma z domu vyhnali.14

Oidipus nazýva bohyne „božstvami so strašným i o ča 
m i“ a „strašným i bohyňam i“. Prečo sú preň „strašn é“, 
keď sú bohyňami jeho posledného odpočinku a umožňu
jú mu pokoj? Prečo spieva zbor:

Ten sta rec  bude nejaký tulák, nie našinec.
Bo nebol by vkročil do hája  
ku pannám nemilosrdným, 
ktoré sa desím e m enovat* 
a chodím e ticho popri nich  
bez akéhokoľvek pohľadu 
a bez slov; i modlíme sa k nim  
len vo svojej m ysli.15

Odpoveď na túto otázku možno nájsť len pomocou  
princípu výkladu — platného tak pre m ýty, ako aj 
sny — ktorý vymedzil Bachofen a Freud. Ak nejaký  
prvok mýtu alebo sna p atrí do dávnejšej fázy a v čase  
konečnej form ulácie mýtu nie je súčasťou vedoméhô 
rám ca vzťahov, potom tento prvok často  nesie so sebou 
mom ent hrôzy a desu. Ak sa m ysle dotkne niečo, čo 
je skryté a tabu, zm ocňuje sa  jej zvláštny strach , strach  
z neznám eho a tajom ného.

V jednej z najm enej zrozum iteľných pasáží Fausta 
zaoberal sa Goethe problémom strašn ých  a tajom ných  
matiek veľmi podobným spôsobom ako Sofokles v Oidi
povi na Kolóne. Mefisto hovorí:

Tajom stvo vyššie nerád odhaľujem. —
V sam ote m ocne trónia bohyne, 
čas ani priestor pri nich neplynie; 
reč  o nich zm ätok tvorí jedine.
To Matky sú!

Faust (zd esen e):
Ó, m atky!

14 Sofokles, Oidipus na Kolóne, cit. vydanie.
15 Tamtiež.
* Podčiarkol autor.



Mefisto:
Mrazí ťa? Či nie?

Faust:
Ó, m atky, m atky! — Čudesne to

znie!
Mefisto:

A je. Vám sm rteľníkom  neznám e
bohyne, ktoré neradi my menom

volám e.
Ich bývanie ti v hĺbkach hľadať

treba,
že načim  nám ich, vyním iba teba.

Pocit hrôzy a desu sa tu práve tak ako v So- 
foklovej tragédii viaže na púhu zmienku o bohyniach, 
ktoré p atria do starodávneho sveta, čo je už mimo 
denného svetla, mimo vedomia.

Z tohto krátkeho úryvku vidíme, že Goethe anticipoval 
Bachofenovu teóriu. Podľa Eckerm annovho denníka (10. 
január 1830 j Goethe poukázal na to, že pri čítaní 
P lutarcha zistil, že „v antickom  Grécku sa o m atkách  
hovorí ako o bohyniach“. Uvedená stať z Fausta sa javí 
tajom ná väčšine kom entátorov, čo sa pokúšali vy
svetliť m atky ako symbol platónskych ideí, ako beztva
rú oblasť vnútorného duchovného sveta a pod. Úryvok 
sa naozaj musí zdať tajom ný, ak k nemu nepristupujeme 
z hľadiska Bachofenových zistení.

Práve v háji týchto „strašn ých “ bohýň nachádza pút
nik Oidipus konečne pokoj a skutočný domov. Oidipus, 
aj keď je sám  človek, p atrí do sveta týchto m atriar
chálnych  bohýň a jeho sila spočíva v spojení s nimi.

Oidipov n ávrat do hája bohýň, aj keď je mimoriadne 
významný, nie je jediným kľúčom k pochopeniu jeho 
postavenia ako predstaviteľa m atriarchálneho poriadku. 
Sofokles robí aj inú a veľmi jasnú narážku na m atriar
ch át tým , že Oidipus sa  zmieňuje o egyptskom  m atriar
ch áte16 vtedy, keď hovorí o svojich dvoch dcérach . 
Vychvaľuje ich takto :

16 Sofokles tu má pravdepodobne na mysli stať z Hero- 
dota II, 35.



Ako sú celkom  Egypťanom podobní 
spôsobom života i svojou povahou!
Tam totižto sa muži doma zdržujú 
a tkajú, zakiaľ tie, čo s nimi bývajú, 
von chodia obstarávať všetko potrebné.
Z vás, deti, tí, čo mali o mňa starosť mať, 
tí sedia doma v kúte ako dievčatká, 
kým vy dve nam iesto nich so mnou znášate  
môj osud nešťastný.17

Tým istým  spôsobom pokračuje Oidipus, keď porov
náva svoje dcéry so synmi. O Antigone a Ism ene ho
vorí:

Nuž, tieto d ievčatá mi pom áhajú žiť 
a poskytujú mi, čo treba; sú v skutočnej službe 
mužmi, a nie ženam i; vy však ste cudzí, a nie moji
synovia.18

N astolili sm e otázku: Ak podstatou Oidipovho zločinu  
bolo krvism ilstvo, potom by nám  drám a m ala povedať, 
že Oidipus sa nevedomky zaľúbil do Jokasty. V Oidipovi 
na Kolóne necháva Sofokles zodpovedať túto otázku  
samému Oidipovi. Manželstvo s Jokastou nebolo výsled
kom jeho vlastnej túžby a rozhodnutia; Jokasta bola 
len súčasťou odmeny pre zách ran cu  m esta.

Théby ma pripútali, celkom  nevedomky, 
k neveste, ktorá bola mojou kliatbou.19

Už sm e poukázali na skutočnosť, že hlavná tém a  
trilógie — konflikt medzi otcom  a synom — nachádza  
svoje plné vyjadrenie v Oidipovi na Kolóne; nenávisť 
medzi otcom  a synom  nie je tu nevedom á, ako je to 
v Kráľovi Oidipovi; Oidipus ši tu v skutočnosti veľmi 
jasne uvedomuje nenávisť voči synom, ktorých viní z po
rušenia večného zákona prírody. Svojej kliatbe prisu
dzuje väčšiu silu ako synovým modlitbám k Poseidonovi, 
„ak Spravodlivosť (Diké, bohyňa spravodlivosti, ktorá

17 Sofokles, Oidipus na Kolóne, cit. vydanie,
18 Sofokles, Oidipus na Kolóne.
19 Tamtiež.



stráži večný zákon prirodzených zväzkov, a  nie ľud
ských práv prvorodeného syna) odveké má sídlo pri 
Diových večných  zákonoch“.20 Súčasne vyjadruje svoju  
nenávisť voči vlastným  rodičom  a obžalúva ich z úmyslu 
obetovať jeho život. V Oidipovi na Kolóne niet náznaku, 
že nepriateľstvo Oidipových synov k otcovi nejako sú
visí s motívom incestu. Jediná m otivácia, ktorú v tra g é 
dii nachádzam e, je ich  túžba po m oci a súperenie s o t
com.

Koniec tragédie Oidipus na Kolóne objasňuje ešte 
ďalej význam  Oidipovho vzťahu k bohyniam Zeme.

Keď sa zbor pomodlil k „neviditeľným bohyniam “, 
k „bohyni pekiel“, posol oznamuje, ako Oidipus zomrel. 
Odobral sa od svojich dcér a sprevádzaný, nie strážený  
Tézeom — k ráča  na posvätné m iesto bohýň. Zdá sa, 
že nepotrebuje sprievod, lebo tu je konečne doma 
a pozná cestu. Posol vidí Tézea

. . .  ako držal ruku pred hlavou 
a zastieral si oči, ako keby bol 
uvidel niečo hrozného, čo nezniesol.21

Opäť tu nachádzam e dôraz na niečo hrozné a strašné. 
Riadok, ktorý nasleduje za práve citovaným , zreteľne  
naznačuje, ako sa zvyšky m atriarchálneho náboženstva  
prelínajú s vládnúcim  patriarch áln ym  systém om . Posol 
oznamuje, že videl Tézea

. . .  ako kľakol na zem a sa vrúcne modlil k nej 
a súčasne sa modlil k bohom nebeským.22

Koniec opisu Oidipovej sm rti ukazuje to isté p relína
nie sa p atriarchálneho a m atriarchálneho systém u. Posol 
pokračuje:

To, ako ten muž zom rel, žiaden sm rteľník  
krem Tézea by nevedel vám povedať.
Bo nezahynul ani hromom ohnivým

20 Sofokles, Oidipus na Kolóne.
21 Tamtiež.
22 Tamtiež.



a nevzala ho ani m orská víchrica, 
ktorá sa v tom to čase privalila sem.
No alebo ho niektorý boh uniesol, 
alebo podsvetie sa pod ním odkrylo, 
a prijalo ho láskavo a bezbôlne.
Bo zmizol celkom  bez plaču a bolesti, 
tak divne ako žiaden sm rteľník.
Ak zdá sa vám, že nehovorím  rozumne, 
nuž nejdem  presvedčovať tých, čo neveria.23

Posol je v pomykove; nevie, či Oidipa odniesli zo 
zeme bohovia zhora, alebo bohovia zdola, svet otcov, 
alebo svet m atiek. Môžeme však byť istí, že podľa fo r
m ulácie, napísanej stáro čia  po tom, čo boli bohyne-m at- 
ky porazené olympskými bohmi, môže byť táto  po
chybnosť iba výrazom  tajného presvedčenia, že Oidipa 
odniesli ta , kam p atrí — k m atkám .

Koniec Oidipa na Kolóne sa celkom  odlišuje od konca  
Kráľa Oidipa. V tejto druhej p ráci je jeho osud sp ečate 
ný ako údel tragického zločinca, ktorého osud navždy  
oddelí od rodiny a spoluobčanov; je predurčený na 
vyhnanstvo a každý sa ho desí, aj keď ho hádam  aj 
ľutuje. V prvej drám e um iera ako človek, čo je obklo
pený oboma milujúcimi dcéram i a novými priateľm i, 
ktorých  dobrodincom sa stáv a ; necíti už vinu, ale je 
presvedčený o svojom práve; nie je vyhnancom , ale  
človekom, ktorý našiel svoj domov spolu s kúskom ze
me a bohyňami, čo tam  vládnu. Pocit tragick ej viny 
Kráľa Oidipa sa s tráca  a zostáva jediný trpký a nevy
riešený konflikt — konflikt medzi otcom  a synom.

Konflikt medzi patriarch áln ym  a m atriarchálnym  prin
cípom je témou tretej časti trilógie, Antigony. Postava 
Kreonta, ktorá bola v predošlých dvoch tragédiách  sčasti 
nejasná, stáva sa  tu farebnou a zreteľnou. Kreón sa 
stal tyranom  v Thébach, keď jeden Oidipov syn zahynul 
pri útoku na mesto v úsilí získať vládu, druhý pri 
obrane trónu. Kreón rozkázal, aby telo zákonného kráľa  
pochovali, a  telo rebela nie, čo podľa gréckej obyčaje

23 Sofokles, Oidipus na Kolóne.



bolo pre človeka najväčšie pohanenie a zneuctenie. 
Kreón tu predstavuje princíp nadvlády štátneho zákona  
nad krvnými zväzkam i, poslušnosti autorite n a á  odda
nosťou prirodzeném u zákonu hum anity. Pre autoritársky  
h ierarchický princíp odmieta Antigona porušiť zákony  
krvi a solidarity všetkých ľudských bytostí.

