
Kolem roku 1900 vyvolalo Freudovo uãení o lidské sexualitû spoleãensk˘ skandál. Spoleãnost se jen
nerada smifiovala s destruktivními názory vídeÀského profesora a dávala si naãas s oficiálním uznáním.
Je‰tû pro surrealisty dvacát˘ch a tfiicát˘ch let byl Freud proklet˘m revoluãním myslitelem a psycho-
anal˘za byla jakousi hermetickou doktrínou jen pro zasvûcené. Sex byl stále je‰tû tajemstvím polo-
prÛsvitného Majina závoje...

Ale po 2. svûtové válce se situace podstatnû zmûnila. Objevily se bikiny a minisuknû, psychoanal˘za
byla ‰iroce zpopularizována stejnû jako nepochopitelná teorie relativity. Freudovsk˘ pojem podvûdomí
patfií k bûÏn˘m slovÛm kaÏdodenní hant˘rky. Psychologové, psychoanalytici, sexuologové, psychiatfii pí‰í
ãlánky do novin, sestavují zábavné testy, vystupují v rozhlase a televizi. Nûktefií z nich se dokonce stali
tak populární jako tfieba herci ãi hvûzdy pop music. Nûkdy v ‰edesát˘ch letech dvacátého století pro-
bûhla svûtem velká sexuální revoluce. Nûco bylo jen módou, ale nûco také zmûnilo na‰e mravy. Od této
chvíle se uÏ nikomu nemusí zdát o mu‰li a jin˘ch erotick˘ch feti‰ích, protoÏe sex se stal vefiejnou vûcí.
Ta krásná Maja se najednou pfiestala stydût, aÏ je to ãlovûku trochu líto. Jak se fiíká, Freud by se nesta-
ãil divit.

Libido je filosofick˘ paradox! Svût moÏná erotikou omládl, ale psychoanal˘za pfiece jen dost zasta-
rala. Je to koneckoncÛ pfiece jen vousatá pozitivistická vûda pfies ve‰kerou úctu k velkému Freudovi.
Je to pfiece jen vûda na‰ich otcÛ, vûda plná podivn˘ch drobností, hfiíãek, feti‰Û, bibelotÛ, etují a jiné
vete‰e z konce star˘ch ãasÛ. Leccos uÏ musí dnes pÛsobit smû‰nû, tûÏko se ubráníme smíchu. Îivot je
vÏdycky rychlej‰í neÏ vûda a ve vûdû o ãlovûku to platí dvojnásob. S psychoanal˘zou vstupuje dne‰ní
ãlovûk tak trochu do panoptika ãi zábavného kabinetu kuriozit. Af se tedy Freud je‰tû jednou nezlobí,
ale jeho postava po karikatufie dnes pfiímo volá. Ochotn˘ kustod s pûstûn˘m plnovousem, sám Sig-
mund Freud, stojí pfied námi. Zaãíná prohlídka klikatého labyrintu lidsk˘ch nefiestí a vá‰ní, nutkav˘ch
pfiání, potlaãen˘ch pudÛ, perverzí a patologick˘ch sklonÛ. âlovûk asi nebude docela normální tvor...

BohuÏel, je to tak. Psychoanal˘za totiÏ váÏnû pochybuje o normálnosti ãlovûka. Nemáte vÛbec
tu‰ení, co v nás vlastnû v‰echno je. Pod vûdomím je podvûdomí a je‰tû hloubûji nevûdomí a nahofie
zase ego, které hlídá je‰tû superego. Základy lidské existence jsou veskrze pochybné a buìme jen rádi,
Ïe nás na to nûkdo upozornil. Kofieny Ïivota nerozli‰ují mnoho mezi normálním a nenormálním, to si
musí rozli‰it teprve ãlovûk sám ve svém v˘voji. Pfiirozenost je spí‰e nepfiirozená a patologická neÏ pfii-
rozená a naivní v rousseauovském smyslu. Smifime se tedy s tím, Ïe v kaÏdé vá‰ni je nûco perverzní-
ho, v kaÏdé logice nûco nesmyslného a naopak v kaÏdém nesmyslu nûjaká vnitfiní logika. V kaÏdé Ïenû
je kus hysterky, aÈ chce ãi nechce, a kaÏd˘ superman má své komplexy. A koneãnû: humor má ãasto
nûco spoleãného s neurózou, v lidském smíchu jsou i hodnû divné vûci! Pfiesto se je‰tû nemusíme pfie-
stat smát.

