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Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá tématem snů a nevědomí, neboť „Sny jsou důležitou

součástí našeho života, protože ten se alespoň z poloviny svého trvání odehrává v noci, což

staví na roveň významnost vědomého i nevědomého dění.“1 Takto vyzdvihuje důležitost snů

Carl Gustav Jung, který spolu se Sigmundem Freudem a Jacquesem Lacanem tvoří hlavní

součást této práce.

Budu se zde zabývat otázkou, v čem jednotliví autoři spatřují význam snů, přičemž se

budu soustředit především na roli jazyka a symbolů v rámci struktury nevědomí. Důležitou

úlohu zde hraje reinterpretace Freudových myšlenek francouzským autorem Jacquesem

Lacanem, který si všiml toho, že Freud popisuje psychické ústrojí jako jazykovou organizaci.2

Lacan nazývá „rétorikou“ celý Freudův systém práce se sny, neboť vychází ze spojení

psychoanalytické metody s moderní sémiotikou a lingvistikou Ferdinanda de Saussura.3 Takto

pojatý projekt autor nazývá jako tzv. „návrat k Freudovi“, kde návratem míní to, „co je

vlastním smyslem freudovského „objevu“ a co je třeba vymanit z nánosu všeho, co by Freudovu

originalitu mohlo oslabovat.“4 Jeho výchozím úmyslem tedy bylo přání, aby byly Freudovy

texty čteny tak, aniž by byla podstata jeho myšlenek deformována.5

Josef Fulka uvádí, že tento návrat je zvláštní v tom smyslu, že ačkoli je

Lacan Freudovými texty velmi dobře poučen, sám se často odchyluje od jejich doslovného

znění a podtrhuje jen jejich určitá hlediska, čímž dochází k různým posunům a přeformulování

Freudových teorií.6 „Návrat k Freudovi“ však podle Lacana předpokládá, že za účelem

zachování autenticity Freudovy originality je třeba mu být nevěrný a překračovat jisté hranice.7

Obecně chce z psychoanalýzy vyloučit libidinózní a pudové sklony a zaměřuje se na teorii

symboliky Freuda, kde psychoanalýzu spojuje s filosofií, literaturou a lingvistikou.8

V této práci budu přistupovat s respektem k těmto Lacanovým úmyslům zachovat

Freudovo novátorství a budu srovnávat Lacanovo psychoanalytické pojetí snů, s pojetím

C. G. Junga a S. Freuda.

1 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 53.
2 STROMŠÍK, J. Proč právě Freud? In: FREUD, C. G. O člověku a kultuře. Praha: Odeon, 1990, s. 418.
3 Tamtéž, s. 418.
4 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 99-100.
5 MILLER, J. In: LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 17.
6 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 99.
7 Tamtéž, s. 99-100.
8 Tamtéž, s. 100.
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Všechna různá uchopení snu mají ve zobecněné formě stejný základ – představují

skrytou mocnou sílu, která vládne člověku prostřednictvím jazyka, který vyžaduje

překladatele.9 Otázkou však zůstává, co je oním jazykem a jaká je jeho povaha? Lacan tvrdí, že

sen má strukturu věty či písma10, zatímco Jung sen popisuje jako „spontánní sebeznázornění

aktuálního stavu nevědomí v symbolické formě.“11 Oba dva se shodují na tom, že lidská snová

zkušenost se skládá ze strukturálních veličin, přičemž pro Lacana jsou tyto struktury

lingvistické povahy, zatímco pro Junga mají povahu archetypální a jsou nevyhnutelně spjaty

s lingvistickým projevem.12

Problémem je, jaké okolnosti nutí autory dojít k formulaci těchto myšlenek, což mě

přivádí k popisu hlavního účelu této práce. Cílem bude porozumět kontextu, ze kterého vyvěrají

rozdílné přístupy J. Lacana a C. G. Junga k chápání mechanismů, které fungují v oblasti

nevědomí, a na jejichž základě pracují i sny.

Jelikož se práce J. Lacana odvíjí od Freudových myšlenek, budu zde postupovat tím

způsobem, že se nejprve pokusím nastínit základy Freudova psychoanalytického přístupu ke

snům, aby mohlo dojít k lepšímu pochopení Lacanova „přepisu“ těchto myšlenek, což bude

tématem další kapitoly. Třetí část se bude zabývat C. G. Jungem a jeho přístupem k nevědomí

a povaze snů. Na základě získaných poznatků dojde ke komparaci přístupů zkoumaných autorů.

Přínos této práce tedy tkví v tom, že na jejím základě bude lépe pochopeno dílo

J. Lacana, zabývající se přepisem Freudových myšlenek ohledně podstaty a výkladu snů,

přičemž Freudova část je zde důležitá z toho důvodu, že bude umožněno nahlédnout, jakým

způsobem se Lacan v psychoanalytickém chápání snů od Freuda odklání. Dalším přínosem

bude zobrazení rozdílů mezi J. Lacanem a C. G. Jungem, které spočívá v odlišném chápání

struktury nevědomí a s tím spojenou povahou snů.

Je třeba hned na úvod říci, že tato práce se nesnaží obsáhnout myšlenky zkoumaných

autorů ve své celistvosti, především u J. Lacana platí, že „žádný zjednodušující „úvod“ nemůže

suplovat četbu Lacana samotného… nemluvě o tom, že to, co Lacan pomalu buduje v průběhu

svých rozsáhlých seminářů, samozřejmě nelze shrnout v rozmezí několika stránek.“13

9 LOTMAN, J. M. Kultura a exploze. Brno: Host, 2013, s. 142.
10 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 109.
11 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 56.
12 MANZI, G. C.  Every dream is a discourse: Lacan, Jung and the Linguistic Nature of Unconscious Dreamscapes.
Ramify: The Journal of the Braniff Graduate School of Liberal Arts, 5:1. 2015, str. 97. Dostupné online ke dni
20.04.2017 z: http://www.ramify.org/0501_manzi.pdf
13 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 141.

http://www.ramify.org/0501_manzi.pdf
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Z tohoto důvodu se zde zaměřím jen na ty nejdůležitější aspekty, které mi poslouží

k uskutečnění cílů práce.
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1. Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) se narodil v Příboře na Moravě jako prvorozený syn druhé

manželky jeho otce, měl sedm sourozenců a s matkou ho spojovalo silné pouto.14 S rodinou žili

také v Lipsku, než se přestěhovali do Vídně, kde se nakonec usadili.15

Freud studoval medicínu, po jejímž absolvování působil jako asistent Všeobecné

nemocnice ve Vídni, dále se přesunul do léčebného zařízení pro nervově nemocné, absolvoval

stáž ve Francii u Charcota a jakmile se vrátil, otevřel si vlastní soukromou ordinaci pro léčbu

nervově chorých a začal se soustředit na psychologickou stránku takto nemocných, čímž se od

neurologie dostal k psychologii.16

Ve svém mladém období byl Freud ovlivněn Josefem Breuerem, s nímž vydal spis

Studie o hysterii, kde osvětlují svoji metodu katarze, v níž jde o to, že přenosem vytěsněných

zážitků do vědomí vede ke ztlumení příznaků choroby skrze povolenou energii.17

Další Freudovo období (1897-1923), které se vyznačuje jeho usilovnou prací se sny, je

spojeno s topografickým modelem lidské psychiky; do této fáze se jako jedno z hlavních děl

řadí Výklad snů (1900), ve kterém se zabývá třemi rovinami psychického ústrojí – nevědomím

(pudy), předvědomím (záštita vědomí před záplavou pudů, funkce cenzury, která má ve snu

slabší povahu) a vědomím.18

Třetí období (od roku 1923), jehož impulzem bylo nevědomé prožívání viny, je etapou

strukturálního modelu lidské psychiky; Freud v něm přichází s dílem Ego a Id, a představuje

psychické ústrojí se třemi složkami – id, ego a superego, kde id přibližně odpovídá

charakteristikám z předešlého modelu, jeho část se skrze kontakt dítěte s prostředím přetváří

v Já (ego), jehož funkcí je vypořádat se s pudy i se světem venku; superego je jakýmsi

svědomím založeným na nařízeních a zákazech autorit, a je zodpovědné za nevědomé prožívání

viny (práce celého id a většiny superega a ega se odehrává stranou vědomí).19

14 PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006, s. 169.
15 Tamtéž, s. 170.
16 Tamtéž, s. 170.
17 Tamtéž, s. 172.
18 Tamtéž, s. 172-173.
19 Tamtéž, s. 173.
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1.1. Sny a jejich psychoanalytické pojetí

Freudova psychoanalýza – má za to, že velká část duševních pochodů je nevědomé

povahy – k odhalení těchto pochodů vede výklad chybných úkonů a především výklad snů: je

třeba najít jejich skutečný smysl.20

Podle Freuda se léčba psychoanalytickou metodou odehrává pomocí slov, které si lékař

a pacient vyměňují, přičemž jsou to právě ona slova, která mají moc ovlivňovat a utvářet

afekty.21 Psychoanalýzu dále definuje jako pojmenování pro metodu léčby neuróz a pro metodu

zkoumání psychických činností, které jsou bez jejího prostřednictví těžko přístupné.22 Dále se

domnívá, že poznatky, kterých se skrze psychoanalýzu dosahuje, mají být integrovány do

nového vědního oboru.23

Hlavní podstatu snu tvoří podle Freuda splněné přání, ačkoli mnohá přání člověk nechce

druhému říci, či si je nedokáže připustit, proto dochází k jejich zkreslení.24 V tomto smyslu

mluví i o samotném přání po spánku, které je původcem tvorby snu a které je uskutečněno

s každým odehráním snu.25

Freud tak odděluje tři typy snů26 – dětské sny, obyčejné sny a úzkostné sny, které

odlišuje na základě toho, že sny u dětí jsou dostupným splněním přání; sny deformované

spočívají na skrytém splnění přání, které je potlačené a sny úzkostné představují přímé

uskutečnění potlačeného přání, které je však popírané, a tudíž vyvolává úzkost, neboť u nich

neprobíhá cenzura. Tato přání se vyskytují na nevědomé rovině a můžeme je odhalit až

prostřednictvím výkladu snu, z čehož vyplývá, že to, co je nevědomé, může být nevědomé

trvale.27

Za motor pohánějící tvorbu snu Freud považuje nevědomou bázi, která je ve dne

potlačená, ale jejíž pomocí je umožněno denním zbytkům se na ni napojit a utvořit svazek, který

ústí ve splnění přání.28 Freud přičítá u tvorby snů stejnou významnost jak vnějším, tak i vnitřním

stimulům, avšak dodává, že sen je pouze jejich zpracováním.29

20 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 18, 34, 71.
21 Tamtéž, s. 14-15.
22 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
167.
23 Tamtéž, s. 167.
24 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 99.
25 Tamtéž, s. 142.
26 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 184.
27 Tamtéž, s. 126-127.
28 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
173.
29 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 81.
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Sen je tedy jakousi reakcí duše na stimuly, které neumožňují nerušený spánek. Tato

reakce probíhá tím způsobem, že sen tyto stimuly maže, aby vůbec mohl pokračovat, a tím

vlastně spánek chrání, neboť bez jeho pomoci bychom nemohli spát. Mazáním podnětů dochází

skrze sen k onomu splnění přání formou halucinačního prožívání.30

Freud dále hovoří o zdrojích snu, mezi něž řadí:31

 důležité zážitky z minulého dne (i vnitřní povahy);

 vícero nedávných důležitých zážitků, které se ve snu sjednotí;

 jeden či více takových nedávných důležitých zážitků, které ve snu vystupují

narážkou na současnou (lhostejnou) zkušenost;

 důležitý zážitek vnitřní povahy, který je taktéž vykreslen narážkou na

současnou, avšak lhostejnou představu.