Oba princípy, ktoré zastupuje Kreón a Antigona, ch a
rakterizoval Bachofen ako rozpor p atriarchálneho proti 
m atriarchálnem u. M atriarchálny princíp krvného príbu
zenstva je základné a neporušiteľné puto rovnosti všet
kých ľudí; je to princíp úcty k ľudskému životu, princíp  
lásky. P atriarch áln y princíp, pri ktorom  puto medzi 
mužom a ženou, vládcom  a ovládaným má prednosť pred  
príbuzenstvom krvi. Je to princíp poriadku a autority, 
poslušnosti a  hierarchie.

Antigona zastupuje m atriarchálny princíp, a tým  sa 
stáva nekom prom isným  protivníkom  Kreonta, predsta
viteľa p atriarch áln ej autority. Ism ena naproti tomu pri
jala porážku a poddala sa víťaznému patriarchálnem u  
poriadku; stala  sa symbolom žien pod patriarchálnou  
nadvládou. Sofokles jasne ozrejm uje jej úlohu, keď 
Ism ena hovorí Antigone, k torá sa rozhodla odporovať 
Kreontovmu príkazu:

Čo čak á na nás, uváž, nás dve ostatné, 
keď vzopriem e sa vzdorné proti zákazu  
a prestúpim e rozkaz kráľov odvážne?
Ó, nezabúdaj, že my slabé ženy len, 
v boj s mužmi ktorým  ver’ sa púšťať neradno.
Nám treba m ocnejším  sa poddať poslušne,
i keď ich rozkaz čo priam  jak by tvrdý bol.
Ja teda, nechže mi to m ŕtvi prepáčia, 
že ústupčive poddávam sa presile, 
poslúchnem  prísny rozkaz nášho vladára.
Len nerozumný koná, čo mu nad sily.24

Ism ena p rijala mužskú autoritu ako konečnú zásadu; 
prijala porážku žien, lebo „ako by nám  bolo možné

24 Sofokles, Antigona, Martin 1940, s. 13.



s mužmi bojovať“? Vernosť bohyniam prejavuje iba 
v prosbách, aby jej odpustili, že sa poddala sile vládcu.

Hum anistický princíp m atriarchálneho sveta s jeho 
dôrazom  na velkosť a dôstojnosť človeka nachádza  
krásne a  pôsobivé vyjadrenie v chvále ľudských schop
ností zborom:

Mocného v svete veľa, však  
človek nad všetko m ocnejší.
Ten i cez chm úrne more sám  
prostred búrok a víchrov zlých  
odvážne napína plachty  
a reže valy vín.
Ten z roka na rok večnú Geu, 
bohyňu najvyššiu neznavnú m atku — zem  
s koňam i za pluhom poľami šírym i 
bôlne rozrýva a brázdi.25 ’

Konflikt medzi oboma princípm i sa rozvíja v ďalšom  
vývine hry. Antigona zdôrazňuje, že zákon, ktorý po
slúcha, nepochádza od olym pských bohov. Jej zákon  
„nie je iba včera abo iba dnes. Ten večný je a nikto  
nevie, odk.edy“ ;26 a môžeme dodať, že zákon pocho
vávania, návratu  do m atky Zeme, spočíva v princípoch  
m atriarchálneho náboženstva. Antigona háji vzájomnú  
súdržnosť ľudí a univerzálnu m aterinskú lásku. „Nie n e
návidieť, ľúbiť je mi súdené.“27

Pre Kreonta je najvyššou hodnotou poslušnosť auto
rite. Ak sa ľudská súdržnosť a láska dostanú do kon
fliktu s poslušnosťou, musia ustúpiť. Aby zachoval p at
riarch áln u  autoritu a ňou svoju mužskosť, musí Anti- 
gonu poraziť.

Nie ja by som bol mužom, lež by bola tá,
Tú spurnú pýchu takto  nechať b eztrestne.28

25 Sofokles, Antigona, Martin 1940, s. 28.
26 Tamtiež, s. 33.
27 Tamtiež, s. 37.
28 Tamtiež, s. 34.



Autoritatívny, p atriarch áln y  princíp zastáva Kreón cel
kom jednoznačne:

Tak, správne, dieťa moje. Na to pam ätaj, 
že vôľu o tca treba ctiť si nad všetko.
Veď preto túžba horí v srd ci človeka  
potom stvo odchovať si v dome poslušné, 
by nepriateľom  vždycky oplácalo zlo 
a priateľov si ako otca vážilo.
Kto potom stvo však vychoval si nezdarné, 
čo iné získal ako strasť a lopotu 
a výsm ech nepriateľa škodoradostný?
Nuž preto, dieťa, n etrať hlavu pre ženu 
a nevzdávaj sa  ľahko vábnej rozkoši.
Vedz dobre, že tam  objímanie m razivé, 
kde v dome mužovom je žena zlodušná.
Veď čože viacej bolí ako priateľ zlý?
Tak teda odvrhni tú devu s odporom, 
nech veren ca si hľadá dakde v podsvetí.
Ja, presvedčiac sa, že sa ona jediná 
môj zákaz odvážila z m esta prestúpiť, 
tu pred občanmi nechcem  ako luhár stáť, 
lež usm rtím  ju. Nech si vzýva Dia
0 pomoc, pomstu. Bo ak v mojej rodine
má iba nem rav vládnuť, tým skôr u cudzích.
Kto však je v dome vlastnom  mužom na mieste, 
ten sa i v štá te  spravodlivým  dokáže.
Lež odvážne kto šliape vlasti zákony, 
ba kto by vnucovať ch cel vôľu vedúcim, 
ten nikdy nedočká sa môjho uznania.
Ľud koho vyvolil si, toho poslúchať
1 v zlom, i malom treba, ako v opačnom .
A taký muž má moju pevnú dôveru,
bo ako vládnuť, tak i poslúchať vie rád, 
ten veru pevne v boji vždycky vytrvá  
jak udatný a  sm elý muž i bojovník.
Niet väčšej pohromy však ako bezvládie.
To m está ničí, domy v popol obracia  
a voje bojovníkov ženie na útek.
Však tam , kde stoja šíky pevne zovreté, 
pred skazou na tisíce chráni poslušnosť.
A preto dodržiavať treba rozkazy



a nevzdávať sa rukám  ženským zbabele.
Ak padnúť, nuž tak radšej s mužom v zápase, 
než strpieť, aby muž bol ženy otrokom .29

Autorita v rodine a autorita v štáte  sú dve navzájom  
súvisiace vrcholné hodnoty, ktoré Kreón zastáva. Syno
via sú m ajetkom  svojich otcov a ich  úlohou je služba 
otcovi. „P ater p otestas“ v rodine je základom  vladárovej 
m oci v štáte . Občania sú m ajetkom  štátu  a jeho vládcu, 
a „nič nie je horšie ako neposlušnosť“.

Kreóntov syn Haimon reprezentuje princípy, za ktoré  
bojuje Antigona. Hoci sa sprvu pokúša otca utíšiť a  p re
svedčiť, neskôr otvorene vyhlási nesúhlas, keď vidí, že 
otec neustúpi. Spolieha sa na rozum, na „to najvyššie  
zo všetkých vecí, ktoré nazývam e svojim i“, a  na vôlu  
ľudu. Keď Kreón obviní Antigonu, že je nakazená „cho
robou neposlušnosti“, Haimon rebelsky odpovedá:

„Je m ienka o tom  v m este všetkých  odlišná.“30 

Keď Kreón dôvodí:

. Či tí m a budú učiť, ako vládnuť m ám ?

Haimon odpovedá:

To nie je štát, čo náleží len jednému.
Nuž tak  si môžeš vládnuť v pustej zemi sám .31

Kreón sa opätovne vracia  k základném u problému a ho
vorí:

| Ten, zdá sa , so ženou tou spriahnutý je v boj.“

A Haimon poukazuje na m atriarch áln e bohyne odpo
veďou: „A aj zástancom  tvojím, a svojím, a bohýň 
dole.“n

29 Sofokles, Antigona, Martin 1940, s. 44—46.
30 Tamtiež, s. 48.
31 Tamtiež, s. 49.
32 Tamtiež.



Oba princípy sa tu už uviedli celkom  jasne, a ko
niec tragédie len vedie dej ku konečném u rozhodnutiu. 
Kreón necháva Antigonu za živa pochovať v jaskyni — 
čo je opäť sym bolickým  vyjadrením  jej spojenia s bo
hyňam i Zeme. Veštec Teiresias, ktorý v Kráľovi Oidipovi 
priviedol Oidipa k uvedomeniu si zločinu, sa tu opäť 
zjavuje; ten toraz núti k uvedomeniu si zločinu Kreonta. 
Kreón zúfalý od strach u  sa poddáva a pokúša sa Anti
gonu zachrániť. Náhli sa do jaskyne, kde je pochovaná, 
ale Antigona je už m ŕtva. Haimon sa pokúša otca  
zabiť; keď sa mu to nepodarí, zabije sa sám . Keď sa 
Kreontova žena Eurydika dozvedela o synovom osude, 
sam a si vzala život, preklínajúc muža ako vraha jej detí. 
Kreón spoznáva, že celý  jeho svet sa zrútil, spoznáva  
porážku svojich princípov. Priznáva svoju vlastnú skazu  
a hra sa končí jeho vyznaním:

Ach, nik pod slncom  ten zločin nespáchal, 
len ja príčina, to hriech  iba môj!
Bo ja zabil ťa, len ja úbohý!
Ó, sem  sluhovia, tu som, veďte ma 
p reč, p reč stadeto, p reč, preč, veďte už!
Veď čo som  už? Nič, len nič, hrozné nič.

Ó, p reč veďte ma, len preč, šialenca!
Bo, hoc nechtiac, som  ti smrť zavinil, 
ó, syn úbohý, ach , i tebe tiež!
Kde svoj oprieť zrak ? Ó, kde ú tech a?
Hla, v nič zvrátilo sa mi všetko z rúk. 
a strasť zaľahla mi zlá na hlavu.33

Teraz sm e vstave odpovedať na otázky, ktoré sme si 
na začiatku postavili. Je to oidipovský mýtus v Sofoklo- 
vom podaní zam eraný predovšetkým  na zločin krvi- 
sm ilstva? Je vražda o tca  vyjadrením  nenávisti zo žiarli
vosti? Hoci ešte na konci Kráľa Oidipa možno o od
povedi pochybovať, sotva možno o nej pochybovať na 
konci Antigony. V tejto hre neprehráva Oidipus, ale Kreón

33 Sofokles, Antigona, Martin 1940, s. 78, 79.



a s ním princíp autoritatívnosti, nadvlády jedinca nad  
lud'mi, o tca nad synom, d iktátora nad ľudom. Ak 
prijm em e teóriu m atriarch áln ych  foriem  spoločnosti a  n á
boženstva, potom sa naozaj zdá, že niet pochýb, že 
Oidipus, Haimon a Antigona sú predstaviteľm i s ta 
rých  princípov m atriarch átu , t. j. zásad rovnosti a de
m okracie, kým Kreón predstavuje patriarch áln u  nadvládu  
a poslušnosť.34

Náš výklad však musíme doplniť ešte inou úvahou. 
Aj keď konflikt medzi Oidipom, Antigonou a Haimonom  
na jednej stran e a Kreontom na stran e druhej zahrňuje 
spomienku na konflikt medzi m atriarch áln ym  a p a tria r
chálnym  princípom , a najm ä na jeho m ýtické prvky, 
treba ho chápať aj z hľadiska špecifickej politickej 
a kultúrnej situácie v Sofoklovej dobe a ako jeho reak 
ciu na túto situáciu.

