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Úvod
Cílem diplomové práce je ukázat, že román Sanin Michaila Arcybaševa vychází
vzorců

z podobných myšlenkových archetypových
Junga.

Důkazy

pro toto tvrzení jsou založeny

Arcybaševova románu Sanin, který je
archetypům
částečně

a Jungovým

pojmům.

doplněn

jako analytická psychologie C.G.
především

na podrobné analýze

odkazy a paralelami k mytologii,

Analýzy se opírají o základní Jungovy prameny a

i Freudovy.

Tato analýza je záměrná a chce podat důkazy o tom, že Jungovo dílo má blízko k dalším
formám umění od literatury až po esejistickou, duchovní a humánní filosofii.
Přestože

především

tato studie vychází

z románu Sanin, v některých kapitolách jsou

použity i odkazy na Dostojevského jako Arcybaševova
předpokladem

překvapivě

předchůdce.

pro rozbor výchoqisek je vymezení základních Jungových

v tomto románu

z'j~giánskéh6

pohledu vyskytují. Tedy

Základním

pojmů,

právě

které se

ty pojmy,

s nimiž pracuje analytická psychologie, reprezentovaná částečně koncepty jejich "učitele"
Freuda a plně doplňována Jungovými následovníky.
Diplomová práce se skládá ze

tří částí.

Také chce poukázat na dobové kritiky

První
či

část

je věnována charakteru románu Sanin.

reakce na

Arcybaševův

román. Zodpovídá se

zde i otázka, kam zmizel Arcybašev ve světě literatury.
Druhá, rozsáhlejší

část

práce je

rozdělena

do

tří

kapitol, které se zabývají výkladem

hlavních archetypických postav v Arcybaševově díle.
těchto motivů

Zárověn

jsou hledány paralely

v mytologii, psychologii i filosofii. V centru pozornosti jsou kategorie

Anima a Animus, Otec a Matka a Persóna a Stín.
Ve

třetí části opět

pracujeme s Jungovými základními tezemi, které

náboženskou, etickou i existenciální cestu Arcybaševových
symbolicky

končí

umožňují vyznačit

hrdinů.

Cesty psýché

kapitolou Dialogy se smrtí a odkazují tedy již na samý konec bytí u

hrdinů.

Jelikož se tato práce pokouší hledat archetypické motivy v díle, budou všechny podstatné
pojmy analytické
autentičnosti

psychologie

uváděny

zdůrazněným

písmem.

Pro

zachování

a přesnosti všech úryvků citujeme Arcybaševovo dílo v jazyce originálu.
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1.
ROMÁN SANIN
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1.1 Základní charakter románu

Vstupní

část

románu Sanin (CaHuH, 1907)

rodného města. Potom, co ve
přijíždí

světě

začíná příjezdem

studoval, pracoval či se jinak, jak sám říká, protloukal,

k překvapení rodiny (matka a sestra)

společnosti.

hlavního hrdiny do jeho

domů.

Zábava a radost mladého života se

mění

A ihned se stává

ve

svůj

členem

mladé

opak při prvním setkání se

smrtí u Semjonova. A pozitivní prvky života se proplétají s motivy smrti v různých jejích
podobách.
Ze stylistického a výpravného
závěrečná.

hlediska je pro román významná funkce úvodní a

Tedy příjezd a odjezd Sanina. V románu se to týká půlročního období Garo až
ohraničují

podzim). Tyto funkce

text a mají základní význam pro jeho pochopení.

Z dějového pohledu je Sanin, jakýmsi ústředním bodem, který spojuje ostatní hrdiny.
začíná

Hlavní

v malém ruském
dějové

situace jsou

citelné erotické
motiv, který
nacházíme
v textu

městě,

napětí

spočívá

kde se vedou diskuze na politická a filosofická témata.

zaměřovány

na mladé hrdiny a hrdinky. Z textu je patrné

mezi hlavními protagonisty. Arcybašev používá také oblíbený

ve

výběru hrdinů

učitele, důstojníky,

chtějí

poukázat na

z různých sociálních vrstev. V románu Sanin tedy

mužiky , studenty

svůj světový

názor.

či lékaře.

Pořádají

Všechny tyto skupiny však

se literární setkání, na kterých se

prezentují jejich myšlenky. Filosofické spory jsou nejvíce patrné u Sanina a
Sanin

při

diskuzích zívá, nudí se nebo pije pivo.

Zarathustry si Sanin

přečte

první

tři řádky

jednoduchý koncept v tom, že jasně a zřetelně
Svarožiče složitější

Děj

Svarožič vášnivě

Svarožiče.

polemizuje. Ze

a usne. Jestliže Sanin má v podstatě

dělá jen

to, co ho

právě

napadne, vidíme u

a ambivalentní koncepty.