Autor však tvrdí, že sen může také zpřístupňovat zapomenuté zážitky z dětství, na

základě čehož spojuje infantilní s nevědomým.32 Věnuje se taktéž tělesným zdrojům snu, ale

k těm říká, že i přes výskyt somatických podnětů, které vstupují do interakce se zdroji

psychického charakteru, je sen stále splněním přání.33

Freud taktéž rozlišuje sny, které se berou zdola a shora – ty zdola přichází na základě

nějakého nevědomého stimulu (přání), zatímco ty shora mají původ v denních myšlenkách.34

Autor však tvrdí, že není třeba na základě tohoto rozdělení měnit teorii snů, i když při analýze

takového snu shora spojuje skrytou snovou myšlenku s bdělou činností.35

1.2. Technika výkladu snů

Freud tvrdí, že „sen jako celek je znetvořenou náhražkou za něco jiného, nevědomého,

a úlohou výkladu snů bude toto nevědomé najít.“36 Je si jistý tím, že sen má význam, ke kterému

lze vědecky dojít37 a vychází z předpokladu, že snící člověk zná význam tohoto psychického

30 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 78, 109, 117.
31 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 111-112.
32 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 178.
33 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 138.
34 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
241
35 Tamtéž, s. 241.
36 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 96.
37 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 63.
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jevu, jakým sen je, ačkoli to sám neví.38 Také však tvrdí, že není možné uskutečnit výklad

naprosto všech snů.39

Freud popisuje dvě fáze výkladu snu, jimiž jsou překlad a posouzení.40 Svoji techniku

líčí tak, že je dotyčná osoba dotázána na původ svého snu, přičemž její odpovědí může být

všechno možné, neboť jde jen o to, aby osoba prozkoumala své vědění, nikoli aby přišla

s hotovou odpovědí na otázku významu svého snu.41

Podle Freuda nelze analyzovat sen v kompletní formě42, jelikož je složeninou mnoha

prvků, a z toho důvodu se při analýze postupuje tím způsobem, že tázaná osoba má k dílčím

prvkům snu přijít s určitými asociacemi, neodtrhávajíc se od základní představy.43 Samotný

snový prvek však pouze nahrazuje něco neznámého, co má být právě skrze analýzu snu

vypátráno.44 Tato Freudova „šifrovací metoda“ výkladu snů spočívá i na tom, že pokud tázaná

osoba nepřijde s žádnou asociací na otázku, co ji ke snu napadá, pak je třeba ji sdělit sen část

po části, ke kterým pak bude nacházet jednotlivé nápady. Tato metoda je založena na překladu

jednotlivých částí, nikoli hotového celku.45

Námi pamatované snové prvky, které jsou ve skutečnosti náhradou obsahové složky

snu, nám tak mají být vodítkem k tomu, abychom to, co se nachází v nevědomí, přesunuli do

vědomé sféry, přičemž se máme u takového výkladu snu řídit následujícími pravidly:46

 nevěnovat pozornost tomu, co údajně sen praví;

 nacházet k jednotlivým snovým prvkům záměnná pojetí bez hlubšího

přemýšlení o jejich adekvátnosti;

 povinnost čekat na samovolné odkrytí onoho nevědomého, které hledáme.

Právě prostřednictvím analýzy snu má být vypátráno ono neznámé, jehož náhradu snový

prvek představuje.47

Toto nevědomé, ke kterému chceme při výkladu snů dospět, Freud nazývá jako latentní

snové myšlenky, zatímco samotný sen a jeho děj nazývá jako zjevný obsah snu.48 Zjevné snové

38 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 86.
39 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2.  Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, str. FREUD, S. Výklad snů. Pelhřimov: Nová
tiskárna, 1994, s. 320.
40 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
241.
41 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 89.
42 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 65.
43 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 89, 90.
44 Tamtéž, s. 94.
45 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 65.
46 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 96-97.
47 Tamtéž, s. 94.
48 Taméž, s. 101-102.
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prvky však na základě slovního podání zobrazují prvky latentní.49 Překlad latentního snu

ve zjevný, Freud nazývá „snovou prací“, zatímco překlad zjevného snu do latentního nazývá

„výkladová práce.“ 50

Freud tvrdí, že cesta od prvku ve snu k odhalení nevědomého může být překonána buď

na základě několika nápadů, nebo na základě dlouhých řetězových spojení, v souvislosti s tím,

jak velký odpor klade osoba na sdělení těch myšlenek, které se mu mohou zdát trapné,

bezvýznamné či nesmyslné.51 Čím vyšší odpor je kladen, tím je ono hledané nevědomé

deformovanější.52 Freud nazývá takové přetvoření „snovou deformací“53, na jejímž vzniku

hraje roli tzv. snová cenzura.54 Tato cenzura nejen, že komolí snové myšlenky v zjevném snu,

ale pohání ji i stejné síly jako ty, jež jsou zodpovědné za denní vytěsnění přání nevědomého

charakteru.55

Co se týče snové deformace, ta podle Freuda nemusí být něčím nutně probíhajícím,

neboť zrovna u dětských snů zjevné a latentní splývá, tudíž u nich k takovému přetvoření buď

nedochází, nebo se vyskytuje jen v minimální míře, z čehož plyne, že není třeba jejich sny

vykládat.56

Freud tvrdí, že kromě snové cenzury deformuje sen i snová symbolika, jejíž jazyk je

potřeba přeložit.57

1.3. Sny a symboly

Freud přichází s technikou, která je doplněním metody volných asociací, jedná se o

výklad snu prostřednictvím symbolů, kde spojuje sen a nevědomí na základě symbolických

vazeb.58

Freud naráží na skutečnost, že se ve snech objevují objekty a vztahy, nepřímo

představované symboly, jejichž význam spící nezná, tudíž převod do běžného jazyka je úkolem

empirické práce analytika, která je postavena na porozumění kontextu.59 Člověk, který sní, tedy

49 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 102-103.
50 Tamtéž, s. 146.
51 Tamtéž, s. 98-99.
52 Tamtéž, s. 99.
53 Tamtéž, s. 117.
54 Tamtéž, s. 119.
55 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
173.
56 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 109.
57 Tamtéž, s. 144.
58 Tamtéž, s. 130.
59 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
174.
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ovládá prostředky symbolického sdělení, aniž by o tom věděl, jelikož se tato jeho schopnost

nachází v nevědomé psychické sféře.60

Podle Freuda snové symboly pouze formulují sexuální objekty a postoje a uvádí různé

příklady takové symboliky ve snu (např. král a královna jako symboly rodičů; sexuální symboly

věcí podobné mužskému, či ženskému sexuálnímu ústrojí – deštník, had, pero, jeskyně, kapsa,

láhev, …).61

Symbolické znázornění je však nepřímé povahy, neboť spojení symbolu s objektem

může být jak zjevné, tak ukryté, z čehož vyvozuje, že symbolické vztahy jsou genetického

charakteru.62 To, co v naší době spojujeme skrze symboly, bylo v někdejší době nejspíše

spojováno na základě jazykové totožnosti (stáří některých symbolů se shoduje se stářím tvorby

jazyků, avšak existují i symboly nové, utvářené v přítomnosti).63

Význam symbolů ve snu je podle Freuda dán na základě jazykové zvyklosti, skrze

pohádky, mýty, básníky, vtipy, či folklór obecně.64 Domnívá se, že takové symboly tvoří složku

starodávného duševního odkazu a že „společenství symbolů přesahuje společenství jazyka.“65

Freud tak naráží na zajímavost podloženou různými fakty, že symbolické vztahy nejsou

jazykem limitovány, neboť třeba již v antické době se vyskytovaly příklady užívání slov, které

podobně narážely na sexuální ústrojí.66

Autor však zdůrazňuje, že symboly jsou víceznačného charakteru, jejichž význam lze

ve snu rozkrýt až pomocí nacházení souvislostí.67 Zajímavé však je, že jeden obsah dokáže

znamenat i úplně rozdílné myšlenkové jednotky.68

Freud také zmiňuje myšlenky H. Sperbera, který přišel s tím, že řeč se utvářela a vyvíjela

na základě sexuálních potřeb (např. pracovní činnost pračlověka jako záměna za pohlavní

činnost, kdy dochází při obou aktivitách k užívání shodných slov).69 Slova s takovým sexuálním

podtextem se s vývojem generací obměňovala, z čehož usuzuje, že je možné, že sexuální

symbolika se ve snech může utvářet na základě takových dávných užití (význam kdysi

60 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 141-142.
61 Tamtéž, s. 142, 131-134.
62 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s.213-214.
63 Tamtéž, s. 214.
64 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 136.
65 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
174.
66 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 140.
67 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 214-215.
68 Tamtéž, s. 215.
69 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 143.
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užívaného slova by mohl být symbolem ve snu).70 Namítá však, že: „tvrzení, že všechny sny

vyžadují sexuální výklad, proti němuž se v literatuře neúnavně polemizuje, je mému Výkladu

snů cizí.“71

Sen podle autora zobrazuje latentní myšlenky, ale symboly v něm obsažené, mohou

označovat i samy sebe (symbol tedy nemusí být zástupcem něčeho jiného).72 Sexuálním

symbolem ve snu může být cokoli, co čerpá z obsahu vzpomínek snícího, i když je tím

symbolem něco běžně neužívaného.73 Přiznává tak možnost individuálního odůvodnění výběru

symbolu k zobrazení určitého materiálu, na základě vazeb, které má snící vůči zbylému

myšlenkovému obsahu.74

Freud tvrdí, že symbolická sféra je velmi rozlehlá a symboly ve snu zaujímají v této

sféře jen malý kousek (existuje mnoho symbolů, které ve snu málokdy najdeme).75 Nejhlubší

vhled do této problematiky „základního jazyka,“ který spočívá na znalosti vztahů ve věci

symbolů, dle něj zprostředkovává učení o neurózách, vyznačujících se symptomy, které

psychoanalýza léčí a vysvětluje.76

1.4. Snová práce a její archaické rysy

Freud popisuje, že sen je jakýmsi útvarem, který vznikl snovou prací, tedy přeměnou

latentních myšlenek v zjevné myšlenky.77 Tato snová práce je jedinou podstatou snu, neboť

jejím prostřednictvím je formován myšlenkový materiál.78 Jako funkci snové práce jmenuje

potlačení afektů.79

Autor tvrdí, že obsah snu nám připadá jako obrázkové písmo, které disponuje znaky,

nutnými k překladu do řeči snových myšlenek, neboť bez takového překladu bychom byli

ztraceni (jednotlivé obrázky ve snu mohou být samy o sobě nesmyslné, proto je třeba

substituovat je skrze znaky ve formě vztahů mezi slabikami či slovy, jejichž prostřednictvím se

utváří smysl).80 Tvrdí, že i samotné myšlení člověka vzniklo na základě smyslových obrazů,

kdy zpočátku tvořily myšlenkový materiál smyslové prožitky a s nimi spojené obrazy

70 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 143.
71 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2.  Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 241.
72 Tamtéž, s. 214.
73 Tamtéž, s. 214.
74 Tamtéž, s. 214.
75 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 142.
76 Tamtéž, s. 142-144.
77 Tamtéž, s. 155.
78 Tamtéž, 1997, s. 189.
79 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 280.
80 Tamtéž, s. 172.
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reflektující vzpomínky, které byly později spojovány se slovy, ze kterých mohly myšlenky

vzniknout.81

Freud přikládá výčet funkcí snové práce82, operující s latentními snovými myšlenkami:

1) „zhuštění“ (latentní sen je obsáhlejší než zjevný, tudíž nedochází k tomu, že by

jednomu latentnímu prvku odpovídal jeden prvek zjevný a naopak, ale jde o to, že se tyto vztahy

mezi mnoha prvky různě kombinují);

2) „přesun“ (činnost snové cenzury způsobuje nahrazení latentního prvku nějakou

náhražkou, která ve skutečnosti tomuto prvku neodpovídá);

3) „plastické zobrazování“ (překlad myšlenek ve vizuální představy).

Autor se zabývá i tím, že ve snu nejsou zobrazovány spojky, které umožňují porozumět

logickým vztahům.83 Sen je dle něj zobrazením snových myšlenek, jejichž vztahy ale

neznázorňuje, neboť tyto snové myšlenky jsou sjednoceny do jednoho celku formou případu.84

Nicméně myšlením lze rozeznat, že dva prvky u sebe znamenají, že jsou těsně spjaty (stejně

jako se písmena ab bez mezery mají číst dohromady jako jedna slabika) a že příčinný vztah je

ve snu zobrazen třeba tak, že v úvodním snu je obsažena vedlejší věta, a v hlavním snu věta

hlavní.85

Velice zajímavou se jeví otázka protikladů, které se nachází v latentním obsahu snu.