Peloponézska vojna, ohrozenie politickej nezávislosti 
Atén a mor, ktorý zúril v m este na začiatku vojny, 
pomohli vykoreniť staré  náboženské a filozofické tradí-

V

M Taký mysliteľ ako Hegel videl konflikt reprezentovaný 
Antigonou v tomto svetle už dávno pred Bachofenom. O An
tigone hovorí: „Avšak bohovia, ktorých uctieva, sú bohmi 
podsvetia, bohmi Hadesu; sú to vnútorní bohovia citu, lásky, 
krvi, a nie bohovia dňa, bohovia slobodného a sebavedomého 
života, bohovia národa a štátu .“ (Hegel, Aesthetik, II, 2; po
rovnaj aj Philosophy of Religion, XVI, s. 133.) Svojím sta
noviskom je Hegel natoľko na strane štátu a jeho zákonov, 
že Kreontov princíp definuje ako princíp „slobodného života 
ludu a štátu “, aj keď je úplne jasné, že Kreón nerepre
zentuje slobodu, ale diktatúru. Z hľadiska týchto jednostran
ných Heglových sympatií je o to významnejšie, že tak  
zreteľne považuje Antigonu za predstavitelku princípu 
lásky, krvi a citu, čo neskôr Bachofen charakterizoval ako 
typické princípy m atriarchálneho sveta. Heglova sympatia 
k patriarchálnym  princípom neprekvapuje, ale nečakali by 
sme Ju od Bachofena. Jednako Bachofenov vlastný postoj 
k m atriarchálnej spoločnosti je zreteľne ambivalentný. Zdá 
sa, že obľuboval m atriarchát a zanevrel na patriarchát; keď
že však bol aj náboženský protestant a veril v pokrok ro 
zumu, uprednostňoval nadvládu patriarchálneho princípu nad 
matriarchálnym . V mnohých jeho prácach sa stretávam e so 
sympatiami k m atriarchálnemu princípu. V iných, a to sa



cie. Útoky proti náboženstvu naozaj neboli nové, ale 
v učení Sofoklových odporcov — sofistov — dosiahli 
svoj vrchol. Osobitne sa  zam eriavali na tých  sofistov, 
ktorí nielenže proklam ovali despotizmus intelektuálnej 
elity, ale  ktorí h lásali neobm edzené sebectvo ako mo
ráln y  princíp. E tika egoistického nadčloveka, šírená  
touto časťou sofistov, a  ich  m orálny oportunizmus, boli 
v priam om  protiklade so Sofoklovým učením . V Kreon- 
tovi vytvoril Sofokles postavu, ktorá predstavovala túto 
sofistickú školu, a  Kreontove re č i boli obdobou sofistic- 
kého spôsobu v štýle a vyjadrovaní.35

V polem ike so sofistam i oživil Sofokles staré  nábo
ženské trad ície  ľudu s ich  dôrazom  na lásku, rovnosť, 
a spravodlivosť. „Náboženský postoj S o fo k la . . .  sa ne
týka prim árne oficiálneho náboženstva, ale pozoruhod
ných druhotných dôsledkov, ktoré sú vždy bližšie k vie
re  m ás ako aristok ratom  na Olympe a ku ktorým  sa

týka aj jeho stručného vysvetlenia oidipovského mýtu (Bach
ofen, M utterrecht, v práci Der Mythos vom Orient und 
Okzident, citované vyššie, s. 259 a ďalšie), stoji na strane — 
podobne ako Hegel — olympských bohov. Oidipus stojí 
podľa neho na rozhraní matriarchálneho a patriarchálneho  
sveta. Skutočnosť, že nepozná svojho otca, svedčí o m atriar
chálnom pôvode, v ktorom je istá len matka. Avšak skutoč
nosť, že nakoniec objaví opravdivého otca, naznačuje Bach- 
ofenovi začiatok patriarchálnej rodiny, v ktorej je pravý otec 
známy. Hovorí: „Oidipus súvisí s postupom k vyššej úrovni 
existencie. Je jednou z veľkých postáv, ktorých utrpenie 
a bolesť vedú k dokonalejšej forme ľudskej civilizácie; jednou 
z postáv, ktorých korene siahajú ešte stále do starého po
riadku, jednou z postáv, ktoré sa obetujú, a tak sa stávajú  
tvorcami novej epochy (s. 2 26).“ Bachofen zdôrazňuje fakt, 
že obávané bohyne-matky Erinye sa podriadili apoló-nskemu 
svetu a že súvis medzi nimi a Oidipom je výrazom víťaz
stva patriarchálneho princípu. Zdá sa mi, že Bachofenova 
interpretácia neprihliada na skutočnosť, že Kreón — aj keď 
jediný fyzicky prežíva, a tak symbolizuje víťazstvo patriar
chálneho sveta — je práve tým, ktorý morálne prehráva. 
Dá sa predpokladať, že Sofokles chcel zvýrazniť myšlienku 
triumfu patriarchálneho sveta, ako aj to, že tento svet pre
hrá, ak neprevezme od staršieho m atriarchálneho sveta 
humanistické princípy.

35 Pozri Kallika v Platónovej práci Georgias a Trasymacha 
v jeho Üstave.



ľudia utiekali v nebezpečenstvách peloponézskej voj
n y .“36 V týchto „druhotných dôsledkoch“, ktoré sa odli
šovali od „aristok ratick ých  olym pských“ bohov, ľahko 
spoznávam e bohyne m atriarchálneho sveta.

Vidíme teda, že Sofoklove názory z oidipovskej tri
lógie treba chápať ako zmes jeho polemiky so sú časn ý
mi sofistam i a jeho sym patií k starým , neólym pským  
ideám náboženstva.37 V mene oboch proklam oval prin
cíp, že hodnota človeka a posvätnosť ľudských zväzkov  
sa nikdy nesm ie podriadiť nehum ánnym  a au toritatív
nym požiadavkám  štátu  a oportunizmu.38

2. M Ý T U S  O  S T V O R E N Í

Babylonský mýtus o stvorení (enum a elish) rozpráva  
o víťaznej vzbure m užských bohov proti Tiam at — veľ
kej m atke — k torá vládla Vesmíru. Spoja sa proti nej 
a za vodcu v tom to boji si zvolia Marduka. Po krutej 
vojne Tiam at zabijú, z jej tela sa vytvorí nebo a zem  
a Marduk vládne ako najvyšší boh.

Marduk sa však pred svojím zvolením za vodcu musí 
podrobiť skúške, ktorá v kontexfe celého príbehu akoby 
prekvapovala a bola bezvýznam ná; jednako sa pokúsim  
ukázať, že táto skúška je kľúčom k pochopeniu mýtu. 
Opis skúšky je takýto:

36 Wilhelm Schmid, Geschichte der griechischen Literatur,
1. diel, v práci Handbuch der Altertumswissenschaften, vydal 
W alter Otto (Mníchov 1934).

37 Zaujímavé je, že tá istá zmes progresívnych politických  
myšlienok a sympatií k mýtickým m atriarchálnym  princípom  
sa opäť vyskytuje v devätnástom storočí v práci Bachofena, 
Engelsa a Morgana. (Pozri môj článok Rezeption der Mutter- 
rechtstheorie v Zeitschrift für Sozialforschung, III. (1934).

38 Pozri tiež Wilhelm Nestle, Sophokles und die Sophistik, 
Classical Philology (Chicago: University of Chicago Press 
1910), Vol. 5, II, s. 129 a ďalšie.

Problém nepriateľstva medzi otcom a synom mal veľký 
osobný význam aj v živote básnika. Jofon, jeho syn, sa súdil 
so starnúcim otcom a žiadal súd, aby ho pozbavil práva spra
vovať vlastné obchodné záležitosti. Sofokles proces vyhral.



Potom do svojho stredu položili rúcho;
Mardukovi, prvorodeném u svojmu, povedali:
„Veru, ó pane, tvoj osud z bohov je najvýznam nejší, 
rozkáž ,zničiť a s tv o riť  a stane sa tak!
Nech slovom  z tvojich úst sa zničí rúcho; 
rozkáž zase a rúcho nech je ce lé !“
Vyslovil rozkaz, a rúcho bolo zničené.
Opäť rozkázal, a  rúcho sa obnovilo.
Keď bohovia — jeho otcovia — uzreli účinnosť jeho

slov,
potešili sa (a ) vzdali mu hold, (vraviac) „Marduk

je k rá l!“39

Aký má táto skúška význam ? Nevyzerá skôr ako 
kúzelnícky trik, a nie ako rozhodujúca skúška toho, či 
Marduk bude schopný poraziť Tiam at?

Ak chcem e pochopiť význam  skúšky, musíme si p ri
pomenúť, čo sa o probléme m atriarch átu  povedalo 
v diskusii o oidipovskom mýte. Babylonský mýtus celkom  
zreteľne naznačuje konflikt medzi patriarchálnym  
a m atriarchálnym  princípom  spoločenskej organizácie  
a náboženskej orientácie. Vláda veľkej Matky je ohro
zená synmi-mužmi. Ako však môžu zvíťaziť, keď sa 
nemôžu vyrovnať ženám  v základnom  bode? Ženy majú  
schopnosť stvorenia, môžu rodiť deti. Muži túto schop
nosť nem ajú. (Mužská sperm a je síce  pre narodenie  
dieťaťa práve tak á nepostrádateľná ako ženské v a
jíčko, ale tento poznatok je skôr na úrovni vedec
kého konštatovania ako na úrovni zrejmého faktu, 
akým  je tehotenstvo alebo pôrod. Okrem toho otcova  
účasť na zrode dieťaťa sa končí aktom  oplodne
nia, kým úloha m atky tehotenstvom , pôrodom a doj
čením  sa len začín a.) Celkom v protiklade s Freudovým  
názorom  — podľa ktorého „závisť penisu“ je pri utvá
ran í ženskej psychiky prirodzeným  javom — možno 
oprávnene predpokladať, že pred upevnením mužskej 
nadvlády existovala u muža „závisť tehotenstva“, ktprú 
môžeme v m nohých prípadoch zistiť i dnes. Ak chcel

39 Citované podľa Alexandra Heidla The Babylonian Ge
nesis (Chicago: University of Chicago Press, 1942), ENUMA- 
ELISH, doštička IV.



muž zvíťaziť nad matkou, musel dokázať, že nie je m e
nejcenný, že má schopnosť tvoriť. Keďže nevie tvoriť 
z lona, musí tvoriť inakšie; tvorí ústami, slovom, m yš
lienkou. Význam skúšky je potom  tak ýto : Marduk 
môže poraziť Tiam at len vtedy, ak dokáže uskutočniť 
akt stvorenia, aj keď iným spôsobom. Skúška nám  
ukazuje hlboký antagonizm us muž— žena, ktorý je zá 
kladom boja medzi Mardukom a Tiam at a rozhodujúcim  
predm etom  sporu v zápase obidvoch pohlaví. Marduko- 
vým víťazstvom  sa upevňuje mužská nadvláda, znehod
nocuje sa prírodou daná plodnosť žien, a  muž začína  
svoju vládu zakladať na schopnosti tvoriť silou m yšlien
ky, čo je formou tvorenia, k torá sa stala  základom  
vývinu ľudskej civilizácie.

