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Súhrn 
Práca sa vracia k dvom základným dielam Sigmunda Freuda Výklad snov a Vtip a jeho vzťah k nevedomiu. 
Venuje sa technikám a zámerom vtipu, jeho spoločným a rozdielnym charakteristikám so snom. Práca so 
snom a humorom rozširuje repertoár metód psychodynamického psychoterapeuta v práci s nevedomým ma-
teriálom klienta. Vyžaduje však od terapeuta značnú opatrnosť a citlivosť. 
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Úvod 
V noci sa mi snívalo, že som motýľ. Teraz neviem, či som 

človek, ktorému sa snívalo, že bol motýľ, alebo som motýľ, 
ktorému sa sníva, že je človek.  

Lao´C 

Použité motto sa pripisuje zakladateľovi taoizmu Lao´C. 
Týka sa snov a zároveň spĺňa kritériá na vtip. Naším prí-
spevkom, ktorý odznel na 12. dňoch dynamickej psychote-
rapie roku 2010, sme sa rozhodli uzavrieť trilógiu o vzťahu 
humoru k rôznym aspektom psychoterapie. Na predchádza-
júcich stretnutiach sme hovorili o vzťahu humoru k sexu, 
potom k smrti a teraz k snom. Možno sme mali začať touto 
témou. Praotec psychoterapie Sigmund Freud vydal v roz-
pätí piatich rokov 2 monografie, ktoré položili základ analy-
tickej psychoterapie i teórie humoru – Výklad snov (1900) 
a Vtip a jeho vzťah k nevedomiu (1905). (Je fascinujúce, ako 
mohol pri ôsmich až desiatich pacientoch denne – 6 dní 
v týždni – napísať toľko kníh. A to ešte popri práci na vtipe 
písal svoje základné dielo o sexualite Tri pojednania k teórii 
sexuality, ktoré vyšlo v rovnakom roku.) Ide pritom o diela, 
ktoré vyjadrujú nielen obrovskú invenciu autora, ale aj na-
študovanie veľkého množstva prameňov a rozhľadenosť 
nielen v medicíne a psychológii, ale aj filozofii a beletrii. 
Freud sám viackrát zmieňuje hlboké psychické súvislosti 
medzi snovou a vtipovou prácou. Dovolíme si preto tvrdiť, 
že stojí za to opäť sa k Freudovmu dielu vrátiť a preskúmať 
tieto súvislosti podrobnejšie. S humornou nadsádzkou je to 
tak, ako by sme chceli pochopiť zmysel desatora bez zna-
losti Starého zákona (A tento poznáte? Vrátil sa Mojžiš 
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od Hospodina a  vraví svojmu ľudu: „Mám pre Vás dve 
správy – dobrú a zlú. Ktorú chcete počuť najskôr?“ „Tú 
dobrú“, odpovedá ľud. „Podarilo sa mi zjednať dvadsať 
prikázaní na desať!“ odpovedá Mojžiš. ,,A tá zlá?“ pýta sa 
hlas ľudu? „Šestka zostáva...“). 

Sigmund Freud rozdelil svoje dielo Vtip a jeho vzťah 
k nevedomiu (1905, čes. 2005), s pedantnosťou jemu vlast-
nou na časti analytickú, syntetickú a teoretickú. Zopakujme 
si, ako opísal Freud techniky a zámery vtipu. Techniky vti-
pu sú to, čomu sa venuje súčasná kognitívna, či psycholin-
gvistická teória humoru. Zámery hovoria o jeho motivácii. 

 

Techniky vtipu 
Freudom opísané techniky vtipu sú: 

– zhustenie a skrátenie, 

– viacnásobné použitie toho istého materiálu (vcelku a po 
častiach, v rôznom poradí, s miernou modifikáciou, či rovna-
kých slov plnovýznamovo a bez významu), 

– dvojzmysel (vlastného mena a vecného významu, metafory 
a vecného významu, slovnej hračky, či dvojznačnosti slov), 