Jedná se o to, že snový prvek zjevného charakteru, který má svoji binární opozici, může

znamenat jak sám sebe, tak i svůj protiklad, nebo dokonce obojí. Správný překlad je dán až na

základě celkového smyslu.86 Freud nachází v této problematice analogii s vývojem jazyka, kde

zmiňuje příklady bádání jazykovědců, podle kterých se, uvnitř nejstarších jazyků, vyjadřovaly

stejným slovem protiklady jako: silný – slabý, malý – velký, ad.87 Uvádí tak staroegyptské slovo

ken, které je právě označením pro silné i slabé, kdy pro odlišení významu bylo užíváno gest,

obrázků, či tónů, což mělo vliv na pozdější vývoj, v němž docházelo k menším obměnám slov,

za účelem jejich rozlišení (vznikala tak slova jako ken (silný) a kan (slabý).88 Podobnost

opozičních slov nachází autor jak v nejstarších jazycích, tak i v těch mladších (latinsky altus –

vysoký i hluboký; slovo „křičet“ – clamare, zatímco „tiše“ – clam; uvádí i stejný význam slov

81 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 153.
82 Tamtéž, s. 147-150.
83 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2.  Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 191.
84 Tamtéž, s. 191-192.
85 Tamtéž, s. 192-193.
86 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 151-152.
87 Tamtéž, s. 152.
88 Tamtéž, s. 152.
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v převráceném pořadí mezi různými jazyky: topf a pot – hrnec).89 Zásluhy na těchto zjištěních

přisuzuje K. Abelovi, jazykovědci, který na tzv. „protichůdný smysl prvotních slov“

upozornil.90 V souvislosti s tímto převrácením mluví Freud o snech, jejichž smysl je naruby,

např. když zvíře střílí na myslivce. Tyto vlastnosti snové práce nazývá jako archaické.91

Archaickým způsobem vyjadřováním Freud míní, že na nesmyslnosti obsahu zjevného

snu se podílí činnost přepisu snových myšlenek do odlišného, archaického typu sdělení.92

Sen má tedy schopnost plnit nevědomé přání prostřednictvím archaického způsobu

sdělování, které je formováno takovým způsobem, aby došlo ke splnění latentního přání

z průběhu dne.93 Co se však týče znázorňovacích prostředků, protiklad a rozpor jsou často ve

snu vylíčeny jedním prvkem (kladné i záporné povahy), možným zobrazovat i opak přání.94

Dokonce i ztotožnění ve snu probíhá na základě spojení v celek (např. sloučení dvou nepřátel

v jednoho, disponujícího vlastnostmi obou osob).95 „Snová práce používá snění samého jako

způsobu odmítání a tím potvrzuje poznatek, že sen splňuje přání.“96

Dále Freud zmiňuje, že v nejstarších jazycích se neurčitost objevovala běžně (např.

hieroglyfické písmo, kde je na písaři, jak bude obrázky kreslit, avšak čtení podléhá určitým

pravidlům; čínština, kde jedna slabika má mnohonásobně více významů, k jejímuž pochopení

existují prostředky, jako třeba tón).97 Na základě těchto zjištění a jejich podobností ve snu,

přichází autor s tím, že ačkoli neurčitost a mnohoznačnost nemusí být navzájem podmíněny,

v případě snu nejde o to, někomu něco sdělit, ale zůstat obtížný k pochopení.98

1.5. Sny a neuróza

Sny podle Freuda představují neurotické symptomy,99 neboť obojí je projevem rozporu

dvou směrů – nevědomé tendence toužící po splnění přání, a vědomého Já, které je zodpovědné

za vytěsnění a odepírání.100 Z těchto důvodů usuzuje, že psychické úkony, které zapříčiňují

89 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 152-153.
90 Tamtéž, s. 195.
91 Tamtéž, s. 153.
92 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
173.
93 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 190.
94 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2.  Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 195.
95 Tamtéž, 196.
96 Tamtéž, s. 207.
97 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 195-196.
98 Tamtéž, s. 197.
99 Tamtéž, s. 71.
100 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
174.
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chorobné symptomy u duševně nemocného člověka, se objevují i u psychicky zdravého jedince,

na základě čehož dochází k tvrzení, že studium oblasti neuróz a psychických onemocnění jsou

důležité pro porozumění duševna zdravého.101

Stejným způsobem, jakým je utvářen sen, se utváří i neurotické symptomy.102 „Postup

při vykládání snů je totožný s postupem při rozřešování hysterických příznaků, kde správnost

postupu je zaručována náležitým vynořováním a mizením příznaků, kde se tedy výklad textu

opírá o vsunuté ilustrace.“103

101 FREUD, S. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998, s.
174.
102 FREUD, S. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997, s. 155.
103 FREUD, S. Výklad snů. Vyd. 2. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1994, s. 322.
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2. Jacques Lacan

Jacques Lacan se narodil roku 1901 ve Francii, rok poté, co Sigmund Freud odkryl světu

psychoanalýzu v knize Výklad snů, přičemž stejně jako Freud, tak i on podstoupil medicínské

vzdělání před tím, než se začal zabývat psychoanalýzou.104 Lacan se stal proslulým v jeho

padesátých letech, kdy dosáhl vrcholu díky seminářům, které po 30 let vedl každý týden a které

přitahovaly pařížskou intelektuální skupinu lidí.105 Seminářů se tak účastnili nejznámější

francouzští vzdělanci. Byly natolik zajímavé, že pro jejich polemický styl se jim dostalo

pozornosti i od médií.106

V 50. letech Lacan začal utvářet svoji jedinečnou verzi psychoanalýzy, založenou na

strukturální lingvistice Saussura a antropologii Lévi-Strausse, kterou charakterizoval jako

„návrat k Freudovi“.107 Jeho nekonvenční přístup k analýze, která zahrnovala zkrácená

terapeutická sezení či dokonce absenci analytika, nakonec vedla v roce 1953 k jeho vyloučení

z Mezinárodní psychoanalytické asociace.108 Tato situace ho iniciovala k založení Société

française de psychanalyse a dalších dvacet let probíhaly pod jeho vedením semináře, ve kterých

prezentoval originální, až kontroverzní reinterpretace Freudovy psychoanalýzy.109

Lacanova doktorská práce byla vyzdvihována surrealisty jako Salvadorem Dali a André

Bretonem, kteří v Lacanovi nacházeli spřízněnou duši, jelikož pro něj nevědomí neznamenalo

problém, který by měl být překonán, nýbrž něco, co by mělo být zkoumáno.110

Lacan se účastnil lekcí Alexandra Kojéveho o Hegelovi, jehož myšlenky ho silným

způsobem ovlivnily, přičemž z jeho současníků byl Lacan pravděpodobně nejvíce ovlivněn

Heideggerem.111

Krátce před jeho smrtí v roce 1981, Lacan zformoval Ecole de la Cause Freudienne,

která dodnes pokračuje v prosazování jeho psychoanalýzy.112

104 DUNLAP, A. Jacques Lacan (1901-1981). In: GOODCHILD, P., PHELPS, H. Religion and European
Philosophy: Key Thinkers from Kant to Žižek. Routledge, 2017, s. 341.
105 Tamtéž, s. 341.
106 CALARCO, M., ATTERTON, P. The Continental Ethics Reader. Routledge, 2003, s. 240
107 Tamtéž, s. 240.
108 Tamtéž, s. 240.
109 Tamtéž, s. 240.
110 DUNLAP, A. Jacques Lacan (1901-1981). In: GOODCHILD, P., PHELPS, H. Religion and European
Philosophy: Key Thinkers from Kant to Žižek. Routledge, 2017, s. 341.
111 Tamtéž, s. 341.
112 CALARCO, M., ATTERTON, P. The Continental Ethics Reader. Routledge, 2003, s. 240.
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2.1. „Návrat k Freudovi“ a Lacanova triáda

Martin Petráš charakterizuje „návrat k Freudovi“ jako Lacanovu reinterpretaci

psychoanalytických pojmů Freuda.113 Tvrdí, že Lacan začíná od konceptu nevědomí, které

pracuje na spontánní bázi, a jehož způsob uspořádání dokáže být rozřešen na základě racionální

úvahy, čímž se ostatně zabývá psychoanalytická léčba.114 Návrat tedy neznamená, že se Lacan

vrací k Freudovým teoretickým pojetím, neboť jde právě o analytické vědění, které se u Freuda

objevuje.115

Konkrétně je „návratem“ míněn Lacanův myšlenkový posun ohledně přijetí Freudových

názorů z 20. let, které kralovaly kolem 50. let 20. stol., přičemž autor prostupuje s názorem, že

by měla být logika Freudových myšlenek chápána ve svém celku, i přes to, že se sama dělí do

tří fází.116

„Onen smysl Freudova objevu, který se Lacan snaží vymanit z jeho textů, spočívá ve

vypracování specifického pojetí psychických jevů…jako signifikativních jednotek, jejichž

signifikace ovšem spadá do jiného rejstříku, než jaký diktuje logika vědomí.“117 Lacan sám

zdůrazňuje, že to, co Freud objevil, jsou právě důsledky plynoucí ze vztahu člověka

k symbolickému systému.118

M. Petráš taktéž chápe jako základní rys „návratu k Freudovi“ strukturalisticky pojatou

triádu, kterou Lacan řešil již od 50. let – jedná se o imaginární, symbolické a reálné, které

nejsou vzájemně nezávislé, nýbrž pracují synchronicky.119 Tato triáda tvoří hlavní Lacanovo

učení, podle kterého psychika člověka odpovídá onomu imaginárnímu, symbolickému a

reálnému, na základě čehož se odvíjí i jeho chápání psychoanalýzy.120 Tyto tři části tvoří základ

Lacanova pojetí subjektivity a psychiky člověka, kdy imaginárno je spojováno s utvářením Já,

jehož vznik je podmíněn vztahy identifikace.121 K tomu se váže Lacanova teorie stadia zrcadla,

jejíž efekty neustávají ve svém působení (šestiměsíční dítě se poznává v zrcadle, těší ho to a

snaží se koordinovat své tělo, což vede k „identifikaci s druhou bytostí v nejširším slova

113 PETRÁŠ, M. Lacanův návrat k Freudovi. In: PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 93.
114 Tamtéž, s. 93.
115 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 86.
116 PETRÁŠ, M. Lacanův návrat k Freudovi. In: PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s 93.
117 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 108.
118 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 121.
119 PETRÁŠ, M. Lacanův návrat k Freudovi. In: PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 93
120 Tamtéž, s. 93.
121 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 110-111.
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smyslu.“)122 Jedná se o jakési dramatické působení spojené s představami rozčleněného těla.123

Já člověka je tedy dle Lacana utvářeno imaginární vazbou, kdy dochází ke ztotožnění s vnější

podobou a přeměně vnitřního psychična.124

Symbolická oblast je u autora otevírána na základě tzv. prvního signifikantu – otce (jeho

„jména“), se kterým se subjekt dostává do kontaktu (samotné „jméno otce“ působí různými

vlivy i za předpokladu, že otec není přítomný, např. hrozba dítěti, že přijde tatínek).125

Symbolický subjekt je tak pro něj subjektem, který je postihnut signifikantním působením.126

Neúspěch tohoto signifikantu však dává vzniknout psychózám (poškození dotyku s realitou na

základě nerovnováhy vnitřního a vnějšího světa působením forkluze, která má tu funkci, že

odmítá dostup k symbolickému ještě před jeho utvořením).127

Reálnem se Lacan zabýval po celou dobu svého fungování, avšak v rané fázi tuto sféru

spojoval s oblastí patologie, kde je reálno zodpovědné za zamezení harmonizace subjektu a

reality, obecně je tedy pro něj něčím, co se vymyká symbolické oblasti a systému

signifikantu.128 Lacan tvrdí, že reálno bylo manifestováno uvnitř analytické praxe nejprve jako

trauma, které se však projevuje i ve snu.129

Subjekt se však podle Lacana neutváří ze sebe, nýbrž pouze ve vztahu s někým dalším