Biblický mýtus sa začína tam , kde sa končí mýtus 
babylonský. Nadvláda mužského boha je sam ozrejm á  
a sotva možno ešte  nájsť stopy po predchádzajúcej 
m atriarch áln ej fáze. Mardukova „skúška“ sa stala  hlav
nou tém ou biblického príbehu o stvorení. Boh stvoril 
svet pomocou slova; žena a jej schopnosti stvorenia  
sú už nepotrebné. Dokonca aj prirodzený priebeh uda
lostí — že ženy rodia mužov — je tu obrátený. Eva 
sa rodí z Adamovho rebra (ako Aténa z hlavy Diovej.j 
Odstránenie každej spomienky na vládu m atriarch átu  
nie je však úplné. V postave Evy mám e ženu, k torá je 
mužovi nadriadená. Z jej iniciatívy sa začne jesť za 
kázané ovocie; neradí sa s Adamom, jednoducho mu 
ho ponúkne, a práve on, keď ich odhalia, je nešikovný  
a neschopný pri ospravedlňovaní sa. Jeho vláda sa  
upevní len po Páde. Boh hovorí Eve: „A tvoje miesto je 
pri mužovi a on ti bude vládnuť.“ Zdôrazňovanie vlády  
muža tu zrejm e poukazuje na predchádzajúcu situáciu, 
v ktorej nevládol. Len na základe toho a z úplného 
popretia tvorivej úlohy ženy môžeme spoznať stopy po 
dom inantnej úlohe ženy, k torá je v babylonskom mýte 
ešte súčasťou priam eho textu.

Tento mýtus je dobrým príkladom  m echanizm u sk resle
nia a cenzúry, ktorý hrá dôležitú úlohu pri Freudovom  
výklade snov a mýtov. Spomienky na staršie  spoločen
ské a náboženské princípy sú ešte obsiahnuté v biblic
kom m ýte. Ale v čase  jeho vzniku — ako to teraz  
vieme — boli tieto staršie  princípy v takom  rozpnm

liľ.



s prevládajúcim  myslenínq, že sa nemohli otvorene vy
sloviť. A teraz n achádzam e stopy predošlého systém u  
len v m alých podrobnostiach,40 nedôslednostiach, nepri
m eraných reak ciách  a v spojení neskoršieho mýtu so 
starším i obmenami tej istej tém y.

3, Č E R V E N Á  Č I A P O Č K A

Červená Čiapočka je dobrou ilustráciou Freudových  
názorov a súčasne variáciou na tému konfliktu muž— že
na, s ktorým  sme sa stretli v oidipovskej trilógii a v m ý
te  o stvorení. Rozprávka znie takto:

Žilo kedysi milé dievčatko, ktoré si pri prvom  
pohľade každý obľúbil. N ajviac ju však milovala stará  
mam a, a nebolo nič, čo by bola dievčatku odoprela. 
Raz jej dala čiapočku  z červeného zamatu, ktorá jej 
tak  svedčala, že n ech cela  nič iné nosiť. Preto ju aj 
volali Červená Čiapočka.

Jeden deň jej m atka povedala: „Poď sem, Červená 
Čiapočka, tu m áš koláč a fľašu vína; zanes to starej 
m am e, je ch orá a slabá a urobí jej to dobre. Vyber 
sa skôr, ako bude horúco, a  keď pôjdeš, k ráčaj pekne 
a pokojne a nezíď z chodníka, lebo môžeš spadnúť 
a rozbiť fľašu, a  sta rá  m am a by nem ala n ič; a keď 
k nej prídeš do izby, nezabudni povedať dobré ráno  
a nenazeraj do každého kúta, kým sa nepozdravíš.“ 

„Budem veľmi op atrn á,“ povedala Červená č i a 
počka m am e a na znak sľubu jej podala ruku.

S tará m am a bývala v lese, ďaleko od dediny, 
a len čo vstúpila Čiapočka do lesa, stretol ju vlk. 
Čiapočka nevedela, aké je to zlé zviera, a vôbec sa  ho 
nebála.

„Dobrý deň, Červená Č iapočka,“ pozdravil ju vlk. 
„Ďakujem, si láskavý, vlčk o.“
„A kdeže tak  včas, Č iap očka?“
„K starej m am e.“
,A čo to m áš v zá ste rk e ?“

40 Babylonská Tiamat sa v biblickom príbehu pravdepo
dobne objavuje ako „Tehom“, hlbina, ktorej ústie je v tme.



„K oláč a víno; včera sm e piekli, a chudinke cho 
rej starkej treba niečo dobrého, aby zosilnela.“

„Kde býva tvoja stará  m am a, Č iap očka?“
„V lese, ešte dobrú míľu; jej domček stojí pod 

trom a veľkými dubmi, poniže sú orech y; iste ho 
poznáš,“ odpovedala Čiapočka.

Vlk si v duchu pom yslel: „Aké nežné stvorenie! 
Aký chutný zákusok; bude lepšie chutiť ako stará  
žena. Musím byť šikovný a dostať obe.“ Tak chvíľu 
k ráčal popri Čiapočke a potom  povedal: „Pozri, Čia
počka, aké sú tu krásne kvety, čo sa nepoobzeráš? 
Vari ani lahodný spev vtáčkov nepočuješ? K ráčaš  
vážne ako do školy, a  tu v lese je všetko veselé .“ 

Červená Čiapočka zdvihla oči, a  keď videla slnečné  
lúče tancovať pomedzi strom y a všade krásne kvety, 
pom yslela si: „Keby som doniesla starej mame peknú  
kytku, potešilo by ju to tiež. Veď je ešte ráno a do
stanem  sa k nej n a č a s ;“ a tak zbehla z chodníka do 
lesa za kvetmi. A vždy, keď odtrhla kvietok, ďalší sa 
jej zdal ešte krajší, a tak išla hlbšie do lesa.

Medzitým vlk bežal rovno k domčeku starej mamy 
a zaklopal na dvere.

„Kto je ta m ?“
„Červená Č iapočka,“ odpovedal vlk. „Nesiem koláč 

a víno; otvor mi dvere.“
„Zodvihni zástrčk u ,“ zavolala sta rá  mam a, „som p ri

slabá a nemôžem vstať.“
Vlk zdvihol zástrčku, dvere sa otvorili, a bez slova 

išiel rovno k posteli starej mamy a zožral ju. Potom  
si obliekol jej šaty, n atiahol si jej čepiec, uložil sa  
do postele a zatiahol nad posteľou záclonku.

Červená Čiapočka zatiaľ pobehúvala za kvietkami, 
a keď ich už nem ohla viac uniesť, spom enula si na 
starú  mamu a vydala sa na cestu  k nej.

S prekvapením  zistila, že dvere na chalúpke sú do
korán. Keď vošla do izby, m ala akýsi čudný pocit 
a pom yslela si: „Bože, aká som dnes nesvoja, inokedy 
sa u starej mamy cítim  tak dobre.“ Nahlas povedala: 
„Dobré rán o “, ale n edostala odpoveď. Išla preto  
k posteli a odhrnula záclonku. Ležala tam  stará  mama 
s čepčekom  natiahnutým  cez tvár a vyzerala akosi 
čudne.



„Ale, sta rá  m am a,“ povedala, „aké ty m áš veľké 
u ši!“

„Aby som ťa lepšie počula, dieťa m oje,“ zaznela od
poveď.

„Och, sta rá  m am a, aké ty m áš veľké o či!“ pove
dala.

„Aby som ťa lepšie videla, moja d rah á.“
„Ale, sta rá  m am a, aké m áš veľké ru k y!“
„Aby som ťa mohla lepšie stisnúť.“
„Och, ale sta rá  m am a, aké m áš strašne veľké 

ú sta !“ .
„Aby som ťa lepšie zjed la !“
A sotva to vlk dopovedal, vyskočil z postele a Čia

počku prehltol.
Keď sa vlk nasýtil, ľahol si späť do postele, zaspal 

a začal hlasno ch ráp ať. Popri dome práve prechádzal 
h orár a pom yslel si: „Ako tá stark á chrápe! Musím 
sa pozrieť, či niečo nepotrebuje.“ Vošiel do izby, a keď 
prišiel k posteli, uvidel tam  ležať vlka. „Ale som ťa 
našiel, ty starý  h riešn ik !“ povedal „Už ťa dávno hľa
d ám !“ Práve ch cel naň vystreliť, keď mu zišlo na um, 
že vlk hádam  zjedol starú  mamu a mohol by ju ešte  
zachrániť. Zobral preto nožnice a začal vlkovi rozpa- 
rovať brucho. Keď dva razy zastrihol, videl ako za
žiarila červená čiapka, a keď ešte raz zastrihol, diev
čatko s plačom  vyskočilo: „Ach, ako som sa naľa
k ala! Aká tam  bola len tm a.“ Potom vyšla živá aj 
sta rá  m am a, ale ledva dýchala. Červená Čiapočka 
však rýchlo doniesla veľké skaly, ktoré zašili vlkovi 
do brucha. Keď sa vlk prebudil, chcel ujsť, ale skaly  
boli tak é ťažké, že zrazu padol mŕtvy.

Potom sa všetci tra ja  tešili. Horár stiahol vlkovi 
kožu a odniesol si ju domov; sta rá  m am a zjedla koláč 
a vypila víno, ktoré jej Červená Čiapočka doniesla, 
a celkom  ožila. Červená Čiapočka si však v duchu 
sľúbila: „Nikdy viac už nezídem z chodníka a nepôj
dem do lesa, keď mi to m am ička zak ázala.“

V äčšej časti tejto symboliky možno bez ťažkostí poro
zumieť. „Čiapočka z červeného zam atu“ je symbolom  
m enštruácie. Dievčatko z nášho príbehu dospelo v ženu 
a stretáva sa s otázkou sexu.



Varovanie, „aby nezišla z chodníka“ a aby „nespadla 
a nerozbila fiask u “, je jasným  varovaním  pred nebezpe
čenstvom  sexu a stratou  panenstva.

Pohľad na dievča vyvolá sexuálne chúťky vlka, ktorý  
sa ju pokúša zviesť rečam i „ako vtáčky pekne spievajú“. 
Červená Čiapočka „zdvíha o či“ a poslúchnuc vlka, do
stáva sa „hlbšie a hlbšie do lesa“. Robí tak s ch arak te
ristickým  zdôvodnením: aby sam a seba presvedčila, že 
všetko je v poriadku, nahovára si, že sa stará  mama 
bude kvetom tešiť.