Freud byl pfiímo prototypem vídeÀského obãana s tradicí biedermeieru. Îádn˘ bufiiã a revolucionáfi
uÏ vÛbec ne, ale spofiádan˘ otec ‰esti dûtí, hlava rodiny. Je‰tû pfied svatbou napsal zamilovan˘ Freud
své Ïenû pfies devût set dopisÛ, pozdûji v‰ak vá‰nivost v soukromém Ïivotû bude naz˘vat sentimen-
tem. Stefan Zweig nám vylíãil Freuda jako neúnavnû pracující stroj, neuvûfiiteln˘ zázrak pfiírody, ale
není to tak docela pravda. Intelektuální kázeÀ nebyla vÛbec géniovi vrozena, musel ji houÏevnatû
vypûstovat prací. Freud nerad poskytoval Ïivotopisné informace, aby nebyly nûjak zneuÏity proti jeho
psychoanal˘ze. Zvenãí není vidût naprosto nic, osobní vûci jsou utajeny anebo docela prostû nejsou. Cel˘m
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Ïivotem prostupuje pravideln˘ rytmus usedlého ãlovûka, kter˘ se vûnuje pfiedev‰ím vûdû, rodinû a pro
vlastní potûchu sbírá staroÏitnosti. Profesor Sigmund Freud bydlí skoro pÛl století stále ve stejném domû -
Berggasse 19, Wien. Na fotografii vidíme solidní ãtyfipatrov˘ mû‰tansk˘ dÛm, kter˘ je i v Praze bûÏn˘m zje-
vem. Îivotopisn˘ román o slavném muÏi by asi pro nedostatek látky za‰el na úbytû. Po cel˘ t˘den od rána
do veãera práce, ov‰em Ïádn˘ spûch, ale pravideln˘ rozvrh: pfiedná‰ky na univerzitû, anal˘zy pacientÛ
a v noci psaní odborn˘ch knih. Jen v sobotu odpoledne partiãka karet ve vídeÀské kavárnû.

Na slovo vzat˘ vûdec zarytû mlãí. UÏ tak toho bylo fieãeno víc neÏ dost. Îádné v˘stfiednosti, Ïádná
nevûra, to v‰e Freud nemilosrdnû potlaãil v zájmu vûdy. Naprosto pravideln˘ Ïivot, pfiíjemná vídeÀská
nuda s vídeÀskou kávou a se v‰ím v‰udy, co k tomu ve Vídni patfií. A zase práce, práce, práce. V‰ech-
no si Freud vyfiizuje sám, bez sekretáfiky, vlastní rukou pí‰e dopisy a sám si vede lékafiskou kartotéku.
Nakonec je‰tû pÛl hodiny pfied spaním provádí sám na sobû anal˘zu.

FreudÛv portrét v biedermeierovském rámeãku je dokonalou stylizací. Potû‰it nás mohou uÏ jen dvû
vûci. Také Freud trpûl neurózou a míval ‰patné nálady jako kaÏd˘ jin˘ smrtelník. Také Freud mûl smysl
pro humor, coÏ zase kaÏd˘ nemá. Ta druhá vûc nás ov‰em eminentnû zajímá.