(vztah touhy vůči druhému), kdy se nekompletní Já dané zklamáním a vytěsněním, zaplňuje

prostřednictvím imaginární a symbolické identifikace.130

2.2. Vliv myšlenek Ferdinanda de Saussura na Jacquese Lacana

Podle Ferdinanda de Saussura je jazykový znak sjednocením pojmu a akustického

obrazu, tedy celek, který sestává z částí psychického charakteru – označovaného a

označujícího, což jsou protiklady, které umožňují jejich odlišení jak mezi sebou, tak od celku,

přičemž je jejich spojení založeno na arbitrárnosti.131

Lacan tak tvrdí, že koncepce řeči s elementy, které jsou založeny na opozicích, může

být použita i na pohnutky nevědomého charakteru, na základě čehož přichází s názorem, že de

122 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 110-111.
123 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 31.
124 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 112-113.
125 Tamtéž, s. 117-118.
126 Tamtéž, s. 137.
127 Tamtéž, s. 121.
128 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 143.
129 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 55.
130 ZÁBRODSKÁ, K. Svět prázdného Já a vytoužených druhých. In: MIOVSKÝ, M., ČERMÁK, I., CHRZ, V. a
kol. Umění ve vědě a věda v umění: Metodologická imaginace. Praha: Grada, 2010, s. 282-283.
131 SAUSSURE, F. de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 1996, s. 95-98.
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Saussurovo lingvistické pojetí nabízí nástroje, které mohou odpovídajícím způsobem popsat

Freudova odkrytí, neboť jeho poznatky, týkající se nevědomí, stanovují ta pravidla, se kterými

přišel později de Saussure.132

Josef Fulka mluví o tom, jak Lacan „přepisuje“ Freudovy myšlenky prostřednictvím

lingvistických termínů F. de Saussura, avšak hovoří o Lacanově pojetí signifikantu, který

osvobozuje od spojení se signifikátem.133 Freud totiž chápe nevědomé útvary jako signifikativní

prvky, šifry, u kterých se smysl nenachází zjevně, ale dá se k jejich opravdové latentní podobě

dostat na základě koncentrované snahy o interpretaci, zatímco J. Lacan považuje vnější podobu

návratu vytěsněného za signifikanty (nikoli rébusy), což je tvrzení, které podle něj může vést

k náležitému zhodnocení Freudova chápání nevědomí.134 Freud totiž se svojí představou snu

strukturovaného formou rébusu (písma) tvrdí, že u dospělého jedince utváří jak fonetické, tak

symbolické uplatnění signifikantů, jenomže právě překlad skrze propracování snu (jeho

rétoriku) nám zprostředkovává to nejhlavnější.135

Dále Fulka ukazuje, že pro Lacana je to právě psychoanalýza, která dokáže

demonstrovat privilegovanou pozici signifikantu.136 Signifikanty u něj tedy přichází o přímou

signifikaci, což je v rozporu se Saussurovým chápáním signifikantu a signifikátu, založeného

na vztahu arbitrárnosti, „důvodem je, že vztah mezi manifestní formou návratu vytěsněného a

nevědomým obsahem, jehož je tato manifestní forma deformovaným projevem, není vztah

arbitrárnosti, nýbrž předeterminovanosti.“137 Signifikant tak Lacan spojuje s tím, že trvá,

s tzv. insistencí, která je založena na opakování, neboť výkony psychické povahy v době

přítomnosti, získávají význam na základě nevědomé odezvy mezi přítomnou a minulou

realitou, což utváří signifikant psychické povahy, který kromě toho nedisponuje žádnou další

signifikací, a jehož účinek spočívá v tom, že určuje prožitou přítomnost.138 Toto propletení

časových úrovní utvářejících signifikant tak chápe Lacan jako smysl onoho pojmu

předeterminovanosti, který, stejně jako Freud, hodnotí jako podstatný znak nevědomých

útvarů.139 Naproti tomu, Freud vidí přímý vztah mezi snovou myšlenkou a snovým obsahem na

132 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 39.
133 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 108.
134 Tamtéž, s. 101-102.
135 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 109.
136 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 109.
137 Tamtéž, s. 102.
138 Tamtéž, s. 103-104.
139 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 104.



22

základě stejné vazby, jakou používá ve strukturální lingvistice Ferdinand de Saussure u pojmů

signifikát a signifikant.140

Jiří Pechar hovoří, že podle Lacana spočívá nevědomí v relacích, které vznikají na

úrovni signifikantu a je odkrývané psychoanalyticky, přičemž Freudovo nevědomí chápe Lacan

jako řetězec signifikantů, který usiluje vstoupit do „přeryvů“ skrze diskurs, na jehož základě

se utváří i myšlení, neboť právě litera dokáže v člověku utvářet pravdivostní působení.141

V takovém nevědomém diskursu je samotné Já oním signifikativním elementem, čímž se reálný

svět subjektu přenáší do reality symbolu.142

Lacan se od de Saussura lišil i v tom, jaké termíny používal k vyjádření jazyka a

promluvy. Léčit duševní choroby je dle Lacana možné s pomocí promluvy, kterou však odlišuje

od chápání jazyka, čímž se vzdaluje od de Saussurova pojetí, který jazyk, jenž chápe jako

systém, označuje termínem langue (kdežto Lacan užívá langage ve smyslu „řeči“); pojem

parole (u Lacana „promluva“), se liší od pojetí de Saussura, který pod tímto termínem myslí

samotné mluvení, což ale Lacan nazývá slovem discours („diskurs“), na základě čehož nachází

omezení v de Saussurově pojetí, jelikož se mu nelíbí, že se Saussure nezabývá tím, že věta má

svoji platnost až na základě jejího ukončení, kdy se k ní smysl dostavuje až ve zpětném

pořadí.143

2.3. Psychoanalýza v pojetí Jacquese Lacana

Lacan, hovoříc o psychoanalýze, tvrdí, že objevuje oblast jejího uplatnění na stejném

základě, jako se vyvíjel pokrok v rámci dějin historiografické techniky, který je určován vzorem

ztotožnění subjektivity historika se subjektivitou „primární historizace“, na jejímž základě se

ustavuje smysl odehrané události.144 Zmíněnou oblast uplatnění psychoanalýzy tak nachází v

„poznání realizujícím tento ideál a v účinnosti, která mu dává zdůvodnění.“145

Lacanovo pojetí psychoanalýzy se vydává dráhou „symbolů“, neboť chápe symptomy,

chybné úkony a další podoby, u kterých dochází k navracení vytěsněného, jako signifikanty

(sdělení), u nichž nelze najít signifikaci v rámci vědomé sféry. 146 Dítě se dle Lacana učí jazyku

140 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 107.
141 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 41.
142 Tamtéž, s. 39.
143 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 48.
144 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 145.
145 Tamtéž, s. 145.
146 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 173.
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symbolů právě skrze hru, kdy se utváří Já prostřednictvím identifikace, kdy dochází k jeho

sounáležitosti se společností a její organizací (i časovou).147

Jelikož je podle Lacana člověk již od pradávna součástí univerzálního diskursu, subjekt

se do tohoto diskursu řadí, přičemž právě psychoanalýza cílí k vybavení si smyslu v takovém

pořadí onoho diskursu, do kterého je člověk včleněn.148

Podle Lacana máme skrze analytickou zkušenost přijít na to, že právě promluva se

svými účinky utváří realitu člověka, která je udržována její neustálou činností.149

„Psychoanalytická zkušenost znovu odhalila v člověku imperativ slova jako zákon, který ho

zformoval ke svému obrazu. Zachází s básnickou funkcí řeči, aby zajistila lidské touze její

symbolické zprostředkování.“150

Lacan se tak soustředí na primární úlohu jazyka, který zrcadlí obsah nevědomí a formuje

Já.151 Nevědomí je tvořeno sférou jazyka, jehož struktury mají archaickou, prelingvistickou a

imaginární podobu a jehož účinky nacházíme ve snech a v psychopatologické oblasti.152 Skrze

analýzu jazyka tak lze proniknout do nevědomí a umožnit analyzandovi dovršit pravdy, která

skýtají jeho přání.153 Neboť i přes to, že Lacan chápe nevědomí strukturované jako jazyk, obnáší

podle něj teorie jazyka v psychoanalýze mnohem více, než jen studium rétorických forem

náležejících ke snům, či k symptomům, jelikož v ní jde právě o oblast pravdy.154 Jako cíl

analýzy tak chápe vyjevení pravdivé promluvy, na jejímž základě dochází subjekt

k uskutečnění své minulosti s vazbou k jisté budoucnosti.155

V psychoanalýze, ve které jde o zkoumání promluvy v nevědomí, dochází k utváření

bariér, které brání promluvě prostřednictvím imaginárního vztahu, jehož sféru Lacan chápe

jako oblast významu, zatímco oblast signifikantu přiřazuje k symbolické sféře.156

Myšlenky, které tak během psychoanalýzy tvoří objekt sdělení analyzovaného, mají

nevědomý charakter, který je postaven na podobných vazbách, jako jsou u lingvisty chápány

vazby mezi jazykovými prvky.157 Nevědomí u Freuda je tedy vysvětlováno úlohou signifikantu,

jehož je třeba dešifrovat, zatímco u Lacana dešifrování ustavuje samotný subjekt, který by bez

147 KALINA, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013, s. 117.
148 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 49.
149 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 211.
150 Tamtéž, s. 211.
151 KALINA, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013, s. 117.
152 Tamtéž, s. 117.
153 Tamtéž, s. 117.
154 LEMAIRE, A. Jacques Lacan. Routledge, 1979, s. xx, 7.
155 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 173.
156 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 44.
157 Tamtéž, s. 44.
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signifikantu nemohl vzniknout, jinak řečeno, sám subjekt se vyjevuje prostřednictvím

signifikantů, které je třeba dešifrovat, na základě čehož tvoří promluva hlavní sféru

analytického vědění.158 Tím, že se odkrývání nevědomí odehrává v symbolické sféře, však

podle Lacana nevede k tomu, že by nevědomí promlouvalo prostřednictvím diskursu, neboť

jednotlivé zkoumané úkazy mají pouze strukturu řeči.159 Taktéž však nelze říci, že by každý

signifikant odpovídal slovu, a to z toho důvodu, že u dítěte, které ještě neumí mluvit, nacházíme

signifikanty, patřící do oblasti symbolického (např. protiklad den/noc – jeden znak odkazuje na

nepřítomnost druhého, nikoli na konkrétní objekt).160

Podle Lacana psychoanalýza ještě nedisponuje náležitostmi, které by ji mohly povýšit

na vědu, nicméně má na takové povýšení předpoklady, proto je dle jeho názoru potřeba navrátit

se k Freudovi.161

Lacan totiž kritizoval sklony v rozvoji analytických praktik, které se objevovaly kolem

roku 1920, konkrétně na analýzu odporu, kdy autor namítá Freudově tvrzení, že by odpor (ve

Freudově pojetí psychická síla, která vzdoruje uvědomění chorobných myšlenek) byl něčím, co

má význam pouze v práci analytika, neboť podle něj je odpor vnitřně spjat se subjektem, a tak

by měla psychoanalytická technika spočívat na promluvě, která v rámci analýzy takový odpor

vykazuje.162 Samo nevědomí však podle Lacana odpor neobsahuje, neboť i když se dospěje

v rámci analýzy k nějakému významu, musí dojít k jeho rozpomenutí u analyzanda, aby se

mohlo stát součástí jeho Já, proto je nutné, aby tyto odpory zdolal.163 Podle Lacana se tak odpor

nesmí spojovat s objektivitou, nýbrž s něčím abstraktním, co má analytikovi pomoci vypořádat

se se sděleními, čímž naráží na Freuda, který chápal při vykládání snu jako signifikanty

fenomény pochybení či zapomnění.164

Lacan dále hovoří o M. Balintově pojetí nové psychoanalytické koncepce, který užívá

Rickmanův pojem two-body psychology, v níž jde o to, že analýza je vazba dvou těl,

propojených „fantasmatickou165komunikací“, v rámci které analytik učí pacienta pojímat sebe

jako objekt.166 Subjektivita analytika však není brzdícími mechanismy zastavována, čímž je