Za toto odchýlenie sa od priam ej cesty  cnosti je však  
prísne potrestaná. Vlk, preoblečený za starú mamu, p re
hltne nevinnú Červenú Čiapočku. Keď sa nasýti, za 
spí.

Zdá sa, že doteraz obsahuje rozprávka jednoduchú  
m orálnu tém u: nebezpečenstvo sexu. Ide však o viac. 
Aká je úloha muža a ako sa predstavuje sexus?

Muž sa znázorňuje ako bezohľadné a ľstivé zviera 
a pohlavný ak t sa  opisuje ako kanibalský čin, pri k to
rom  muž zožerie ženu. Tento názor nezastávajú ženy, 
ktoré mužov ľúbia a sexus im prináša radosť, je  to 
prejav hlbokého nepriateľstva voči mužom a sexu. Ne
návisť a predsudky o mužoch vyniknú však ešte viac 
na konci príbehu. Musíme si — ako je to v babylon
skom m ýte — uvedomiť, že nadradenosť žien spočíva  
v ich schopnosti rodiť deti. Čím sa teda vlk zosm iešnil? 
Tým, že sa pokúsil zohrať úlohu tehotnej ženy, lebo 
mal v bruchu živé bytosti. Červená Čiapočka mu vloží 
do brucha skaly — symbol neplodnosti — a vlk sa  
zrúti a zom iera, jjpodľa prim itívneho zákona odplaty  
sa jeho skutok potresce podľa jeho zločinu: zabijú ho 
skaly, symbol neplodnosti, a tým  sa zosm iešni jeho 
uzurpácia úlohy tehotnej ž e n y j

Táto rozprávka, v ktorej hlavným i postavam i sú tri 
gen erácie  žien (h o rár na konci je konvenčnou postavou  
otca bez nejakej váh y), hovorí o konflikte medzi mužom  
a ženou; je to príbeh o trium fe žien, ktoré nenávidia 
muža, a končí sa presne opačne ako oidipovský mýtus, 
v ktorom  z tohto boja vychádza víťazne muž.



^Symboly, ktorým i sm e sa doteraz zaoberali, sú n á
zorné obrazy alebo slová, ktoré zastupujú myšlienku, 
cit alebo predstavu. Jestvuje však aj iný druh sym 
bolov, ktorého význam  v ľudských dejinách 'je  sotva 
menší ako význam  symbolov zo snov, mýtov a rozp rá
vok. Mám na mysli symbolický rituál, kde vnútornú  
skúsenosť zastupuje činnosť, nie slovo alebo obraz?)
V každodennom živote všetci takéto symbolické rituály  
používame. Keď zdvihneme klobúk na znak úcty, keď 
sa pokloníme, keď si potrasiem e ruky na znak priateľ
stva, ide skôr o sym bolický čin, nie o reč . Uvedené 
symboly sú jednoduché a ľahko zrozum iteľné; tak ako 
niektoré sny sú každému zrozumiteľné bez osobitnej 
analýzy. Rovnako jednoduché sú aj mnohé náboženské 
symboly, napríklad stgrý hebrejský zvyk trhať si na 
znak smútku šaty. /S ú  však aj mnohé iné rituály, ako 
napríklad rituál sabatu, ktoré sú natoľko zložité ako 
sym bolický jazyk snov a mýtov, a treba ich vysvetliť^  

^Predpisy dodržiavať sabat majú v Starom  zákone vý
značné miesto. Je to v podstate jediný príkaz — ktorý 
sa týka rituálu — o ktorom  sa zmieňuje Desatoro božích  
prikázaní. „Spomni, aby si deň sviatočný svätil. Šesť 
dní budeš pracovať, ale siedmy deň je sabat Boha, tvoj
ho Pána; v ten deň nebudeš konať nijakú prácu,, ani 
ty, ani tvoj syn, ani tvoja d céra, ani tvoj sluha, ani 
tvoja slúžka, ani tvoj statok, ani cudzinec, ktorý je 
u teba. Lebo za šesť dní stvoril Pán nebo a zem, moria 
a všetko, Čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto  
Pán blahoslavil deň sabatu a urobil ho posvätným .“ (E x. 
20 :8— 1 1 ). V druhej verzii D esatora (Deut. 5 :1 2 — 15) sa  
opäť prikazuje dodržiavanie sabatu, aj keď sa už neho
vorí o oddychu boha v siedmy deň, ale o odchode 
z Egypta: „A pam ätaj, že si bol sluhom v krajine  
Egyptskej a že Boh, tvoj Pán, ťa odtiaľ vyviedol mocnou  
rukou a vystretým  ram enom . Preto Boh, tvoj Pán, ti pri
kázal dodržiavať deň sabatu.“

|V mysli dnešného človeka nevyvoláva ustanovenie sa 
batu nijaký väčší problém. Názor, že človek si m á po 
týždennej p ráci jeden deň oddýchnuť, nám  znie ako 
sam ozrejm á sociálno-hygienická zásada, ktorá m á dať



človeku telesný a duševný oddych a uvoľnenie, aké  
potrebuje, aby ho p ráca  celkom  nezdolala. Toto h ľa
disko je nepochybne správne, ale neodpovedá na n ie
ktoré otázky, ktoré sa vynárajú  pri pozornejšom  pohľa
de na biblický zákon o sabate, a najm ä na ritu ál sabatu, 
ako sa vyvinul v pobiblickej tradícii.

P rečo je tento sociálno-hygienický zákon taký dôle
žitý, že sa dostáva medzi desať prikázaní, ktoré sa inak
šie zaoberajú len základným i náboženským i a m ravným i 
princípm i? Prečo sa vysvetľuje oddychom boha v siedmy  
deň, a  čo tento „oddych“ zn ačí? Či sa  boh znázorňuje  
natoľko antropom orficky, že po šiestich  dňoch ťažkej 
p ráce  potrebuje oddych? P rečo sa v druhom znení 
D esatora vysvetľuje sabat slobodou, a nie oddychom  
boha? Čo je spoločným  m enovateľom  týchto oboch vy
svetlení? Ďalej — a to je hádam  najdôležitejšia otázka
— ako môžeme chápať zložitosť rituálu sabatu z hľa
diska m odernej sociálno-hygienickej in terp retácie  od
dychu? V Starom  zákone muž, ktorý „zbiera prú ty“ 
(Num. 4 :32  a ď alej], sa považuje za porušiteľa zákona  
sabatu a tresce  sa  smrťou. V neskoršom  vývine nielen  
p ráca  v našom  modernom  chápaní sa zakazuje, ale aj 
napríklad takéto  činnosti: akékoľvek robenie ohňa, aj 
keď je to len pre pohodlie a nevyžaduje sa pritom  
telesná n ám ah a; odtrhnúť jediné steblo trávy alebo 
kvet zo zem e; niesť čokoľvek, aj keby to bola len 
vreckovka. To všetko nie je z hľadiska fyzickej n á 
mahy p ráca . Vyhýbať sa tom u je často  nepríjem nejšie  
a nepohodlnejšie, ako to urobiť. Máme tu do činenia  
s výstredným i a núteným i krajnosťam i pôvodne „ro 
zumného“ rituálu, alebo je hádam  naše chápanie rituálu  
chybné a potrebuje revíziu?

Podrobnejšia an alýza sym bolického významu rituálu  
sabatu ukáže, že tu nejde o obsesívnu prísnosť, a le  o ta 
ký pojem p ráce  a oddychu, ktorý sa celkom  líši od 
moderného chápania.

Začnem e so základným  mom entom — pojem p ráce, 
s ktorým  pracuje biblické a neskôr talm udistické po
ňatie, nie je jednoducho poňatím  fyzického úsilia, ale  
možno ho definovať tak to : „Práca“ — či už konštruktív
na alebo deštruktívna  — je akýkoľvek zásah človeka  
do fyzického sveta. „Oddych“ je stav mieru a pokoja



medzi človekom a prírodou. Človek musí nechať prírodu  
nedotknutú, nesm ie ju nijako meniť, ani výstavbou, ani 
ničením ; aj najm enší zásah  človeka do prírodného  
procesu je porušením  „oddychu“. Sabat je dňom pokoja 
medzi človekom  a prírodou; akákoľvek p ráca narúša  
rovnováhu medzi človekom  a prírodou. Takáto všeobecná  
definícia nám  umožňuje pochopiť ritu ál sabatu. Vskutku, 
každá ťažká p ráca  — ako oranie alebo výstavba — 
je prácou tak z tohto, ako aj zo súčasného hľadiska. 
Ale zapálenie zápalky a vytrhnutie stebla trávy — 
kým nevyžadujú nám ahu — sú symbolom ľudského zá
sahu do prírody, sú narušením  mieru medzi človekom  
a prírodou. Na základe takéhoto princípu sa  dá pochopiť 
aj talm udistický zákaz voľačo niesť, aj keď to má 
len malú váhu. Treba povedať, že nesenie niečoho ako  
také nie je zakázané. Vo vlastnom  dome alebo na vlast
nom m ajetku môžem niesť aj ťažký náklad, a neporuším  
rituál sabatu. Nesmiem však niesť ani len vreckovku  
z jednej oblasti do druhej, napríklad z vlastného domu 
na ulicu. Takto zákon rozširuje myšlienku pokoja 
z prírodného prostredia do prostredia spoločenského.

>_Práve tak, ako človek nesm ie meniť a narúšať prírodnú  
rovnováhu, musí sa  zdržiavať aj zmeny spoločenského  
poriadku^ To znam ená, že sa nesm ie nielen ničím  za
m estnávať, a le  musí sa vyhýbať aj najzákladnejším  for
mám prenosu vlastníctva, totiž m iestnem u prenosu z jed
nej sféry do druhej.

Sabat symbolizuje stav  úplnej harm ónie medzi člove
kom a prírodou a medzi človekom  a iným človekom. 
Tým, že človek nepracuje, t. j. nezúčastňuje sa na  
p rocese prírodných a spoločenských zmien, oslobodzuje 
sa od pút prírody a času, aj keď len jeden deň do 
týždňa.