Podle Freudova Ïáka Jonese zdûdil Freud smysl pro humor od svého otce. Jak víme, Freud se naro-
dil v moravském Pfiíboru, pochází z rodiny Ïidovského obchodníka s vlnou. A právû k Ïidovskému pro-
stfiedí patfií snad odjakÏiva Ïidovská anekdota. Otec tedy první nauãil Freuda zavr‰ovat poznání vtipem.
Îidovská anekdota je vÏdy víc neÏ legrace, je to také kus lidové poezie, filozofick˘ aforismus, Ïivotní
moudrost s dlouhou a Ïivou tradicí. O anekdotu, pfiedev‰ím Ïidovskou, mûl Freud zájem po cel˘ Ïivot,
sám anekdoty sbíral a zapisoval si je. Sbírka patrnû nebyla urãena jen pro vûdecké úãely.

Vtipy, slovní hfiíãky, anekdoty pfiitahovaly Freuda jako typické projevy podvûdomí. UÏ v „Psychopa-
tologii v‰edního dne" se Freud zab˘vá pÛsobením nevûdom˘ch sil v pfiípadech tzv. chybn˘ch úkonÛ.
Zapomínání, pfiefieknutí, nesprávné ãtení, zámûna, pfiehmátnutí a podobnû vytváfiejí ãasto komické
situace. K této psychopatologii má blízko slovní humor. Tajenky, pfiesmyãky, hfiíãky se slovy, dvojsmysly
jsou prvním pfiedpokladem vzniku anekdoty.

„Psychopatologie v‰edního dne" byla kniÏnû vydána v roce 1904. Hned o rok pozdûji se objevuje
dal‰í práce s názvem „Vtip a jeho vztah k nevûdomí". Freud pokraãuje ve v˘zkumu...

Vtip se utváfií podobnû jako sen nevûdomou prací psychick˘ch sil. Jako pfiíroda promûnila kdysi pod
siln˘m tlakem pravûké kapradiny, pfiesliãky a plavunû v kamenné uhlí, tak i nevûdomí zpracovává obsa-
hy vûdomí v naprosto novou kvalitu. Mezi snem a vtipem jsou ale zfiejmé rozdíly. Tak sen je vÏdycky
tajemn˘, poetick˘, nesrozumiteln˘, naproti tomu vtip poÏaduje jasné kontury a srozumitelnost. Sen se
uzavírá do vlastního svûta, ale vtip potfiebuje naopak moÏnost sdûlení, spoleãenskou komunikaci.
Freud fiíká, Ïe vtip je tím nejsociálnûj‰ím duchovním v˘konem, kter˘ smûfiuje k získání slasti. Nûkdo
musí vtip vyprávût, nûkdo musí poslouchat a je‰tû nûkomu tfietímu musí b˘t vtip sdûlen. Snad právû
proto jsou v takové oblibû komické dvojice klaunÛ, kde tfietím partnerem je samo publikum. Sen je
monolog du‰e, ale vtip je roz‰ífien˘ dialog kolektivního vûdomí. Bez úãasti toho tfietího nejsou splnû-
ny v‰echny sociální funkce humoru.

Také vtip je v˘kon, kter˘ smûfiuje k uspokojení ãlovûka. Je-li takto humor uÏ biologicky a eroticky
zaloÏen, je jasné, Ïe pokus o vtip je trval˘m nutkáním skoro kaÏdé lidské bytosti. Po ãem jiném ãlovûk
touÏí, neÏ po slasti? Kde ale humor není, není patrnû ani touha po uspokojení hluboké vnitfiní potfie-
by. Nedostatek humoru je tedy váÏnou psychickou poruchou. Neurotick˘ neklid naopak blahodárnû



podporuje vznik vtipu. Freudova teorie není jednoduchá a je moÏné ji dom˘‰let do naprost˘ch proti-
kladÛ. KaÏdopádnû tato teorie pronikla zatím nejhloubûji do vûãn˘ch paradoxÛ humoru.