– presun, 

– obrátenie vzťahu prostriedku a účelu, 

– zmysel v nezmysle, 

– chyby v uvažovaní, 

– unifikácia, 

– znázornenie opakom, či preháňanie, 

– prirovnanie a juxtapozícia. 
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Zámery (motivácia) vtipu  
Freud rozlišuje „nevinné vtipy“, ktoré sú samoúčelné, 

abstraktné, čisto slovné a sú viazané len na techniku – teda 
nezámerné. Konceptuálne vtipy môžu mať len dva zámery – 
sú buď hostilné (slúžia agresii, satire, obrane) alebo obscén-
ne (slúžia odhaleniu). Táto klasifikácia vznikla asi 20 rokov 
predtým, ako Freud v diele Okrem princípu slasti rozdelil 
pudy do dvoch skupín – Thanatos (pud smrti a agresie) 
a Eros (pud života a lásky). A rozprávanie „sprostého“ vti-
pu, napr. ak je rozprávač muž a poslucháč žena, je pokusom 
ju zviesť a je formou sexuálnej agresie. Freud tu opäť pre-
doslal neskoršiu koncepciu miešania pudov (Triebmi-
schung). Zaujímavé, je že Freud vo svojej prudérnosti žiad-
ny príklad sprostého obscénneho vtipu neuvádza. Zámer 
konceptuálneho vtipu je teda jednoznačný – ,,umožňuje 
uspokojenie pudu (slastného, či hostilného)“ a pritom ob-
chádza prekážky (napr. spoločenské konvencie a tabu). Te-
da otvára ,,neprístupné zdroje slasti“. Hostilný vtip umožňu-
je kritiku spoločnosti, práve mnohé cynické vtipy umožňujú 
spochybniť aj také spoločenské hodnoty, ako je vzťah muža 
a ženy a posvätnosť manželstva, ale napr. aj politický sys-
tém. V úvahách o mechanizmom slasti a psychogenéze vti-
pu sa plne drží teórie motivácie, ktorá sprevádzala topogra-
fickú fázu jeho učenia – človek je neúnavný hľadač slasti. 
Zámerné i nezámerné, nevinné i konceptuálne vtipy vedú k 
zážitku slasti. 

 

Vzťah snovej a vtipovej práce 
V tretej, teoretickej časti knihy Vtip a jeho vzťah k ne-

vedomiu sa Freud vracia k podobnosti medzi snovou a vti-
povou prácou ako dôkazom vzťahu oboch psychických pro-
cesov k nevedomej úrovni prežívania. Pripomínane, že 
Freud vo svojom Výklade snov (1900, čes. 1997) rozlišuje 
manifestný snový obsah, teda to, čo si zo sna pamätáme 
a sme schopní zreprodukovať a latentný snový obsah, ktorý 
je skutočným obsahom a motívom v nevedomí. Premena la-
tentného na manifestný obsah sa deje práve pomocou snovej 
práce. V úvode tejto kapitoly Freud vtipne poznamenáva, že 
jeho kniha o snoch vyvolala u odborníkov viac ,,údivu“ než 
,,osvietenia“ a širšie okruhy čitateľov redukujú jeho knihu 
na jedno heslo – ,,splnené prianie“, ktoré sa dá ľahko zapa-
mätať a pohodlne zneužiť. Prianie tvorí naozaj prvý stupeň 
i jadro sna a pôsobenie toho nevedomého priania na vlastný 
vedomý materiál snových myšlienok produkuje sen. Druhou 
funkciou sna je ochrana spánku. Tým, že sa latentný obsah 
zmení na manifestný a ,,sníva sa“, prestáva rušiť spiaceho. 
Snová práca je teda suma transformačných procesov, ktoré 
previedli snové myšlienky na manifestný sen. Základnými 
spoločnými črtami snovej a vtipovej práce sú zhustenie, 
presun a transformácia. Z čiastkových spoločných techník 
vtipu a sna vyzdvihuje Freud znázornenie opakom, využitie 
rozporu, preháňanie, nezmysel. To je dôvodom, prečo mno-
hí ľudia (a je to takmer rovnaká skúsenosť s každým naším 
začínajúcim klientom v psychoterapii) hovoria o vlastných 
snoch odmietavo, či priamo pohrdlivo – ako smiešnych, bi-
zarných, pitoreskných, či nezmyselných.  

Základné spoločné techniky vtipovej a snovej práce bu-
deme ilustrovať na vtipoch uvedených vo Freudovej knihe a 
artefaktoch snov našich klientov: 

1. Zhustenie 

Zhustenie v sne dokazuje samotný fakt, že také rozsiahle 
deje sa dajú vtesnať do takého krátkeho času. (O to sa s rôz-
nym úspechom snažia všetci režiséri od vzniku filmu.) Struč-
nosť vtipu je fenomén rovnakého rádu. Zhustenie vo vtipovej 
práci  ilustruje Freud týmto vtipom: „Sedel som vedľa baróna 
Rotschilda a ten sa ku mne správal takmer ako ku svojmu, 
celkom familionárne“. (Vtipný novotvar vznikol zhustením 
slov familiárne a milionársky.) V jednom ,,veľkom“ sne náš-
ho klienta bol obraz ,,kráčal som za svojím otcom, ktorý na 
pleciach niesol môjho malého syna, nestačil som im, bál som 
sa, že sa mi stratia“. (Otec s vnukom na pleciach je zhuste-
ním rodinnej kontinuity, rodinného mýtu, ktorý má byť pre 
klienta sprievodcom v hľadaní cesty z vývinovej krízy.) 