Úplný význam tejto m yšlienky možno pochopiť len 
v súvislosti s biblickou filozofiou vzťahu medzi člo 
vekom a prírodou. Pred Adamovým pádom, t. j. pred  
získaním  rozumu, žil človek v úplnej zhode s prírodou; 
prvý prejav neposlušnosti, ktorý je aj začiatkom  ľudskej 
slobody, „mu otvára o či“ ; začín a chápať dobro a  zlo, 
uvedomuje si seba a svojich druhov, je ako oni, a  pred
sa jedinečný, je sputnaný láskou, a predsa zostáva sám . 
Z ačali sa  ľudské dejiny. Boh ho pre neposlušnosť uvrhne



do kliatby. Aká je to kliatba? Vyhlási sa  nepriateľstvo  
a boj medzi človekom  a zvieratam i („A vložím nepriateľ
stvo medzi teba (h ad a) a ženu, a  medzi tvoje sem ä; 
bude ti šliapať po hlave a ty ju budeš štípať do p äty“ ), 
medzi človekom  a pôdou („n ech  ti je pole kliatbou; 
trápením  sa budeš z neho živiť celý život; tŕň  a bodľa- 
čie ti bude odmenou a jesť budeš plody zem e; v pote  
tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa opäť nestaneš  
zem ou“ ), medzi mužom a ženou („a  budeš túžiť po m an
želovi a on ti bude vládnuť“ ), medzi ženou a jej vlast
nou prirodzenou úlohou („v bolestiach budeš rodiť de
ti“ ). Pôvodná predindividualistická harm ónia sa  n ah ra
dila konfliktom  a bojom.41

Aký je potom — z hľadiska p roroctiev — cieľ člove
ka? Žiť opäť v m ieri a súlade so svojimi blížnymi, so 
zvieratam i a pôdou. Nový súlad je iný ako súlad v raji. 
Možno ho získať len tak, ak  sa  človek plne rozvíja  
a stan e sa skutočne ľudským, ak pozná pravdu a koná 
spravodlivo, ak si vypestuje takú schopnosť rozumu, 
k torá ho oslobodí od pút človeka a pút iracion áln ych  
vášní. Prorocké spisy hýria symbolmi tejto m yšlienky. 
Plodnosti pôdy zas nič nestojí v ceste , m eče sa zmenia  
na rad lice  pluhov, lev a jahňa budú žiť spolu v priateľ
stve; nebude vojny, ženy budú rodiť bez bolestí (ta l-  
mud) a celé ľudstvo bude spájať pravda a láska. Táto 
nová harm ónia, ktorej dosiahnutie je cieľom  dejinného  
procesu, vyúsťuje sym bolicky do postavy M esiáša.

Z takéhoto hľadiska m ôžem e plne chápať význam  
rituálu sabatu. Sabat je predchodcom  príchodu M esiáša 
práve tak, ako sa obdobie M esiáša nazýva obdobím 
„nepretržitého sabatu“. Sabat naozaj nie je len sym 
bolickou anticipáciou  m esiášskeho obdobia, ale považuje 
sa za jeho skutočného predchodcu. V talm ude sa o tom  ho
vorí: „Keby celý  Izrael len raz úplne dodržal sabat, 
znam enalo by to príchod M esiáša.“

Teda oddych — a nie p ráca  — sa chápe odlišne v porov
naní s m oderným  výrazom  odpočinku. V stave oddychu  
anticipuje človek stav  ľudskej slobody, ktorá sa  nako

41 Pozri E. Fromm, Escape from Freedom (New York: 
Rinehart and Co., 1941).



niec dosiahne. Vzťah človeka a prírody a vzťah medzi 
ľuďmi je vzťah súladu, mieru, vzájom ného nezasahova
nia. P ráca  je symbolom konfliktu a nesúladu; oddych  
je vyjadrením  dôstojnosti, mieru a slobody.

Z tohto hľadiska možno odpovedať na niektoré pred
chádzajúce otázky. Rituál sabatu m á ústredné miesto  
v biblickom náboženstve preto, lebo pri ňom nejde len 
o „deň odpočinku“, ako sa chápe v sú časn osti; sabat 
je symbolom spasenia a slobody. Taký je aj význam  bo
žieho oddychu; nejde o to, že boh je ustatý a potrebuje  
oddych; ide tu o myšlienku, že i keď je stvorenie  
hocako význam né, význam nejší a  korunou všetkého 
je pokoj. Boh p racu je len z vlastnej vôle; „neoddychuje“ 
preto, že je ustatý, a le  preto, že skutočný, slobodný boh 
ukazuje svoju božskosť len potom, keď prestal pracovať. 
Človek je teda úplným človekom  iba vtedy, keď n epra
cuje, keď je s prírodou a svojimi blížnymi v m ieri; 
preto sa aj prikázanie sabatu motivuje raz božím od
počinkom , inokedy oslobodením z Egypta. Oboje značí 
to isté a navzájom  sa objasňuje: oddych je sloboda.

N echcel by som  skončiť túto tém u bez stručnej zmien
ky o niektorých aspektoch rituálu sabatu, ktoré sa  
týkajú jeho úplného pochopenia.

Zdá sa, že sabat bol starý  babylonský sviatok, ktorý  
sa slávil každý siedm y deň (šap atu ). Jeho význam  sa  
však úplne líšil od biblického sabatu. Babylonský šapatu  
bol dňom žialenia a sebatrestania. Bol to pochm úrny  
deň, venovaný p lan éte Saturn (an gl. „S atu rd ay“ je ešte 
stále  venovaný Saturnu — deň S atu rn a), ktorej hnev 
ch celi ľudia utíšiť sebatrestaním  a  sebahanobením . Po
m aly tento sviatok zm enil svoj ch arak ter. Už aj v S ta
rom  zákone stratil význam  seb atrestania a žiaľu; nie 
je viac „zlým “ dňom, ale  dobrým, určeným  pre ľudské 
blaho. V ďalšom vývine sa sabat čoraz viac stáva p ria
mym protikladom  zlovestného šapatu. Stáva sa  dňom  
radosti a pôžitku. Za posledných dvetisíc rokov ch arak 
terizovalo židovskú oslavu sabatu popri štúdiu Starého  
zákona a neskorších náboženských spisov jedenie, pitie, 
spev a pohlavný styk. Z dňa podrobenia sa zlým  silám  
Saturna sa sabat s ta l dňom slobody a radosti. Túto 
zmenu nálady a významu možno úplne pochopiť len  
vtedy, ak beriem e do úvahy význam  Saturna. Saturn



(podia starej astrologickej a m etafyzickej trad ície) 
symbolizuje čas. Je bohom času, a  teda bohom sm rti. 
Keďže človek je ako boh, m á dušu, rozum, lásku a slo
bodu, nepodlieha času a sm rti. Keďže však človek  
je aj živočích a jeho telo podlieha zákonom  prírody, 
je súčasne otrokom  času a sm rtij Babylončania sa po
kúšali udobriť vládcu času sebatrestaním . Svojím po
ňatím  sabatu sa biblia pokúša o celkom  nové riešenie: 
zastavením  pôsobenia prírody na jeden deň sa elim i
nuje ča s ; kde niet zmeny, niet p ráce  a ľudskej činnosti, 
tam  p restáva existovať čas. Nam iesto sabatu, v ktorom  
sa človek korí vládcovi času, biblické poňatie sabatu  
symbolizuje víťazstvo človeka nad časom ; čas  sa ruší, 
Saturn strá ca  trón vo svoj vlastný deň, v deň Sa
turna.

5. K A F K O V  P R O C E S

Vynikajúcim  príkladom  um eleckého diela napísaného  
sym bolickým  jazykom  je Kafkov Proces. Tak ako v mno
hých snoch podávajú sa tu udalosti, z ktorých  každá 
sam a osebe je konkrétna a realistick á, celok je však  
im aginárny a fan tastick ý . Ak chcem e rom án pochopiť, 
musíme ho čítať tak, akoby sme snívali dlhý zložitý 
sen, v ktorom  sa vonkajšie udalosti odohrávajú  
v priestore a čase  a predstavujú m yšlienky a city  
v mysli snívajúceho; v tom to prípade je to hrdina 
rom ánu K.

Román sa začín a trochu desivou vetou: „Proti Jozefovi 
K. vzniesol asi ktosi falošné obvinenie, lebo ho istého  
rán a zatkli, hoci nevykonal nič zlého.“42

Mohli by sm e povedať, že K. začína svoj sen  
uvedom ením si, že „je uväznený“? Je to zaujím avé 
slovo s dvojitým významom (v angličtine, pozn. p rek l.). 
Uväzniť niekoho môže znam enať, že ho policajti odvedú 
do väzenia, a  môže to znam enať aj to, že sa niekomu

42 Tento a ďalšie úryvky sú z diela Franza Kafku Proces, 
Bratislava 1964.



zabráni v jeho ďalšom raste  a vývine. Obvinený je 
„uväznený“ políciou a o organizm e sa hovorí, že sa 
„uzavrel“ jeho ďalší norm álny vývin. Vonkajšie dianie 
rom ánu používa pojem „uväznený“ v prvom význame. 
Jeho sym bolický význam  treba však chápať podľa dru
hého významu. K. si uvedomuje, že sa mu čosi uzavrelo, 
že sa mu zastavil jeho vlastný vývin.

V m ajstrovsky napísanom  malom odseku vysvetľuje 
Kafka, p rečo bol K. zatknutý. K. trávil svoj život takto: 
„Tejto jari trávieval K. večery tak, že po p ráci, ak  
to len bolo ešte možné — sedával n ajčastejšie až do 
desiatej v k ancelárii — sám  alebo s úradníkmi trochu  
prešiel a potom zašiel do pivného sklepú, kde sedával 
pri stálom  stole, n ajčastejšie  so starším i pánmi, až do 
jedenástej. Tento zvyk m ával však vše aj výnimky, ak  
napríklad K.-a pozval bankový riaditeľ, ktorý si neoby
čajne cenil jeho výkonnosť a spoľahlivosť, na vychádz
ku autom  alebo na večeru  do svojej vily. Okrem toho 
chodieval K. raz do týždňa k dievčaťu menom Elsa, 
ktorá cez noc až do neskorého rán a obsluhovala kdesi 
vo vinárni ako čašn ica a cez deň prijím ala návštevy len 
v p osteli.“

Bol to prázdny, nudný a stereotypný život bez lásky  
a bez osohu. Bol naozaj uväznený a o zatknutí a  n e
bezpečenstve, ktoré ohrozovalo jeho osobnosť, mu ho
vorilo vlastné svedomie. V druhej vete rom ánu sa hovorí, 
že kuchárka jeho dom ácej, „ktorá mu každý deň ráno  
okolo ôsmej nosila raňajky, ten toraz neprichádzala. To 
sa ešte nikdy n esta lo “. Táto podrobnosť sa zdá bezvý
znam ná. Je naozaj akosi neprim erané, že- po desivom  
oznám ení jeho zatknutia sa uvádza tak á banalita, že 
nedostal raň ajk y ; avšak, ako v mnohých snoch, táto  
zdanlivo bezvýznam ná m aličkosť obsahuje dôležitú in
form áciu o K.-ovej povahe. K. bol muž „receptívnej 
o rien tácie“. Všetko jeho úsilie sa zam eriavalo na po
trebu dostávať od iných — nie dávať a tvoriť.43

Bol závislý od iných, ktorí mu dávali jesť, s tarali sa 
oň a chránili ho. Bol ešte stále  dieťaťom , závislým  od

43 Pozri opis receptívnej orientácie v práci E. Fromma Man 
for Himself, New York: Rinehart and Co., 1947.



m atky a spoliehajúcim  sa vo všetkom  na jej pom oc, 
ktorú používal a využíval. Pre ľudí tohto typu je ch a
rak teristick é, že ich hlavnou snahou je ukázať sa 
príjem ným  a pekným pred ľuďmi, a to najm ä pred  
ženam i, aby mu poskytli potrebnú pomoc. N ajviac sa  
obával toho, aby sa ľudia nenahnevali a neodopreli mu 
svoju podporu. Domnieval sa, že zdroj všetkého užitoč
ného je mimo neho a že problém života je vyhnúť sa 
riziku stra ty  výhod tohto zdroja. Výsledkom je stra ta  
pocitu vlastnej sily a výrazná obava pred hrozbou, že 
stra tí osobu alebo osoby, od ktorých  je závislý.