Vtipy se vynofiují na povrch z hlubin nevûdomí. Smích, kter˘ je doprovází, je v podstatû uvolnûním
nahromadûné psychické energie. Známe gigantické v˘buchy smíchu podobné zemûtfiesení, ale známe
i jemné cukání koutkÛ potmû‰il˘ch ironikÛ a koneãnû známe i smích, kter˘ se mísí s kfieãí, protoÏe se
i libost mísí s bolestí. Humor je zde jen spoleãensk˘ jmenovatel sloÏit˘ch vnitfiních procesÛ, o kter˘ch
stále je‰tû mnoho nevíme. Smích je Ïivel, pfiechod pfiírody do Ïivota spoleãnosti. Vtip se prostû nedá
vymyslet, vtip se rodí, vzniká skoro náhodou a pfiesto objektivnû. Vtip je pfiírodní úkaz, ale také uÏ spo-
leãenská událost. Podvûdomí tvofií a ti‰e pracuje...

Psychoanalytická teorie vtipu vznikla ve stejné dobû jako slavná „Tfii pojednání ze sexuální teorie".
Freud mûl pr˘ oba rukopisy poloÏeny na stolech vedle sebe a pociÈoval pr˘ zvlá‰tní vûdecké vzru‰ení
z kontrastu obou prací. Toto lokální setkání vtipu a sexu je víc neÏ symbolické a v podstatû uÏ tradiã-
ní. FreudÛv objev, Ïe vtip je druhem lidské rozko‰e, ostatnû dokládá i to, Ïe vût‰ina vtipÛ se t˘ká sexu
anebo má dráÏdiv˘ erotick˘ podtext. Freud musel zákonitû na problém vtipu dfiíve nebo pozdûji narazit.
„Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten" zapadá do obecn˘ch souvislostí psychoanal˘zy.

Freudova studie je zamûfiena pfiedev‰ím na jazyk a literární projevy. K v˘tvarnému Ïánru se bada-
tel specificky nevyjádfiil. Slovní materiál byl Freudovi nejbliÏ‰í, je to také materiál, kter˘ se dá tfiídit, sle-
dovat ve v˘voji a promûnû. Mimochodem Freudova vlastní sbírka anekdot byla pr˘ tak obsáhlá, Ïe celá
teorie vtipu se jeví vedle ní jako pouh˘ doplnûk, tedy komentáfi k samotné vûci. Vedle slov se ale humor
projevuje také obrazy. Kreslen˘ humor je ov‰em neménû zajímav˘ neÏ anekdoty.

V roce 1909 byli Freud, Jung a dal‰í psychoanalytici pozváni na vûdeck˘ kongres na Clark Uni-
versity do USA. Cesta lodí z Brém trvala sedm nedûl, takÏe bylo dost ãasu nejen k procházkám
na palubû Aquitánie, ale také k hlub‰ímu poznání. Nastala zcela v˘jimeãná situace: podivní pasaÏéfii
provádûli na sobû psychoanalytická cviãení, rozebírali své sny, navzájem si zkoumali soukrom˘ Ïivot...
Nebylo to ov‰em vÏdycky snadné, z opatrnosti se vyh˘bal jeden druhému, váÏní vûdci se schovávali
pfied sebou jako malí kluci. Freudova podezíravost a systematická zvûdavost jsou dostateãnû známá
fakta. Na kresbû Vladimíra Jiránka se mûní vûda v zábavnou honiãku...

V podobném stylu pokraãují i dal‰í kresby uvnitfi obálky. „Psychoanal˘za" Vladimíra Jiránka demysti-
fikuje Freudovo uãení, ve kterém se dnes vefiejnost vyzná lépe neÏ univerzitní doktofii. Doba pokroãila,
psychoanal˘za je vstfiebána a b˘valé ‰oky vyvolávají nanejv˘‰ pfiíjemné lechtání. Z intimních zku‰eností
se stala hesla pokroku ve slepé uliãce. Co tedy dál?

Vztah mezi psychoanal˘zou a humorem je i etickou otázkou dne‰ka. Je zfiejmé, Ïe JiránkÛv Freud
je uÏ jin˘ ãlovûk, neÏ b˘val – je to spí‰e pohádkov˘ dûdeãek neÏ pfiísn˘ pan profesor. Dávno uÏ nejde
o poznání, ale jen o dobrou radu. Nejen psychoanal˘za, ale také humor léãí. I humor mÛÏe b˘t dru-
hem psychoanal˘zy.
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