2. Presun 

Presun je ďalší spôsob, ako obísť vedomú cenzúru 
(a v neskoršom štruktúrnom chápaní osobnosti inštanciu 
„Nad Ja“) – to nie my, ale postavy sna/vtipu zažívajú tie ne-
uveriteľné veci. Presun s logickým od chýlením vo vtipovej 
práci ilustruje Freud vtipom, ktorý ocenia Bratislavčania: 
Obchodník na konskom trhu vo Viedni vychvaľuje zákazní-
kovi koňa: ,,Ten kôň je taký rýchly, že keď naň o štvrtej ráno 
nasadnete, o siedmej ráno ste už v Prešporku.“ Zákazník 
reaguje lakonicky: ,,Čo by som, preboha, robil ráno o sied-
mej v Prešporku?“ 

Presun v sne:  Klientka stopla auto, šofér bol vrahom 
žien... (Klientka si uvedomila, že tým vrahom bola ona. 
V psychoterapii ,,hľadala“ svoju sexuálnu orientáciu, mala 
problémy s potláčanou nenávisťou voči blízkym, riešila di-
lemy pretvárky a konformnosti verzus odvahy a originality.) 

3. Transformácia 

Transformácia v sne je použitie obrazov (vo vtipovej prá-
ci predstavivosti) a symbolov. Transformáciu vo vtipovej 
práci môžeme ilustrovať známym Freudovým vtipom: ,,Žena 
je ako dáždnik, skôr či neskôr si človek aj tak zoberie drož-
ku.“ Transformácia v sne:  Klientke pribúdali do igelitky rôz-
ne predmety, ktoré patrili ľuďom z rodiny: šály, rukavice, fo-
ťák... veci padali, odtrhlo sa ucho na igelitke... (Klientka rie-
šila rodinné a partnerské vzťahy, svoj nemanželský vzťah, 
problémy s deťmi, problémy jej prerastali cez hlavu.) 

Freud, napriek dôkazom o spoločnej nevedomej báze 
a niektorých spoločných funkciách, hovorí aj o rozdieloch 
medzi snom a vtipom:  

1. Sen je ,,asociálny“, prísne individuálny, iným nemá čo 
povedať, je pre nich nezrozumiteľný. Vtip naopak je 
,,najsociálnejší“ zo všetkých duševných pochodov za-
meraných na zisk slasti. Vyžaduje prítomnosť troch 
osôb, či postáv (rozprávač, poslucháč, postava vtipu).  

2. Sen je len latentné, skryté prianie, vtip je už rozvinutou 
hrou.  

3. Sen má vzťah k veľkým životným záujmom a potre-
bám. Vtip sa snaží dosiahnuť malý zisk slasti.  

4. Sen je o vyhnutí sa nepríjemnosti, vtip je na dosiahnu-
tie slasti. 
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Humor ako obranný mechanizmus 
Myšlienky o humore, viac už z pozície štruktúrneho mo-

delu, rozvinul Freud v eseji Humor (1928). Tam už má dôle-
žitú rolu Super Ego, inštancia osobnosti, ktorá v sebe zahrnu-
je všetky morálne imperatívy, normy i tabu. Má rolu akéhosi 
vnútorného rodiča (tento pojem neskôr použil E. Berne vo 
svojej transakčnej analýze), ktorý hrozí nášmu vnútornému 
dieťaťu a hovorí, že svet je nebezpečný a nie je miestom na 
detské hry. Newirth (2006) upozorňuje na fakt, že v eseji 
Humor používa Freud ako ilustráciu anekdotu, ktorú už ana-
lyzoval v staršej knihe o vtipoch: „Odsúdený, ktorému 
oznámia, že ho v pondelok popravia, reaguje: ,,No, to sa 
nám ten týždeň pekne začína!“. Vtip vyjadruje individuálny 
triumf nad nešťastím. Podľa autora sa Freud identifikoval 
s odsúdencom ako outsiderom a jedincom, ktorý sa vzpiera 
autoritám a neodpustí si posledný vtip. 