Zdá se, že román Sanin je románem o pohlavní lásce a také o smrti. Lýdie se oddá
Zarudinovi a

otěhotní.

mužikovu dceru a
v

současnosti)

Karsavinová je svedena Saninem, který

"obtěžuje"

ještě před

sestru Lýdii. Z hlediska doby vzniku (a do

ní svádí

značné

jde o milostný diskurs v až krajních polohách, které narušují hned

tabu. Nejzajímavějším milostným trojúhelníkem se stává Sanin - Karsavinová Karsavinová miluje

Svarožiče,

komplikované osobnosti se

ten, ale k ní není schopen pohlavní lásky a

zastřelí. Ještě před

jeho

zastřelením

míry i

několik

Svarožič.
kvůli

své

je Karsavinová nečekaně

svedena Saninem. Výsledek je ten, že Sanin je spokojený (dokonce triumfuje) tak, jak se
Stavroginovi v Běsech ani

nedaří.

sebevražedných tendencí. Sanin

Zbytek milostného trojúhelníku je pod vlivem

důsledkům
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svého

"působení"

uniká. Hodlá také

pokračovat

ve své roli ďábla (démonismus). V Arcybaševově pojetí prožívají hrdinové

emocionální a duševní zoufalství, ze kterého

umělecky ztvárněný

nalézají východisko pouze ve

Arcybaševův

smrti. Navzdory tomu je možné chápat
osobností) jako

někteří

formě

román (v čele se Saninovou
společnosti,

protest proti konzervativní

která

potlačuje

lidskou jedinečnost, originalitu a touhu po

Můžeme

se ptát, proč Arcybašev pro hlavního hrdinu zvolil jméno Sanin. A to i proto, že

v textu se používá

převážně

Steltner se domnívá, že to

jeho
může

příjmení

svobodě.

a není tedy

"důvěrný",

předobraz

navazovat na literární

Jarních vod (1872), kde se jeden z hrdinů jmenuje Dmitrij
zdůrazňuje,

že

příjmení

neumírá a je i známo u

komunikativní typ.

sovětského

z

Turgeněvových

Pavlovič

Sanin. A také

spisovatele, který se narodil

v roce 1928 se jménem Vladimír Sanin. Etymologický význam slova Steltner

vysvětluje

takto:

,,seine Etymologie mufl wohl aul sani san zuruckgeluhrt werden. Sanin heij3t also
wortlich der zur Schlange Gehorende. Da die Bildungsweise produktiv ist, kann der
Name in Kenntnis des kirchenslawischen Lexems tatsiichlich auch verstanden werden.
Die korrekte Etymologie darl allerdings als Kunstmittel in puncto Verstiindlichkeit nicht
uberbewertet werden. Genauso schlUssig mag eine blofl lautliche Assoziation sein,
wonach Sanin eine Kontamination von satanin darstellt. Und auch so wiire Sanin ein
Kryptogramm aulden Namen des Teufols. ,,]
Oprávněnost

tohoto názoru tento autor vidí v tom, že v období symbolismu existovala

jistá dualita, která obsahovala

kromě vnějšího

zamyslet nad tím, co znamenají další
získat tento výsledek:

Svarožič

příjmení

i skrytý význam. Kdybychom se

chtěli

z Arcybaševova románu, mohli bychom

by byl chápán jako ten, který

přináší

"svár" tedy

komplikace, problémy a spory. Karsavinová by mohla být ta, kteráje krásná, "krasavice".
A

Solovejčik

by mohl

ztělesňovat

slavíka (coJIoBeii) , který

čeká

na to, až vzlétne nahoru

k nebi. Jméno Sanina Vladimír by mohlo poukazovat na to, že je to hrdina, který chce
vládnout

světu

(vladi - mir). Jméno

můžeme

chápat jako panovnické, možná právě proto

málo používané.
Diferenciace jednotlivých postav v románu má za úkol reflektovat autorovo filosofické
hledisko, znalost psychologie a vlastní životní zkušenost, která je v románu zobrazena
mnohými autobiografickými prvky. Motiv smrti a erotiky je v
použit k rozehrání
I

osudů

Arcybaševově

románu

lidí po stavených před základní filosofické otázky života a smrti.

U. Steltner, Symbolismus und Symbolik in MP. Arcybaševs Roman" Sanin" in: Zeitschrift fiir slavische
Philologie, Universitatsverlag, Heidelberg, 1988, s. 238.
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přijmout odpovědnost

Hrdinové se musí vyrovnávat s vlastními rozhodnutími a
činy.

za své

Zdá se, že se autorovi zalíbil prototyp Saninova hrdiny neobvyklého temperamentu

a nelekajícího se jakéhokoli činu.
Zamysleme se nyní nad situací ruského románu na počátku 20. století. G. Nivat rozděluje
tuto problematiku na několik skupin? Podle něho novátorstvím tohoto období je u
spisovatelů

jejich

Patří

jablek".