K. nevedel, kto ho obvinil, ani z čoho ho obviňujú. 
Spytoval sa : „Kto sú títo m uži? O čom to rozprávajú?  
Akú autoritu zastupujú?“ Neskôr, keď sa rozprával 
s „inšpektorom “, mužom, čo stá l vyššie v súdnej 
hierarchii, hlas sa trochu upresnil. K. mu dal rôzne  
otázky, ktoré nijako nesúviseli s hlavnou otázkou, z čo 
ho ho vlastne obviňujú. Pri odpovedi uviedol inšpektor 
výrok, ktorý obsahoval jeden z najdôležitejších mo
mentov, týkajúcich sa K.-a, a teda každého, kto má 
ťažkosti a potrebuje pomoc. Výrok inšpektora znel: „Ne
viem síce odpovedať na vaše otázky, môžem vám však  
aspoň poradiť; m yslite menej na nás a na to, čo sa  
s vami stan e; m yslite m iesto toho viac na se b a /1 K. 
nepochopil význam  inšpektorových slov. Nepobadal, že 
problém je v ňom samom, že len sám  sa môže za
ch rán iť; skutočnosť, že nevedel prijať inšpektorovu radu, 
bola svedectvom  jeho konečnej porážky.

Prvá scén a príbehu sa končí ďalším inšpektorovým  
výrokom, ktorý dobre osvetľuje povahu obžaloby 
a zatknutia. „Podistým  budete chcieť teraz ísť do ban
k y.“ „Do b an k y?“ opýtal sa  K., „m yslel som, že som  
zatknutý.“ . . .  „Akože môžem ísť do banky, ak som  
zatk n u tý?“ „Ach tak ,“ povedal inšpektor, ktorý bol už 
pri dverách. „Nepochopili ste  m a. Pravda, ste  zatknutý, 
ale to vám nebude brániť vo výkone vášho povolania. 
Nebude vám to brániť ani v obvyklom spôsobe vášho 
života.“ „Tak to teda nie je s tým  zatknutím  tak é zlé ,“ 

■povedal K. a pristúpil k inšpektorovi. „Nikdy som  
to inak nem yslel,“ povedal inšpektor. „Zdá sa teda, že 
nebolo treba zatknutie ani oznam ovať,“ povedal K. 
a podišiel ešte bližšie.



V skutočnosti by sa čosi také sotva mohlo stať. Ak 
človeka zatknú, nepovoľuje sa mu pokračovať v zam est
naní a neumožňuje sa  mu ani iná z jeho bežných čin 
ností, ako to neskôr uvidíme. Tieto čudné okolnosti sú 
takej povahy, že sa ich nemôže dotknúť uväznenie 
ľudskej bytosti. Z ľudského hľadiska bol akoby m ŕtvy, 
a pokračovať vo svojej existencii bankového úradníka  
mohol len preto, lebo táto  činnosť bola úplne oddelená 
od jeho existencie ako1 ľudskej bytosti.

K. nezreteľne tušil, že vedie zbytočný život a rýchlo  
upadá. Celý rom án sa od tejto chvíle zaoberá jeho 
reakciou  na uvedomie si tejto skutočnosti a  jeho úsilím  
brániť a zachrániť sa. Výsledok je tragick ý ; aj keď 
počul hlas svojho svedom ia, neporozum el mu. Miesto 
toho, aby sa pokúsil pochopiť pravú príčinu uväznenia, 
pokúšal sa uniknúť uvedomovaniu si tejto reality . Na
m iesto toho, aby si pomohol jediným možným spôsobom
— poznaním  pravdy a snahou o zmenu — utiekal sa
o pom oc ta, kde ju nemohol nájsť — mimo seba, 
u iných, u šikovných právnikov, u žien, ktorých „styk y“ 
by mohol využiť; stále  sa dožadoval neviny a um lčoval 
hlas, ktorý mu našepkával, že je vinný.

Hádam by aj bol našiel riešenie, ale jeho mravné  
k ritériá boli zm ätené. Poznal len jeden druh mravného 
zákona: prísnu autoritu, ktorej základným  prikázaním  
je: „Musíš poslúchať.“ Poznal len „svedomie au tority“, 
podľa ktorého ja  poslušnosť najvyššou cnosťou a nepo
slušnosť najväčším  prečinom.^Sotva tušil, že jestvuje aj iný 
druh svedom ia — ľudské svedomie — ktoré predstavuje  
náš vlastný hlas, volajúci nás späť k sebe sam ým .4̂

Oba druhy svedom ia sa v rom áne podávajú symbo
licky: ľudské svedomie predstavuje inšpektor a neskôr 
kňaz, autoritatívne svedomie súd, sudcovia, pom ocníci, 
nečestn í právnici a všetci tí, čo majú s prípadom do 
činenia. K.-ov tragick ý  omyl spočíva v tom, že aj keď 
počul hlas ľudského svedom ia, omylom ho zam enil za  
hlas svedom ia autority  a bránil sa proti silám  obvi
ňujúcich autorít sčasti poddajnosťou, sčasti vzburou,

44 Pozri kapitolu o ľudskom a autoritatívnom svedomí v mo
jej práci Man for Himself, cit. vyššie.



hoci v skutočnosti m al zápasiť sám  za' seba v mene 
vlastného ľudského svedom ia.

„Súd“ sa opisuje ako despotická a prehnitá ustano
vizeň, v ktorej vládnu úplatky, a  nie rozum a sp ra
vodlivosť. Sudcovia používali zákonníky (ukázala mu ich  
m anželka jedného zo zriad en cov), ktoré boli sym bolic
kým vyjadrením  takejto korupcie. Boli to staré  knihy 
s pozahýnaným i rohm i strán , väzba jednej z nich bola 
uprostred takm er zlom ená, len vlákna držali obidva kusy 
pokope. „Aké je to tu všetko špinavé,“ povedal K. a  po
krútil hlavou a žena, skôr než K. mohol vziať knihy do 
rúk, poutierala aspoň z ich  povrchu zásterou p rach . 
Keď otvoril knihu na sam om  vrchu kôpky, zjavil sa  
neslušný obrázok. Na pohovke sedeli chlap a žena 'nahí, 
ordinárny úm ysel pôvodcu kresby bol zjavný, ale  
kresliar bol natoľko neobratný, že bolo vidno len  
chlapa a ženu, ktorí vystupovali z obrazu vo svojej p rí
lišnej telesnosti, sedeli priveľmi vzpriam ení a v dôsledku  
nesprávnej perspektívy sa  len horko-ťažko vládali 

k sebe obrátiť. K. už ďalej nelistoval, ale otvoril len na 
titulnej stran e jednu z ďalších kníh. Bol to rom án nadpí- 
saný Muky, ktoré spôsoboval Gréte jej muž Hans. „To 
sú zákonníky, čo sa tu študujú,“ povedal K., „takíto  
ľudia m a majú súdiť.“

Iným výrazom  tej istej skazenosti bolo, že zriadencovu  
ženu sexuálne zneužíval jeden zo sudcov a jeden zo 
študentov práva, pričom  ani žena, ani jej m anžel n e
smeli protestovať. V K.-ovom postoji k súdu je prvok  
vzbury. Hlbokú sym patiu pociťuje k zriadencovi súdu, 
ktorý „potom, čo pozrel na K.-a tak  dôverčivo, ako to 
ešte doteraz pri všetkej svojej prívetivosti neurobil,“ 
dodal: „Je to už tak, ustavične rebelujem e.“ Ale vzbura 
sa stried ala  s poddajnosťou. K.-ovi nikdy nenapadlo, že 
nie autoritatívny súd, ale jeho vlastné svedomie je 
zdrojom m ravného zákona.

Nebolo by vari celkom  správne povedať, že mu táto  
m yšlienka nikdy nenapadla. Raz na konci svojej cesty  
sa priblížil pravde natoľko, ako doteraz ešte nikdy. Za
čul hlas svojho ľudského svedom ia, reprezentovaného  
kňazom v k atedrále. Mal sa v kated rále stretnúť s istým  
obchodným znám ym , ktorém u m al ukázať m esto; tento  
však na schôdzku neprišiel a  K. ostal v katedrále sám ,



akosi osam otený a plný čudných pocitov; zrazu celkom  
jednoznačne — a nevedel sa z toho nijako vykrútiť
— zaznel h las: „Jozef K !“

K. sa zháčil a  hľadel pred seba na zem. Zatiaľ bol 
ešte slobodný, ešte mohol pokračovať v ceste a dostať 
sa odtiaľ jednými z troch  m alých, tm avých drevených  
dverí, ku ktorým  nem al ďaleko. To by práve značilo, 
že nerozum el, alebo že síce  porozum el, že však na to 
nedbá. Keby sa však obrátil, bol by lapený, lebo by 
tým  priznal, že porozumel, že je naozaj ten, koho 
kazateľ oslovil, a že ch ce aj poslúchnuť. Keby bol 
duqhovný zvolal ešte raz, bol by K. určite odišiel, 
keďže však bolo, nech  K. koľkokoľvek čakal, ticho, 
predsa len trochu obrátil hlavu, lebo ch cel vidieť, čo  
teraz duchovný robí. Stál pokojne na kazateľnici ako  
predtým , bolo však zreteľne vidno, že spozoroval, ako 
K. obrátil hlavu. Bola by to bývala detinská h ra na 
schovávačku, keby sa K. teraz  nebol býval obrátil 
úplne. Urobil to a duchovný ho privolal kývnutím  
p rsta  bližšie. Keďže sa už teraz  mohlo všetko diať 
zjavne, pobehol — urobil tak zo zvedavosti a  aby 
to celé sk rátil — dlhými skokmi ku kazateľnici. Pri 
prvých laviciach  zastal, duchovný však pokladal 
vzdialenosť ešte vždy za priveľkú, vystrel ruku a uká
zal ostro ohnutým ukazovákom  na miesto tesne pred  
kazateľnicou. K. poslúchol aj v tom, na tomto m ieste  
musel už ďaleko zakláňať hlavu, aby duchovného ešte  
videl. „Si Jozef K.,“ povedal duchovný a zdvihol na 
zábradlí ruku neurčitým  pohybom. „Äno,“ povedal K., 
m yslel na to, ako otvorene vyslovoval predtým  svoje 
meno, od istého času sa mu stalo  bremenom, teraz  
totiž poznali jeho meno aj ľudia, s ktorým i sa  prvý  
raz  stretol — aké to bývalo pekné, keď sa najprv  
predstavil, a  až potom  ho poznali. „Si obžalovaný,“ 
povedal duchovný m im oriadne ticho. „Äno,“ povedal 
K., „oznám ili mi to .“ „Si teda ten, ktorého hľadám ,“ 
povedal duchovný. „Som väzenský kaplán.“ „Ach