158 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 51.
159 Tamtéž, s. 45.
160 Tamtéž, s. 45.
161 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 107.
162 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 20.
163 Tamtéž, s. 20.
164 Tamtéž, s. 20.
165 Fulka o fantasmatu tvrdí, že je prostředím, v němž se odehrává vyplnění touhy, přičemž jde o „zvláštní typ
inscenace“, jehož jednu část tvoří subjekt, v jehož psychice se tato scéna odehrává.“ FULKA, J. Psychoanalýza
a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 35-36.
166 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 179.
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pacient přenechán moci vlivu analytika skrze jeho promluvu.167 „… Subjekt přeměněný

v „toto“ se má přizpůsobit egu, v němž analytik bez námahy rozpozná svého spojence, protože

ve skutečnosti jde o jeho vlastní ego.“168 Proto se ptá, zda je psychoanalýza na dialektice

založenou vazbou, kde analytikovo nevstupování do jednání směruje subjekt skrze diskurs

k nalezení pravdy, nebo zda je založena na fantasmatické vazbě, v níž se dvojice posouvá

k sobě bez střetnutí?169 Lacan odpovídá, že obojí je iluzí, neboť snaha najít u subjektu realitu

prostřednictvím jazyka je stejně iluzorní, jako případ víry subjektu v pravdu, nacházející se

uvnitř člověka.170

Podle Lacana by měla příprava k činnosti analytika vést k tomu, že ve svých poznatcích

nachází symptomy dokládající jeho nevědomost, neboť znalosti získané skrze analytickou praxi

dle něj spadají do sféry imaginárna, tudíž analytika mohou klamat kvůli svému pojímání touhy

analyzanda, a ne síly, co účinkuje.171

Psychoanalýza byla dle Lacana důležitá ohledně vývinu moderní subjektivity, z toho

důvodu je třeba, aby teorie symbolu zastávala hlavní roli ve vědě o subjektivitě, neboť exaktnost

a pravdu nepovažuje za to samé.172 V analytické technice je třeba podle Lacana připojit, za

účelem její výuky, rétoriku, dialektiku, gramatiku a poetiku, přičemž vědeckost

psychoanalytické teorie a techniky může být dána jen přiměřenou formalizací zkušenostních

základů, mezi které patří historická teorie symbolu, intersubjektivní logika a časovost

subjektu.173

2.4. Symbol a řeč

Pro Lacana je termín „symbolično“ chápán v souvislosti s psychickou oblastí, která je

spojena s jazykovým užíváním, přičemž termín „symbol“ spojuje se znaky, jejichž vztah

nespočívá v tom, že jsou si podobné.174 Absence příčinné souvislosti u symbolu a jeho reálné

vazby vede k tomu, že symbol sám utváří svoji strukturu a jeho hra tak představuje subjekt

nevědomí.175

167 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 179.
168 Tamtéž, s. 179.
169 Tamtéž, s. 185.
170 Tamtéž s. 185.
171 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 23.
172 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 137, 141, 143.
173 Tamtéž, s. 147.
174 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 37.
175 Tamtéž, s. 38.
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Lacan spojuje s řečovou strukturou všechny analytické úkazy v psychoanalytické

oblasti, kam patří symptomy, či neurotické jevy.176 A na základě toho, že lingvistické struktury

jsou úzce podobné strukturám snových obrazů, jak je pojímal Freud, tak vyvozuje, že nevědomí

je napodobením jazyka.177 „V symbolismu odhalovaném v analýze běží totiž skutečně o řeč.“178

Lacan hovoří o dvojím referentu, mezi něž řadí promluvu a řeč, kde k emancipaci

promluvy subjektu, dochází na základě řeči jeho přání (tzv. prvotní řeč), která hovoří naším

směrem hlavně skrze symboly symptomu, i když o tom neví.179

Ona promluva je pro Lacana schopností utvářet vztah k druhému na základě obrácené

podoby (uvádí příklad, že když někdo druhého označí za svoji ženu a dojde k přijetí tohoto

tvrzení tímto tzv. Druhým180, znamená to zároveň stvrzení, že mluvčí je druhého muž), na

základě čehož může docházet i k předstírání prostřednictvím promluvy, kdy subjekt může něco

tvrdit za účelem podvedení.181

„…Ve své symbolické funkci promluva nesměřuje k ničemu menšímu, než aby subjekt,

na který se obrací, transformovala dík oné vazbě, kterou vytváří s tím, kdo ji pronáší: a v tom

je právě účinek signifikantu.“182

Lacan však nachází problém mezi vztahy promluvy a jazyka, které v subjektu vznikají.

Z toho důvodu hovoří o třech paradoxech, které se k těmto vztahům pojí: jmenuje šílenství, u

kterého důsledkem negativního pojetí svobody slova došlo k opuštění touhy po uznání, což

Lacan chápe jako zábranu, která znemožňuje přenosu, přičemž hovoří i o fabulačním –

interpretačním bludu, „který objektivuje subjekt v řeči bez dialektiky.“183 Šílence tedy spojuje

s absencí promluvy a jednotvárným diskursem, kde symboly mají jakousi tuhou podobu, a

subjekt k jejich rozeznání během terapie pociťuje odpor.184 Dalším příkladem uvádí s neurózou

spojené symptomy a úzkosti, u nichž je promluva z vědomého diskursu vystrnaděna, symptom

je tu signifikantem signifikátu, který je z vědomí subjektu vytlačen a v řeči se vyznačuje

nejednoznačností významu.185 Freud, který se zabýval rozluštěním šifer takové promluvy, však

176 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 108.
177 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 112.
178 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 159.
179 Tamtéž, s. 159.
180 Josef Fulka uvádí, jak Lacan odlišuje tzv. malé druhé (a), které je imaginární povahy a značí identifikaci Já,
zatímco velké druhé (A) je symbolické povahy a znamená soubor signifikantů s jejich působením. FULKA, J.
Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 127-128.
181 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 48.
182 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 163.
183 Tamtéž, s. 131.
184 Tamtéž, s. 131.
185 Tamtéž, s. 131
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tímto způsobem přichází s původním jazykem symbolů.186 Třetím vztahem Lacan jmenuje,

v naší zkušenosti zakořeněný, paradox subjektu, který přichází o svůj smysl na základě

objektivace diskursu, kdy moderní člověk nezvládne rozeznat smysl existence světa, avšak

řešení nachází v platné komunikaci, uvnitř vědou konstituované objektivizace, což vede

k zapomenutí oné subjektivity.187

Symbol, jak ho chápe Freud v knize Výklad snů se neshoduje s jeho chápáním Lacanem,

neboť Freud při vykládání snů přisuzuje nějakým jejich prvkům ustálený význam, stejný jako

mají tyto prvky ve vtipech, mýtech a folkloru, což vede analytika k tomu, že za účelem odkrytí

významu takových signifikantů nepotřebuje znát kontext, který se u snícího pojí k jednotlivým

snovým elementům, avšak Lacan podřizuje symbolismus mechanismům „zhuštění“ a

„přesunu“.188 Podle něj je totiž hlavní vlastností jazyka člověka jeho symbolická funkce, jehož

dalším odlišovacím prvkem je i to, že není totožný se znaky tvořící kód, jež mají svůj daný

význam, což dokládá na příkladech metonymie a metafory.189

Podle Lacana lze vše, co spadá do systému symbolična, vystihnout střídajícími se znaky

přítomnosti a nepřítomnosti, jelikož dělení prvků do dvou dichotomických skupin je

považováno za fonologický jazykový princip, nazíratelný skrze tuto obměnu.190 Na takovém

základě odvozuje vztahy, které se podobají psychoanalytickému principu volných asociací.191

„Pomocí slova, které je už přítomností založenou na nepřítomnosti, dostává se nepřítomnosti

samotné jména… A z této obměňované dvojice přítomnosti a nepřítomnosti…se rodí svět

významu určitého jazyka, v němž najde své místo svět věcí.“192

Vzhledem k tomu, že je možné symbolický systém označit pojmy pro přítomnost a

nepřítomnost, tak se jazyk člověka utváří prostřednictvím obrazů, což vede k tomu, že tato

imaginární činnost může stát v cestě vývoji utváření subjektu v rámci symbolického systému,

neboť naše myšlení je spojeno s imaginárním, čímž je bráněno uzpůsobení skrze symboly.193

Výkyv, ke kterému dochází přesunem k obraznému nás nutí přemýšlet o archetypickém

výskytu, avšak ne v tom smyslu, v jakém mluvil Jung o archetypech, neboť Lacanovo chápání

symbolického se od toho Jungovo diametrálně liší.194 Podle Lacana totiž neexistuje nic takového

186 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 133.
187 Tamtéž, s. 133, 135.
188 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 41.
189 Tamtéž, s. 43.
190 Tamtéž, s. 38.
191 Tamtéž, s. 38.
192 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 123, 125.
193 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 45.
194 Tamtéž, s. 45.
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jako neredukovatelná figurace, či archetyp imaginárna, což stvrzuje názorem, že i hieroglyfické

obrazy mají fonetickou hodnotu, stejně tak, jako obrazy v rébusu.195

Lacan dále hovoří o tom, že symbolická funkce uvnitř subjektu artikuluje dvojí chod,

kdy člověk z její činnosti utváří objekt tím způsobem, že jejímu fungování v určitou dobu

navrací ustavující úlohu, což vede k neustálé dvojznačnosti, v níž dochází k vývoji funkce, kde

se za sebou obměňují akce a poznání.196 Nicméně symbol, který je vytěsněn do nevědomí, není

utlumený, nýbrž svůj vliv vnáší do subjektu, aniž by o tom subjekt věděl, na základě čehož

může symbolu uplatňovat analytik tím, že jej prostřednictvím slov vyvolává.197

„To, co v promluvě hledám, je odpověď druhého. To, co mne konstituuje jakožto subjekt,

je má otázka.“198

2.5. Analýza snů

J. Lacan se nezabývá analýzou snů na poli psychoanalýzy, avšak si osvojuje mnoho

lingvistických analogií z této oblasti od Freuda při formulaci vztahů mezi imaginárním a

symbolickým.199 V jádře této dialektiky imaginárního a symbolického u Lacana, se nachází

rozpojení toho, co je uvědomované a toho, co je představované.200 Právě snová práce poskytuje

klíč ke vztahu mezi symbolickým a imaginárním, tedy mezi vztahy, které panují mezi

identifikací objektu při utváření imaginárna v Já, a mezi percepcí vědomí a smyslovou

zkušeností uvnitř původního imaginárna.201

Během snové analýzy jsou snové obrazy (nikoli slova) považovány za signifikanty, které

mají být rozluštěny jako hieroglyfy, přičemž Freudovo chápání identifikace nevědomí s tím, co

spadá pod signifikant, vede k tomu, že vazba mezi signifikanty a významy není limitována jen

na charakter řeči, neboť pacient s neurózou užívá jak slov, tak funkcí těla, na základě čehož je

sám prezentací signifikantu a jeho diskurs zaplňuje reálné i imaginární.202

Lacan tvrdí, že i ten, kdo sám dešifruje zastává roli signifikantu, neboť signifikant má

tu činnost, že pro další signifikant představuje subjekt, tedy existence subjektu je dána

195 LEUPIN, A. Lacan & the Human Sciences. University of Nebraska Press, 1991, s. 110.
196 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 141.
197 Tamtéž, s. 161.
198 Tamtéž, s. 169.
199 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 107.
200 Tamtéž, s. 110.
201 Tamtéž, s. 116.
202 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 44.
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signifikantem, který se utváří v oblasti Druhého, čímž se vlastně subjekt sám přetváří do

signifikantu.203

Ve snové práci neexistuje distinkce mezi symbolickým a imaginárním Já právě kvůli

okamžité identifikaci mezi myšlenkou a obrazem, v de Saussurově pojetí označujícím a

označovaným, které však Lacan odmítá kvůli odporu označujícího vůči označovanému.204