Najtragikomickejší je však život sám. Uplynulo 10 rokov 
od napísania eseje Humor, keď na nátlak svetovej verejnosti 
dovolili roku 1938 Freudovi emigrovať z Rakúska, ktoré už 
bolo súčasťou nacistickej Tretej ríše. Pred odchodom ho 
dôstojník SS donútil, aby podpísal prehlásenie, že nebol 
prenasledovaný a nemal s nacistami žiadne negatívne skú-
senosti. Freud list podpísal a pripísal postskriptum, že môže 
,,pohostinnosť SS len odporúčať“. 

 

Freudov prínos a súčasnosť 
Súčasní autori, ktorí analyzujú Freudov prínos k teórii 

humoru (napr. Newirth, 2006, Matte, 2001, Ruch, 2008), 
zdôrazňujú, že na neho nadväzujú psychoanalytick aj ne-
psychodynamickí autori. Francúzsky analytik Lacan opisuje 
vtipy ako nevedomé formácie, ktoré kombinujú metafory a 
metonýmie, zhustenia a presuny. Humor a vtip sa umožňujú 
vzoprieť obmedzeniam zo spoločnosti, našej smrteľnosti a 
,,nevysloviteľnému teroru reality“. Lacan porovnáva psy-
chosociálnu štruktúru tragédie a komédie. Podstatou tragé-
die je triumf smrti, ochota tragického hrdinu vybrať si smrť 
ako prejav slobody voľby a dôstojnosti v konfrontácii s rea-
litou. Naproti tomu komédia ako nevedomá štruktúra vyjad-
ruje individuálnu schopnosť zvoliť si pri konfrontácii sa rea-
litou a jej limitmi život. Matte (2001) upozorňuje, že Freu-
dove práce o vtipoch vytvárajú prvú ,,veľkú teóriu“ (grand 
theory) humoru, lebo v sebe integrujú mnohé čiastkové teó-
rie – napr. inkongruity, superiority, úľavy s teóriou motivá-
cie a osobnosti. 

Mnohé Freudove myšlienky o humore ďalej rozpracúva-
jú najmä predstavitelia kognitívnych a motivačných teórií 
humoru. Mnohé Freudove východiská o terapeutickej práci 
so snami už boli prekonané, a metódy práce so snami ďalej 
rozvíjajú interpretačné (Jung) a existencialistické (Boss), či 
experienciálne (Perls, Mindell) školy. 

 

Integrácia humornej a snovej práce 
v psychoterapii 
Dopady vzťahu sna a humoru pre psychoterapeutickú 

prax možno zhrnúť do dvoch bodov: 

1. Sen aj humor spája vzťah k nevedomiu, sú pre nás ces-
tami, ako sprostredkovať klientovi náhľad do nevedo-
mých (potlačených, vytesnených, popretých) konfliktov 
a motívov správania. Práca s nim teda rozširuje reper-
toár terapeutických nástrojov. 

2. Práca s oboma ,,cestami do hlbín klientovej duše“ však 
vyžaduje od terapeuta veľkú opatrnosť a citlivosť. Pri 
práci so snami to znamená vyhnúť sa jednoznačným in-
terpretáciám a nechať na klientovi, aby správnosť spra-
covania snového obsahu bola verifikovaná jeho preží-
vaním. Pri práci s humorom treba spĺňať požiadavky, 
ako ich formulovali Goldin a spol. (2006): načasovanie, 
vhodnosť situácie a vnímavosť klienta. Platí, že to, čo 
sa nám môže zdať na klientovom správaní, či snoch 
komické a humorné, môže byť pre neho zúfalé a tragic-
ké. Platí však aj opak. Často napr. inscenovanie emočne 
najnabitejších častí sna, ktoré klient prežíval úzkostne, 
sa u neho zmení na emóciu pobavenia a veselia. 

 

Namiesto záveru 
Tri dni pred týmto referátom mal druhý autor sen: Paľo 

Černák mu ukazoval, že stavia dom na oplotenom pozemku 
uprostred liečebne v Bohniciach. Na vyjadrený údiv nad 
miestom na stavbu domu argumentoval Paľo, že veď aj čes-
kí psychiatri tu stavajú. Snívajúci mal stále pochybnosti a 
spýtal sa Paľa: ,, A čo na to tvoja žena?“. Paľo s radostným 
úsmevom odvetil: ,,Moja žena sa teší, lebo pacienti nám 
triedia poštu!“ 

Nuž čo dodať... 
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