1 ta k ,“ povedal K. „Dal som ťa sem  zavolať,“ povedal 
duchovný, „aby som  sa s tebou porozprával.“ „To som  
nevedel,“ povedal K. „Prišiel som sem, aby som  
istém u Talianovi u kázal dóm.“ „N echaj vedľajšie veci,“



povedal duchovný. „Čo to m áš v ruke? Jé to modliteb
ná k n ižk a?“ „N ie,“ povedal K., „je to album p am ä
tihodností m esta .“ „Odlož to ,“ povedal duchovný. K. 
odhodil album tak prudko, že sa roztvoril a  kĺzal sa  
dokrkvaným i listam i hodný kus po zemi. „Vieš, že je 
to s tvojím procesom  z lé ? “ opýtal sa duchovný. „Aj 
mne sa tak  vidí,“ povedal K. „Dal som si s tým  
mnoho p ráce, doteraz však bezvýsledne. Nemám však  
ešte hotové podanie.“ „Ako si predstavuješ k on iec?“ 
opýtal sa duchovný. „Predtým  som si m yslel, že sa to 
musí skončiť dobre,“ povedal K., „teraz zavše sám  
o tom pochybujem. Neviem, ako sa to skončí. Ty to 
v ie š?“ „N ie,“ povedal duchovný, „obávam  sa však, že 
sa "to skončí zle. Pokladajú ťa za vinného. Tvoj 
proces sa možno ani nedostane ďalej od podriadenej 
súdnej inštancie. Aspoň n ateraz  pokladajú tvoju vinu 
za dokázanú.“ „Nie som však vinný,“ povedal K., 
„to je omyl. Ako aj môže byť vôbec nejaký človek  
vinný? Veď sme tu všetci ľudia, jeden ako druhý.“ 
„To je p ravd a,“ povedal duchovný, „lenže takto v ra 
via zvyčajne vinníci.“ „Aj ty si voči mne p red p ojatý?“ 
opýtal sa K. „Nie som voči tebe predpojatý,“ povedal 
duchovný. „Ďakujem ti ,“ povedal K., „lež všetci o sta t
ní, čo majú účasť na súdnom konaní, sú voči mne 
predpojatí. Moje postavenie sa stáva čo raz ťažším .“ 
„N echápeš skutkový stav  v ecí,“ povedal duchovný, 
„rozsudok nepríde odrazu, súdne konanie prejde po
stupne v rozsudok.“ „Tak je to ted a,“ povedal K. 
a sklonil hlavu. „Čo ch ceš v tej veci v najbližšej 
budúcnosti u robiť?“ opýtal sa duchovný. „Chcem  ešte  
hľadať pom oc,“ povedal K. a zdvihol hlavu, aby videl, 
čo bude o tom  súdiť duchovný. „Sú isté možnosti, 
ktoré som  ešte nevyužil.“ „H ľadáš priveľmi cudziu  
pom oc,“ povedal duchovný vyčítavo, „a najm ä u žien. 
Či nebadáš, že to nie je ozajstná p om o c?“ „Mohol 
by som ti dať zavše, ba veru často  za pravdu,“ povedal 
K., „nie však vždy. Ženy majú veľkú m oc. Keby 
som  mohol dosiahnuť, aby niekoľko žien, ktoré po
znám , spoločne pre mňa pracovalo, iste by som  sa  
uplatnil. Najm ä pri tom to súde, ktorý sa  skladá  
takm er len zo sukničkárov. Ukáž vyšetrujúcem u sud
covi čo len zďaleka nejakú ženu, a  prevrhne, len



aby bol čím  prv pri nej, i súdnu stolicu a obžalo
vaného!“ Duchovný sklonil hlavu k zábradliu, akoby 
až teraz  doliehal naňho strop kazateľnice. Aký to 
musí byť vonku n ečas?  To už nie je pochm úrny deň, 
to je hlboká noc. Nijaká maľba na veľkých sklených  
oknách nem ohla vytvoriť v tem note múrov ani len  
záblesk trhliny. A práve teraz začal kostolník zhášať 
sviece na hlavnom  oltári, jednu za druhou. „Hneváš sa  
na m ň a?“ opýtal sa K. duchovného. „Možno nevieš, 
pri akom  súde slúžiš.“ Nedostalo sa mu odpovede. 
„Veď sú to len moje skúsenosti,“ povedal K. Hore 
bolo ešte vždy ticho. „N echcel som ťa uraziť,“ povedal 
K. Tu skríkol duchovný na K.-a: „Či nevidíš na dva 
kroky pred seb a?“ Zakričal to síce s hnevom, ale  
súčasne ako človek, ktorý vidí kohosi padať a skríkne, 
lebo sa sám  zľakol, neopatrne, mimovoľne.

Duchovný poznal skutočné obvinenie proti K.-ovi a ve
del aj to, že proces sa  skončí zle. V tejto chvíli m al K. 
možnosť zahľadieť sa do seba a pýtať sa na skutočné  
obvinenie, a le  v zhode so svojím predchádzajúcim  sp rá
vaním sa zaujím al iba o to, kde získať pomoc. Keď mu 
duchovný vyčítal, že sa príliš sta rá  o pomoc zvonka, 
jedinou reakciou K.-a bola obava, že sa duchovný n a
hneval. Kňaz sa teraz naozaj nahneval, ale bol to hnev 
z lásky, aký pociťuje človek, ktorý vidí iného padať 
a vie, že sám  si môže pomôcť, ale iný mu pomôcť n e 
môže. Kňaz mu toho viac nemohol povedať. Keď K. 
sm eroval k východu, spýtal sa duchovný: „Chceš už 
od ísť?“ Hoci na to K. práve v túto chvíľu nem yslel, 
hneď povedal: „Hej, musím odísť. Som prokuristom  
istej banky, čakajú ma, prišiel som sem  len preto, aby 
som istému zahraničném u obchodnému priateľovi u ká
zal dóm.“ „Nuž,“ povedal duchovný a podal K.-ovi 
ruku, „choď ted a.“ „Nevyznám sa tu však potm e sám ,“ 
povedal K.

K. bol naozaj pred tragickou dilemou osoby, k torá si 
sam a nevie v tme nájsť cestu  a k torá sa domnieva, 
že len iní jej v tom  môžu pomôcť. Usiloval o pomoc, 
ale odm ietol jedinú pom oc, akú mu mohol poskytnúť du
chovný. Z hľadiska vlastnej dilemy nevedel duchov
ného pochopiť. „N echceš odo mňa ešte n iečo ?“ opýtal



sa K. „Nie,“ povedal duchovný. „Bol si predtým  voči 
mne tak ý lásk avý,“ povedal K., „a  všetko si mi objasnil, 
teraz ma však prepúšťaš, akoby ti na mne n ezáležalo .“ 
„Veď musíš odísť,“ povedal duchovný. „Nuž h ej,“ po
vedal K., „veď to uznaj.“ „Uznaj najprv ty, kto som ,“ 
povedal duchovný .„Si väzenský kaplán,“ povedal K. 
a podišiel bližšie k duchovnému; jeho okam žitý n ávrat 
do banky nebol taký potrebný, ako hovoril, mohol tu 
celkom  pokojne ešte zostať. „Patrím  teda k súdu,“ po
vedal duchovný. „Prečo by som nem al od teba niečo  
ch cieť? Súd od teba nič n echce. Prijme ťa, ak  prídeš, 
a prepustí ťa, ak odídeš.“

Duchovný dal celkom  zreteľne najavo, že jeho postoj 
je v protiklade s autoritatívnosťou. Chce síce  K.-ovi 
čisto z lásky k človeku pom ôcť, ale riziko výsledku  
K.-ovho procesu neniesol. K.-ov problém bol podľa n á
zoru duchovného výlučne jeho vlastným  problémom. Ak 
odm ieta vidieť, musí zostať slepý — lebo pravdu môže 
človek uzrieť len vlastným i očam i.

V rom áne prekvapuje skutočnosť, že sa vôbec n e
hovorí o rozdiele medzi m ravným  zákonom , ktorý pred
stavuje duchovný, a  zákonom , ktorý predstavuje súd. 
Naopak, v zjavnom príbehu je duchovný — ako väzen
ský kaplán — súčasťou súdneho systém u. Táto zm äte
nosť v príbehu je však symbolom zm ätku v K.-ovom  
vlastnom  vnútri. Oba m ravné princípy mu splývajú, 
a práve preto, že nevie medzi nimi rozlišovať, zotrváva  
v boji s autoritatívnym  svedomím a nevie pochopiť sám  
seba.

Rok uplynul od času, čo sa K. p rvýkrát dozvedel 
o svojom procese. Bolo to v predvečer jeho trid siatych  
prvých narodenín a proces bol straten ý . Dvaja muži ho 
prišli odviesť na popravu. Napriek zúfalej snahe sa mu 
nepodarilo položiť správnu otázku. Nezistil, z čoho ho 
obviňujú, kto ho obviňuje, ani ako by sa mohol za
chrániť.

Príbeh sa končí — ako veľa snov — prenikavou hrôzou. 
Kým si však kati s grotesknou form álnosťou pripravovali 
nože, K. po p rvýkrát nazrel do skutočného problému. 
„Chcel som vždy dvadsiatim i rukam i siahnuť do života, 
a ešte k tomu za nekaľavným  účelom . To nebolo sp ráv
ne. A teraz mám  ukázať, že ma nedokázal poučiť ani



celoročný p roces? Mám odisť ako nejaký zadubenec? 
Mám pripustiť, aby sa o mne vravelo, že som  chcel 
svoj proces na jeho začiatku skončiť a že ho chcem  
teraz, n a jeho konci znovu začín ať? N echcem , aby 
sa to vravelo.“

Po p rvýkrát si K. uvedomuje jalovosť svojho života. 
Po p rvýkrát vidí možnosť priateľstva a ľudskej spolu
patričnosti:

Jeho pohľad sa zastavil na poslednom poschodí 
domu susediaceho s kameňolomom . Ako keď sa roz- 
breskne svetlo, tak  sa tam  rozleteli okenice istého  
obloka; akýsi človek, slabý a útly v tej diaľke a výš
ke, vyklonil sa  prudko ďaleko dopredu a ešte ďalej 
vystrel ram ená. Kto to bol? Priateľ? Dobrý človek?  
Ktosi, čo m al s ním sú cit? Ktosi, čo ch cel pom ôcť?  
Bol to jednotlivec, boli to všetci? Bola to ešte nejaká  
pom oc? Boli nám ietky, na ktoré sa zabudlo? Zaru
čene boli. Logika je síce  neochvejná, neodolá však  
človeku, čo ch ce žiť. Kde je sudca, ktorého nikdy 
neuzrel? Kde je vysoký súd, ku ktorém u sa nikdy 
nedostal? Zdvihol ruky a roztiahol všetky prsty.

Celý. život sa pokúšal K. nájsť odpovede, alebo skôr 
dostať odpovede od iných; v tejto chvíli kládol otázky, 
a to správne otázky. Iba hrôza z um ierania mu dala 
m oc uzrieť možnosť lásky a  priateľstva a — znie to 
paradoxne — vo chvíli sm rti mu po prvý raz  dala aj 
vieru v život.
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