2.5.1. Mechanismy utváření snů
Snový obsah, označovaný tedy jako signifikant, vznikl skrze mechanismy snové práce,

které jsou pro Lacana podobné těm řečovým (metafoře a metonymii), přičemž jmenuje zhuštění

a přesun jako dva postupy, jejichž prostřednictvím dochází k produkci snového signifikantu, u

nichž lze najít obdobu v rétorice.205 Tyto dva postupy chápe jako základní mechanismy utváření

snů, kdy přesun je zodpovědný za to, že snové obrazy nekorespondují s vědomým usuzováním,

a zaviňuje, že na sen je pohlíženo jako na překroucení.206 Přesun tak Lacan chápe jako primární

mechanismus metafory a metonymie, jejichž přenesený význam překračuje jejich literární

funkci (metaforu pojímá za překroucenou signifikaci, a přesun v případě metonymie, za čirý

nesmysl).207

Na základě tohoto mechanismu může být sen vnímán jako forma jazyku tropů, jejíž

logický smysl je odstraněn z racionálního diskursu.208 Lacan naráží na to, že využitím přenosu

v analýze dochází vzhledem k analytické rozmluvě k tomu, že sny jsou vykládány jako

provokace, skryté přiznání či trik k namíření pozornosti jiným směrem, přičemž jsou

redukovány pouze na ve snu probíhající jednotlivé elementy dialogu.209 Zhuštění jakožto další

hlavní mechanismus ve snovém utváření, zahrnuje reprezentaci dvou zcela opačných pojetí

stejnou strukturou, kdy jednotný snový obraz tak může být kombinací různých lingvistických

forem, které vůči sobě nemusí mít zřejmou relaci.210 Zhuštění je taktéž mechanismem

203 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 51.
204 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 108.
205 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 106.
206 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 114
207 Tamtéž, s. 114.
208 Tamtéž, s. 114-115.
209 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 109.
210 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 115.
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synekdochy, kdy jedno slovo slouží k substituci několika dalších, přičemž Lacan ji zaměňuje

s metonymií.211 Jazyk tropů je tedy doplňkem, který odhaluje nevědomí.212

2.5.2. Touha po uznání druhým

Dále je třeba říci, že ačkoli Freud spatřuje ve snu projevy přání, Lacan spojuje smysl

touhy člověka s tím „být druhým uznán“.213 Z toho důvodu se ptá, proč Freud, který chápe

snový motiv, jenž odporuje myšlence snu, jako přání pacienta, sám nepřipouští takový podnět

i pro sebe, jestliže by touha po splnění přání vedla k jeho osobě (na základě toho, že touha

jednoho spočívá v touze druhého)?214 Psychoanalýza podle něj vede k tomu, aby se realita

pozvedla v subjektu, který ji prostřednictvím touhy udržuje za účelem harmonizace

„symbolických konfliktů a imaginárních fixací.“215 Signifikant reprezentuje subjekt jinému

signifikantu a touha se utváří v jejich řetězci jakožto funkce doplňující nedostatečnost

nevědomého bytí.216 Lacan tak chápe účinnost analýzy v tom, že dojde k nalezení a označení

touhy subjektu.217 Při této činnosti je umožněno, aby ve světě došlo k pozvednutí jiné

přítomnosti, díky čemuž jsou zásahy analytika do nevědomí jak osvětlujícího, tak

reprodukčního charakteru, což Lacana vede k tvrzení, že touha je shodná s analytickou

interpretací.218

Trest ve snu tedy může znamenat vyplněnou touhu „po tom, co má být trestem

potlačeno…“219

Touha je v utváření vědomé mysli ustanovena symbolickým Já za nepřítomnosti

imaginárního Já, což je složka, kterou se snaží znovuobjevit.220 Touha je pro Lacana tedy něco

symbolického,221 přičemž tvrdí, že jsou i takové touhy, které dochází k uspokojení pouze na

základě toho, že jsou nalezeny.222

211 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 115.
212 Tamtéž, s. 130.
213 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 109.
214 Tamtéž, s. 109.
215 Tamtéž, s. 129.
216 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 130.
217 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 71.
218 Tamtéž, s. 71.
219 Tamtéž, s. 68-69.
220 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 132.
221 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 133.
222 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 69.
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2.5.3. Sen jako diskurs Druhého

U Freuda je proces utváření snu spojen s domněnkou, že se tak děje na základě podnětů

z nevědomí, zatímco pro Lacana dochází k utváření snu na základě diskursu Druhého.223 Lacan

předpokládá, že ačkoli je nevědomí tvořeno tímto diskursem, nepovažuje jej za nějaký vnitřní

svět – neboť, přestože se vyskytuje v subjektu, utváří se vně, tedy v pozici Druhého.224 Lacan

totiž formuluje teorii snové analýzy v rámci vědomého prožitku, kdy existenci nevědomých

myšlenek zpochybňuje i tím, že redefinuje nevědomí jako něco, co je strukturováno formou

jazyka, ačkoli přímo jako jazyk nefunguje.225 O existenci diskursu Druhého hovoří z toho

důvodu, že jak v jazykových mechanismech, tak i ve snové konstrukci, postrádá nevědomí

přítomnost subjektu a vědomý diskurs.226

V lacanovském pojetí tak lze na proces nevědomých mechanismů, jakožto variací

mechanismů vědomých, jenž nejsou pod kontrolou vědomé mysli, nahlížet jako na diskurs

Druhého, jako na mechanismy symbolična, které se v rámci identifikace mezi subjektem a

snovým obrazem, kříží s mechanismy imaginárna. 227

Ačkoli sen funguje pouze ve vztahu k subjektu, subjekt nikdy není ve snu přítomen,

jelikož ve snu, stejně jako v jazyce, funguje zpětný efekt, kdy se subjekt na každém stupni stává

tím, čím byl v minulosti a čím se stává v budoucnosti.228 Taktéž „Subjekt výpovědi, to, o čem

hovořím, jako o svém Já, je něčím odlišným od subjektu vypovídání. A tak všechno, co říkáme,

je zároveň jakousi metonymií tohoto skutečného subjektu, který není totožný s oním já, jež podle

Lacana…vzniká jen jako imaginární obraz sebe sama.“229

Na tomto základě je postaveno to, že je snová konstrukce, stejně jako řetězec

signifikantů v jazyce, sebepojetím subjektu jakožto ideálu Já, kdy představa subjektu samého

nemůže být nikdy nalezena, ačkoli subjekt sám může dojít k sebeidentifikaci až po dovršení

artikulační činnosti.230 Absence subjektu je však znovu utvářena v jazyce, kdy je ve hře dítěte

znázorněna symbolicky stopa přítomnosti, přítomnosti imaginárna (Fort! Da!).231

223 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 107.
224 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 50.
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229 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 52.
230 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 119.
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K sebeidentifikaci subjektu podle Lacana dochází tehdy, když subjekt rozpoznává a

odlišuje svoji činnost v rámci imaginárního a symbolického, čehož je dosaženo skrze

porozumění odlišnosti mezi subjektem a druhým (označující jednotlivce, kterého vidí před

sebou a na jehož základě k němu Druhý hovoří skrze diskurs); a mezi subjektem a Druhým (k

němuž je promluva adresována), jež tvoří jazyk.232 Takové rozlišení umožní subjektu docílit

anulace odporu, co se týče druhého a bude moci být tím, vůči kterému je diskurs adresován.233

Vztah subjektu k druhému je podmíněn jeho vztahem k Druhému, neboť imaginární

identifikace subjektu s druhým je subsumována symbolickou identifikací s Druhým, což

objektivizuje imaginární identifikaci do dialektického produktu mysli.234

Sen tak obsahuje dialektiku imaginárního a symbolického, neboť tělesný obraz druhého

se objevuje ve snu, za účelem posílení unifikovaného obrazu těla subjektu Já.235 Takové tělo je

fragmentovanou strukturou, která reflektuje strukturu jazyka, strukturu Druhého.236 Sen je tak

tvořen proměnlivostí, kde dochází k různým posunům, interakci forem, variacím pohledů,

zhuštěním a přesunům, na jejichž základě se rozpadá možnost unifikace zkušenosti.237

2.6. Symptom a neuróza

Neurotické či jiné symptomy u Freuda spadají do patologické psychoanalytické oblasti

za podmínky předeterminovanosti, na jejímž základě je symptom symbolem konfliktu

z minulosti, přičemž se zároveň jeho funkce nachází v konfliktu přítomném, který je taktéž

symbolické povahy.238

Neurotický symptom má podle Lacana podobu signifikantu, jenž dokládá rozsáhlost

symbolické činnosti u člověka.239 Hovoří tak o nalezení vtlačeného symptomu, o pravdivostním

odkrytí prostřednictvím analytické aktivity.240 U neuróz je signifikantem člověk, u nějž reálno

či imaginárno umožňují symptomy zanést do diskursu, přičemž již odeznělý konflikt zastává

232 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 145.
233 Tamtéž, s. 145.
234 Tamtéž, s. 145.
235 Tamtéž, s. 148
236 Tamtéž, s. 148.
237 HENDRIX, J. S. Architecture and psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. Peter Lang Publishing,
2006, s. 148.
238 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 111.
239 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 45.
240 Tamtéž, s. 45.
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uvnitř nevědomí roli eventuálního signifikantu, mezi jehož funkce může patřit signifikace

současného konfliktu.241

Freudovy volné asociace Lacan přirovnává k symbolické linii, která se neustále rozbíhá,

za účelem nalezení uzlových bodů ve struktuře na těch místech, kde se protínají slovní útvary.242

Z toho vyvozuje, že „symptom se v analýze řeči cele rozpouští proto, že je sám strukturován

jako řeč, že je sám řečí, jejíž promluva má být osvobozena.“243

Fulka jmenuje Serge Leclaira, který popisuje diference mezi neurózou a psychózou

v rámci navázání na pohled Lacana, kdy říká, že neurotik se potýká s nepřesnostmi mezi

znakovými vazbami, tedy na stupni signifikace, zatímco psychotik má problém přímo

s utvářením znaku.244

241 PECHAR, J. Lacan a Freud. Praha: Slon, 2013, s. 45.
242 LACAN, J. Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, 2016, s. 111.
243 Tamtéž, s. 111.
244 FULKA, J. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Hermann & Synové, 2008, s. 126.
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3. Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung, narozený v roce 1875 ve Švýcarsku, taktéž studoval medicínu ještě

předtím, než se zaměřil na psychiatrii.245 Od roku 1900 působil v psychiatrické nemocnici

v Burghölzli, přičemž o sedm let později se shledává s Freudem, s nímž se však v roce 1912

rozchází.246 Přestává tak i s přednáškami na univerzitě v Curychu, neboť se začíná zabývat

analytickou psychologií.247 Poté, co se rozešel s Freudem, u něj dochází k „období vnitřní

nejistoty“, neboť dalších několik let byl zatěžován zvláštními myšlenkami, vizemi a sny,

kterým nedokázal porozumět.248 Proto podrobuje svoji „konfrontaci s nevědomím“ vědeckému

experimentu, kdy se snaží pátrat v nejhlubších temnotách psýché a do kompletního detailu

sepisuje všechny své sny a fantazie, čímž se pomalu učí, jaký vztah existuje mezi těmito obrazy

a jeho vědomím.249 Mezi lety 1913-1917 se také zabývá spojením člověka a mytologie, úlohou

stínu a anima, na jejichž základě dochází k problematice archetypů a formuluje teorii

kolektivního nevědomí.250

Jungova krize se dovršuje roku 1918, kdy vznikají jeho hlavní psychologická díla,

přičemž fantazie a sny, které zažíval mezi lety 1912-1918, pojímal jako primární materiál pro

jeho pozdější výzkumy a teorie.251

Jungova analytická psychologie zprvu disponovala skupinou sympatizujících jedinců,

nicméně později se stala silnou alternativou vůči psychoanalýze Freuda.252

V roce 1944 se stává profesorem na univerzitě v Basileji, avšak onemocněl již po první

lekci a nacházel se situaci, kdy mu šlo o život.253 Jung tento stav označil jako extázi, která ho

spojovala se zážitky z nevědomí a ovlivnila jeho tvorbu.254

O čtyři roky později zakládá Jungův Institut v Curychu, u jehož vedení se nacházel do

roku 1961, kdy umírá.255

245 KALINA, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013, s. 132.
246 Tamtéž, s. 132.
247 Tamtéž, s. 132.
248 BULKELEY, K. An Introduction to the Psychology of Dreaming. ABC-CLIO, 2017, s. 31.
249 Tamtéž, s. 31.
250 ŠIROKÝ, H. Analytická psychologie C. G. Junga. Brno: Bollingenská věž, 1990, s. 15.
251 BULKELEY, K. An Introduction to the Psychology of Dreaming. ABC-CLIO, 2017, s. 31-32.
252 KALINA, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013, s. 132.
253 ŠIROKÝ, H. Analytická psychologie C. G. Junga. Brno: Bollingenská věž, 1990, s. 18.
254 Tamtéž, s. 18.
255 Tamtéž, s. 19.
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3.1. Psýché a podstata snů

O duši Jung říká, že veškeré poznání pochází od ní a její základ tvoří mýty, jakožto

projevy psychické povahy.256 Psýché sestává ze čtyř stupňů: osobního vědomí, osobního

nevědomí (odlišné pro každého jednotlivce), kolektivního nevědomí a vnějšího světa

kolektivního vědomí (kulturní svět, sdílené hodnoty a normy).257

Aktivita psýché (fantazie) leží v tom, že každý den utváří skutečnost.258 Autor považuje

její projevy za nejviditelnější produkt určité psychické činnosti a tvrdí, že také disponuje

zásobou odpovědí na veškeré otázky.259 Její automatické působení zasahuje tam, kde je vědomí

utišené – např. ve spánku, kde se snové obrazy a myšlenky neutvářejí na základě vědomé

intence. 260 Všechny představy tak spojuje s určitou realitou: „Jedině psychičnu samému

přísluší bezprostřední realita, a to v každé formě psychična, dokonce i „nereálným“

představám a myšlenkám, které se nevztahují na nic „vnějšího“.“261 I kdybychom, podle Junga,

chápali určité představy jako iluzorní, jejich síla bude stále účinná, neboť i takové představy,

které jsou vnímány jako „reálné“, mohou být vytlačeny těmi „nereálnými“, které tak disponují

větší silou.262

Co se týče snů, Jung je označuje za „přirozenou pravdu,“263 která není závislá na našem

mínění či tužbě, nýbrž na tom, jaká skutečnost „je.“264 Nezavrhuje však možnost, že by

existovaly sny, které by odpovídaly vědomému postoji (tzv. paralelní sny), avšak takové se,

dle jeho názoru, objevují málokdy.265 V souvislosti s tím hovoří o tzv. prospektivní funkci snu,

jenž pracuje na základě „předběžného zkombinování pravděpodobností,“266 které mohou

odpovídat skutečnosti, ale nemusí tomu být ve striktní podobě, jinak by se jednalo o věštbu.267

Dále tvrdí, že sen je založen na spojení podprahových prvků, jenž se pro svoji slabost

vyhnuly vědomí, na základě čehož usuzuje, že se sen, oproti vědomí, nachází na lepší pozici

pro určení prognózy.“268

256 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 19, 25.
257 HALL, J. A. Jungian Dream Interpretation: A Handbook of Theory and Practice. Inner City Books, 1983, s.
9.
258 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 23.
259 Tamtéž, s. 23.
260 Tamtéž, s, 55.
261 Tamtéž, s. 21.
262 Tamtéž, s. 21.
263 Tamtéž, s. 54.
264 Tamtéž, s. 55.
265 Tamtéž, s. 57.
266 Tamtéž, s. 59.
267 Tamtéž, s. 59.
268 Tamtéž, s. 59.
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Jung nesouhlasil s Freudem, podle kterého sny zahalují svá mínění.269 Zavrhoval i jeho

rozlišení na manifestní a zjevné snové obsahy, neboť dle Junga sny tvoří součást přírody a to,

že se nám zdají zvláštní, je způsobeno tím, že naše vědomá mysl vždy nerozumí symbolickému

jazyku, kterým promlouvá nevědomí.270 Z toho důvodu tvrdí, že pokud chceme snům

porozumět, musíme se naučit hovořit jejich jazykem obrazů, symbolů a metafor.271

3.1.1. Komplexní teorie psychiky
Podle Junga je třeba studovat komplexy, aby bylo možné poznávat nevědomí, přičemž

tvrdí, že i Freud při svém studiu snů, chybných úkonů a příznaků neurózy řešil právě

komplexy.272 Komplexní psychologie tak představuje Jungovo pojetí života duše, kdy je psýché

nakloněno k utváření komplexů, které sestávají ze souhrnu představ, spjatých s citovým

zážitkem.273

H. Široký uvádí problém, jenž Jung nachází u své pacientky, která disponuje dvěma

komplexy, dvěma vědomími (obvyklou osobou a sexuální osobou), které se vzájemně neznají,

tudíž komplexy můžou představovat jednotlivé duše, které lze třeba ve snu často vidět v podobě

osob (u psychóz v podobě hlasu). 274 Myšlenka, že se v jednotlivci nachází i vícero duší (hovoří

o tzv. disociabilitě psýché), se dle Junga objevuje již v pradávné lidské zkušenosti.275

Komplexy usilují o autonomii tím, že se vnucují vědomí, ačkoli „komplex odštěpený

z vědomí je skryt před svým vlastním nositelem. Utváří jakousi v sebe uzavřenou malou psýché,

která vede zvláštní, postranní způsob existence, vyvolávající rušivé, cizorodé fantazie.“276

Sklon utvářet komplexy uvnitř psýché tak vede k tomu, že se osobnost pojí s „bojem o

jednotu.“277

3.2. Vědomí a nevědomí

Existence vědomí je podmíněna duševní činností, jejíž aktivitou se jeví utváření obrazů,

což vede Junga k tomu, že duše a vědomí nejsou shodné (co má ve vědomí povahu iluze,

představuje skutečnost pro duši), nicméně spíše než ve vědomí, se psýché se svými obrazy

269 BULKELEY, K. An Introduction to the Psychology of Dreaming. ABC-CLIO, 2017, s. 32.
270 Tamtéž, s. 32.
271 Tamtéž, s. 32.
272 ŠIROKÝ, H. Analytická psychologie C. G. Junga. Brno: Bollingenská věž, 1990, s. 28.
273 Tamtéž, s. 26, 28, 29.
274 Tamtéž, s. 28.
275 JUNG, C. G. Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí. 2. sv. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999, s. 24-
25.
276 ŠIROKÝ, H. Analytická psychologie C. G. Junga. Brno: Bollingenská věž, 1990, s. 28.
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ukazuje ve snech, a tak ve své úplnosti dosahuje obsáhlejších rozměrů, než má vědomí.278

Psýché tak „představuje vědomě-nevědomou celost.“279

Při popisu termínu nevědomí Jung tvrdí, že se jedná o něco neznámého psychického,

tedy něco, co by se v případě nabytí vědomí, ničím nerůznilo od těch psychických obsahů, které

již známe, jde tedy o „všechno, co vím, na co však momentálně nemyslím…“280

O vědomí, které patří k já tvrdí, že se jedná o soubor, který však nepojímá bytost člověka

v celku, neboť více je zapomenuto, než je věděno, více je smysly nazíráno, než je

uvědomováno.281 Já tak chápe jako centrum vědomí, a nevědomí jako oblast, kterou vědomí

dokáže různými způsoby zaznamenávat.282 Dodává však, že lidé jsou různí, pokud jde o to,

jakou mírou si uvědomují svoji sféru nevědomého.283

Jung odlišuje osobní nevědomí od toho kolektivního, kdy osobní se pojí k zapomenutým

či vytěsněným prožitkům (řadí sem archetypy, které se dotýkají vědomého života – např.

archetyp Stínu), dále sem přiřazuje komplexy, které se ukazují v nevědomé formě – např.

komplex méněcennosti či viny).284 Do rámce kolektivního nevědomí (objektivního psýché)

zase spadají archetypy a archetypické obrazy, jejichž počet nemůže být přesně určen. 285

Jung dochází k tomu, že „neexistuje obsah vědomí, který by v jiném ohledu nebyl

nevědomý.“286 Poukazuje třeba na skutečnost, že mechanizovaných komplexů se můžeme

zbavit až poté, co si je uvědomíme, tedy odejmutím „mytologického obalu.“287

Nicméně, pokud v sobě nevědomí obsahuje to stejné, co funkce vědomí, vyvstává

otázka, zda i nevědomí nemá svůj subjekt (typu já), na což Jung odpovídá, že se v této

souvislosti hovoří o „podvědomí“, které však odkazuje na něco „spodního“, což mu vadí, neboť

nevyjadřuje celek, v němž by bylo obsaženo vědomí i „druhý psychický systém.“288

Mezi vědomím a nevědomím se pohybuje psychická energie (libido), a to

prostřednictvím napětí, které vzniká na základě diferencovanosti vědomých a nevědomých

obsahů, kdy libido pulsuje mezi sférami, dokud mezi nimi nenastane rovnováha, přičemž míra

278 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 22, 24, 68.
279 Tamtéž, s. 53.
280 Tamtéž, s. 37-38.
281 ŠIROKÝ, H. Analytická psychologie C. G. Junga. Brno: Bollingenská věž, 1990, s. 30.
282 Tamtéž, s. 30.
283 Tamtéž, s. 30.
284 PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006, s. 192.
285 HALL, J. A. Jungian Dream Interpretation: A Handbook of Theory and Practice. Inner City Books, 1983, s.
10.
286 JUNG, C. G. Výbor z díla II.: Archetypy a nevědomí. 2. sv. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999, s. 41.
287 Tamtéž, s. 39-40.
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napětí stoupá s velikostí jejich obsahového rozdílu.289 V souvislosti s libidem hovoří o

psychické sféře, kde je vůle, se svojí možností volby, určitou energií, která je „motivována

instinkty.“290 Psýché tak představuje rozpor mezi „pudem a vůlí, resp. svobodou volby.“291

Jung hovoří o nevědomí jako o mnohočetném vědomí, které spojuje s výskytem

symbolických obrazů, jenž lze zjistit skrze sny, fantazie či historické dokumenty.292

„Všechny mýtizované přírodní procesy, jako jsou léto a zima, proměny Měsíce, období deštů

atd.… jsou spíše symbolickými výrazy pro vnitřní a nevědomé drama duše, které může lidské

vědomí pochopit jako projekci, tj. zrcadlené v přírodních událostech.“293

3.3. Archetypy a jejich vztah ke snům

Jak již bylo řečeno, vědomí jednotlivce většinou sestává z vytěsněných obsahů, které

jsou u lidí různé, avšak kolektivní nevědomí je dané evolucí a je pro všechny stejné.294

Podstatou tohoto (kolektivního) typu nevědomí jsou instinkty, což jsou geneticky dané sklony,

které nás vedou k jistému typu jednání – Jung takové sklony pojmenovává jako archetypy.295

Jde o jakési dědičně získané pravzory, odkaz, založený na zkušenostech předků, který

nám poskytuje dispozice k jistým formám organizace.296 Archetypy se skrze provokaci vědomí

snaží, aby se to o ně zajímalo a přijalo tak vůči nim jistou pozici (tzv. numinózní účinek

archetypů).297

Jako příklad archetypu je třeba persona, na jejímž základě se člověk vyrovnává

s okolním světem.298 Jung přirovnává tento archetyp k masce, kterou si nasazujeme, když se

ocitáme na veřejnosti.299 Sen, ve kterém se chováme nepatřičně ve společnosti může znamenat,

že persona snícího je slabá a že masce hrozí nebezpečí jejího sejmutí.300

Jung dále uvádí archetyp stínu, který zosobňuje „temnou“ stranu psychiky člověka,

může se jednat o zamítnuté či potlačené obsahy, které však mohou být i pozitivní povahy.301

Tento archetyp představuje všechny nevědomé prvky a energie psýché, které jsou slabě

289 PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006, s. 192.
290 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 35.
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začleněny do vědomí člověka, s nímž je však stále ve spojení a „jako stín“ jej sleduje (tento

archetyp často objevuje v nočních můrách a v hrozivých snech, což může vést k výkladu, že

vědomí jednotlivce je v konfliktu se stinnými prvky jeho nevědomí, přičemž úkolem snícího je

konfrontovat tyto prvky, porozumět jim a snažit se je začlenit do vědomí).302

Archetyp animy představuje ženské aspekty v psýché muže, zatímco archetyp animus

prezentuje mužské aspekty v psýché ženy, neboť dle Junga s sebou všichni lidé nosí biologické

a psychologické prvky opačného pohlaví.303 Tyto archetypy tak vyjadřují vztah těchto prvků

k vědomé osobnosti jednotlivce (animus a anima se ve snu vyskytují, aby pomohly lidem

utvářet psychologickou rovnováhu mezi femininními a maskulinními energiemi).304

V případech, kdy sen vykazuje mytologické (kolektivní) symboly, lze na něj pohlížet

jako na vyjádření problému, který se týká i jiných lidí.305 Sen s takovými mytologickými motivy

se pojí k představám, které náleží mytologii jak svého, tak cizího národa, na základě čehož je

nadán kolektivním smyslem.306

3.4. Analýza snů

V souvislosti s analýzou snu Jung tvrdí, že neznáme žádné teorie o podstatě či účelu

psychických jevů a pozorováním psýché nelze utvářet teorie hodné dedukce, neboť pokud by

takové existovaly, postačovalo by se naučit nazpaměť některým pravidlům sémiotiky a osvojit

si metodu, ve které by znaky odpovídaly ustáleným obsahům.307 Kvůli tomu se mu příčí i

užívání pojmu metody.308 Je si však jistý, že když se člověk snem pečlivě zabývá, k něčemu

dojde, nikoli však k vědeckému poznání, nýbrž ke směru, jakým se vydat na cestu.309

Podle Junga jsou představy založeny na subjektivních faktorech, kdy na základě

vnitřního pohybu duše dochází ke kompenzaci vědomých postojů, za účelem projevení smyslu,

proto je vždy třeba ptát se pacienta na význam obrazů v jeho snu, jelikož se vážou k nějakému

problému této osoby, a tak by měly být všechny sny člověkem nazírány jako na něco

neznámého, kdy lze po zaregistrování kontextu přejít ke snaze o výklad a zakoušet, jestli nám

dává smysl.310

302 BULKELEY, K. An Introduction to the Psychology of Dreaming. ABC-CLIO, 2017, s. 37.
303 Tamtéž, s. 37.
304 Tamtéž, s. 37.
305 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 63.
306 Tamtéž, s. 63.
307 Tamtéž, s. 61.
308 Tamtéž, s. 67.
309 Tamtéž, s. 67.
310 Tamtéž, s. 57, 61-62.
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Podle Junga by měl analyzátor užívat postupu amplifikace, což je metoda, na jejímž

základě se zkoumají snové obrazy pořád dokola, za účelem hledání významu hluboce skrytých

snových prvků.311

Kromě kompenzační funkce snu, která ovládá vztahy mezi vědomím a nevědomím, Jung

jmenuje prospektivní funkci snu, na jejímž základě jsou sny ohlédnutím do minulosti, za účelem

předjímání budoucího vývoje.312 Tím však Jung nemyslel, že by všechny sny předvídaly

budoucnost, nýbrž že sny mohou často napovídat, co se může stát.313

Jung odlišuje výklad na objektové a na subjektové úrovni, kdy o prvním hovoří ve

smyslu analytického výkladu, kde jde o identifikaci reálných objektů s projevy ve snu, zatímco

o druhém hovoří ve smyslu syntetického výkladu, tedy toho, že přímo na člověka, který sní, se

vztahují třeba veškeré aktivní postavy ve snu.314 U této situace chápe všechny obsahy snu jako

symboly pro obsahy subjektivního charakteru.315

Další metodou, kterou Jung užívá při své interpretaci snů je aktivní imaginace, což je

proces, ve kterém Jung žádá pacienta, aby se v klidu posadil a koncentroval se na rozpomenutí

snu, se všemi jeho detaily, na základě čehož si snící postupně znovu vybavuje snové obrazy,

postavy a pocity, čímž získává vhled do snu – otevírají se mu nové významy.316 Klíčem k této

metodě je povolit nevědomí volný přístup ke vědomí, za účelem umožnění snu pokračovat.317

Symboly hrají ve snech klíčovou roli, neboť skrze ně dochází k předání sdělení od

instinktivní k racionální části duše.318 Množství sérií snů totiž za sebou nejsou řazeny bez

smyslu, nýbrž se svojí symbolikou představují proces vývoje (tzv. individuační proces), v němž

se, naoko jednotlivé kompenzační činnosti, stávají součástí plánu se společným cílem.319 Kvůli

tomu Jung upřednostňuje výklad série snů, u kterých lze docílit relativně jistého výkladu, než

tomu lze u jednotlivých snů, u nichž je výklad jen přibližně jistý.320

311 BULKELEY, K. An Introduction to the Psychology of Dreaming. ABC-CLIO, 2017, s. 34.
312 Tamtéž, s. 33.
313 Tamtéž, s. 33.
314 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 62.
315 Tamtéž, s. 62.
316 BULKELEY, K. An Introduction to the Psychology of Dreaming. ABC-CLIO, 2017, s. 35.
317 Tamtéž, s. 35.
318 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 68.
319 Tamtéž, s. 67.
320 Tamtéž, s. 65.
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Jung vrhá stín na kauzální způsob přemýšlení, neboť na jeho základě mají symboly svůj

fixní význam, proto prosazuje finální uvažování, v němž je důležitost snových obrazů dána tím

významem, který nosí samy v sobě.321 Symbolům ve snu tak přikládá učitelskou funkci.322

Podle autora však nelze předpokládat, že by mohl být u každého snu dokázán jeho

smysl, neboť jsou i takové, jimž neumí porozumět pacient, ani analytik.323 Hovoří i o existenci

těch snů, které často neodkazují na něco konkrétního, a to většinou tehdy, když anticipují

budoucnost (nejde však o proroctví, nýbrž o vycítění).324

Podle Junga zjistíme, že se výklad snu nezdařil, na základě toho, že v dalším snu se

objeví stejný motiv a zřetelněji, či dojde ke zpochybnění výkladu skrze jeho zironizování: „Tak

jako se správný výklad odplatí oživením, tak se nesprávný odsoudí sám.“325

321 JUNG, C. G. Člověk a duše. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995, s. 58.
322 Tamtéž, s. 58.
323 Tamtéž, s. 65.
324 Tamtéž, s. 62.
325 Tamtéž, s. 66.
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4. Srovnání zkoumaných autorů

Všichni tři autoři – Freud, Lacan i Jung – se vyznačují společným zájmem o sny, avšak

každý z nich k nim přistupuje z poněkud odlišného hlediska, proto je zajímavé sledovat, jakým

způsobem své názory ohledně podstaty snů formulují a v čem se tyto ideje liší. V této části se

pokusím vystihnout základní myšlenky autorů, ke kterým tato práce, prostřednictvím použité

literatury, dospěla.

Freud si byl jistý, že k významu snu se dá dobrat vědecky. Sen chápal chápal jako

splnění přání, které však vede k činnostem cenzury a následnému snovému zkreslení. Podle něj

sen vzniká jako odezva na stimuly ze života ve dne (v bdělosti), a tak zobrazuje denní myšlenky,

nebo nevědomá přání snícího. Sen je dle něj náhražkou za něco, co je potřeba skrze analýzu

najít a přenést tak z nevědomí do vědomí. Za deformaci snů je podle něj zodpovědná i snová

symbolika, která však neodkazuje přímo (symboly mohou znamenat více věcí a jejich význam

je nám dán jazykově). Sny Freud považuje za neurotické symptomy, neboť obojí se utváří

stejně. Freudova myšlenka je taková, že ve snech jde o to, aby zůstaly obtížné k pochopení.

Freud se s chápáním snu však lišil od Jacquese Lacana, neboť tvrdil, že by se měly

nevědomé útvary, se svojí podobou rébusu, dešifrovat, zatímco Lacan pojímal vnější podobu

návratu vytěsněného za signifikant, pojící se k oblasti symbolů, přičemž rušil spojení

signifikantu se signifikátem. Lacan však objev Freuda nachází v důsledcích, které s sebou

přináší vztah člověka a symbolického systému. Realita se podle Lacana utváří promluvou,

přičemž právě jazyk odráží nevědomí, které je strukturováno ve formě řeči, proto také hovoří o

snu jako o formě jazyku tropů. Lacan dále spojuje touhu člověka k uznání druhým, přičemž tato

touha odpovídá analytické interpretaci, neboť analýza má dojít k pravdě právě skrze jazyk.

Pro Junga jsou sny přirozeně pravdivé, tudíž je nespojuje s žádnou touhou či přáním,

nýbrž se skutečností samotnou a nemyslí si, že by sny měly svůj význam skrývat, neboť pokud

nám přijde sen zvláštní, je to dáno naším neporozuměním nevědomému jazyku symbolů.

Nevědomí dle něj obsahuje symbolické obrazy, kdy skrze symboly dochází ke komunikaci tím

způsobem, že instinktivní část duše předává sdělení té racionální části, přičemž symboly ve

snech mají tu funkci, že učí. Z toho důvodu musíme k pochopení snu umět tento jazyk.

Nevědomí dělí na osobní a kolektivní, kdy osobní má individuální charakter, zatímco kolektivní

nevědomí je u lidí stejné a je dáno evolučně (kolektivní symboly ve snech mohou mít kolektivní

smysl – mohou se týkat i dalších lidí). Sny tak mají funkci kompenzace a prospekce, tudíž

mohou i napovídat. Jung hovoří o sérii snů, v nichž jde o to, že spojení jednotlivých snů uvnitř

série, může odpovídat procesu vývoje, proto zkoumá raději takové sny než jednotlivé, bez
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vazby k jiným, jelikož u nich dochází pouze k přibližně jistému výkladu, zatímco u série snů

dochází k relativní jistotě.
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Závěr

Tato bakalářská práce si kladla za cíl analyzovat pojetí snů u autorů Freuda, Lacana a

Junga. Zajímalo mě, jakým způsobem tito myslitelé pohlíželi na úlohu snů v životě člověka,

jak pojímali strukturu nevědomí, v němž se sny nachází, jakou roli hrají ve snech symboly, a

na jakých základech a v rámci jakého kontextu tyto své myšlenky formulovali.

Nejprve jsem se zabývala Sigmundem Freudem, jehož názory ovlivnily tvorbu Lacana

i Junga. První kapitola tak řeší Freudovo psychoanalytické pojetí snů, jeho techniku výkladu,

spojení snů a symbolů, archaické rysy snové práce a vztah snů a neurózy.

Freuda jsem zařadila do první kapitoly právě proto, aby bylo snazší porozumět další

části, v níž se zabývám přepisem Freudových myšlenek Jacquesem Lacanem. U něj se proto

zabývám smyslem „návratu“; vlivem myšlenek de Saussura; pojetím psychoanalýzy; úlohou

symbolů a jejich vazby k řeči; analýzou snů a spojení symptomu a neurózy.

Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na C. G. Junga, který se svým pojetím nevědomí,

jeho struktur a v něm obsažených symbolů, odlišuje od pojetí Lacana. Proto se u něj zabývám

analýzou snů a jejich vazbou k psýché, archetypům a kolektivnímu nevědomí, aby došlo

k poukázání odlišností, které mezi Lacanem a Jungem panují v oblasti snů a nevědomí.

V rámci celé práce jsem se snažila vztahovat oba autory – Lacana i Junga – k Freudovi,

neboť se na něj, při formulaci myšlenek ve svých dílech, často odvolávali a konfrontovali ve

vztahu k němu své názory.

V poslední kapitole došlo ke srovnání základních myšlenek těchto autorů, kde jsem se

snažila vystihnout ty prvky, kterými se navzájem odlišovali v chápání nevědomé povahy snů.

Jelikož jsou koncepce všech tří autorů nesmírně rozsáhlé, musela jsem zvolit, jakým

směrem se ubírat. Z toho důvodu jsem se snažila, s ohledem na Lacanovo dílo, držet úlohy

jazyka ve snu a v nevědomí. Proto jsem Freudovu část pojala jako souhrn myšlenek, v nichž se

vztahuje ke snům a k povaze jazyka, aby mohlo být lépe porozuměno, na jakém základě přišel

Lacan se svojí koncepcí nevědomí založeného na lingvistice de Saussura, přičemž vzhledem

k důležitosti úlohy symbolů ve snech, kterou všichni tři autoři zdůrazňují, jsem se zaměřila i na

tento aspekt. Do poslední kapitoly jsem zařadila Junga právě proto, aby bylo vidět, jak se liší

od Lacana tím, že pojímal nevědomí jako strukturu, v níž se nacházejí instinkty, archetypy.

V této práci tak nešlo o to, vystihnout koncepce autorů v jejich celku, se všemi

náležitostmi, nýbrž jsem se snažila orientovat na úlohu jazyka a symbolů ve snech.
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