"metamoďóza

Buninův

hrdiny".

hrdina mizí s

vůní

"antonovských
Bělého,

sem také nový typ hrdiny - bosák, který spojuje Gorkého,

RemÍzova a Zamjatina či
bylo prožívat bolest

"běžec"

svědomí,

tedy typ hrdiny bez víry. Jestliže smyslem hrdiny dříve

nyní

přichází

hrdina bez spojitosti s rodinou, historií nebo

půdou. Tato linie podle ní pokračuje od Čechova. Sanin by do této skupiny mohl patřit,

protože je ,,nezakořeněný" hrdina.
Další skupinu nazývá

"vítězící

"podčlověka".

slunce (Merežkovskij) nebo

Je to

dítě

autor přiřazuje Sanina k Satanovu
úvodní nebo i závěrečné

části),

hrdina", který má síly

dítěti,

dítě

že Sanin patří i ke

Gubernátora

hrdinů

či Savinkovův

-

teroristů

satana (Przybyszewski). Zde

slune~nímudítěti.
____ - - - ... --

neúspěšní

~

a provokatérů. Sem patří hrdina Andrejevova

terorista. A také

tvorby by to mohli být studenti -

hlavně Bělého

Petrohrad. Z Arcybaševovy

teroristé z díla Stíny jitra (I'eHu ympa).

Nezapomínejme také, že nová ruská literatura by

neměla

takovou hloubku bez

vlivu Dostojevského. Spisovatelé studují Dostojevského a Gogola.

pravděpodobně čerpá
zajímavý jev, který

fl· /

Vždyť

~

motivy smrti a suiCidyod Dostojevského. Existuje

ozvláštňuje

přímého

i Arcybašev

ještě

literaturu počátku 20. století. Je jím výběr témat u

Ruský román otvírá témata, která doposud nebyla
přináší

nebo naopak

ale z Arcybaševova románu je patrné (hned po
/r-,"---~

Další skupinou jsou typy

nadčlověka

plně

jeden

autorů.

rozpracována. Merežkovskij

do ruského románu novou historickou problematiku a Brjusov v Ohnivém

andělovi

popisuje téma, které mu podle reálií

nemůže

být tak blízké jako téma ruské.

Nový román může mít blízko k legendě, skazu či pohádce.
Z této krátké charakteristiky vyplývá, že Arcybašev
či

naturalistu, ale i za spisovatele, který ve své

nemůže

tvorbě

být pokládán jen za realistu

používá prvky charakteristické pro

literaturu po Čechovovi.

2)1(.

Hlma, PyCCKUU pOMaH u

e20 npeÓpe60JllOlfUOHHble CblHKU,

9

in: KOHmuHeHm, 1982,

H.33,

c.333-350.

1.2 Arcybašev v

dějinách

Již od roku 1894 se
Do Petrohradu se

začínají

stěhuje

Arcybašev nevnímá

literatury

objevovat Arcybaševovy povídky v

v roce 1898 a od té doby se

pozitivně revoluční

provinčních

novinách.

začíná plně věnovat literatuře.

patos okolo Gorkého sborníku 3HaHue. Jeho

literární tvorba čerpá inspiraci od Čechova, Tolstého a Dostojevského. Literární kritika
přijímá pozitivně

jeho povídku Smrt Landeho (CMepmb JlaHoe, 1904), která má blízko

k tolstojovství, ale i k Myškinovi z románu Idiot.
Je zajímavé, že Alexandr Blok ve své stati O realistech (O peaJlucmax,
1907) hodnotí Arcybaševovo dílo z let 1905 -1907 pozitivně.

květen-červen

Nejzajímavější je

pro něho

povídka Lidský život a Krvavé plátno. Jak sám říká:
,,Aplfbl6aUlee- 6eccnopHo maJlaHmJlUeblU nucamellb u 6011ee c03HamellbHblu,

lleM

nucamellU- cnelfUaJlUCmbl peeolllOlfuu. HecMomp51 Ha 3mo, eMy yoaemc51 20pmoo llyllUle
nCUXOl102UR Macc, a He UHoueuoyaJlbHa5l nCUXOl102UR, u e 3mOM OH cxooeH c HUMU. ,,3
~,

Navzdory tomuto pozitivnímu hodnocení bylo v ruské literatuře mnoho dalších osobností,
které Arcybaševa hodnotí
spisovatel

měl

méně pozitivně či úplně negativně.

neobvyklý literární osud.

Dva roky po vydání románu Sanin 16.2. 1909 ho
Sologubem a Kuzminem. Je
poukazovalo na

nepříznivé

obviněn

nepřijatelná. Neboť
případě

z

šíření

ovlivňování

univerzitmno "Kroužku literatury a

Verdikt v

Jeví se tedy jako jisté, že

literární proces

pornografie podle

mravů

umění"

čeká

nařízení

společně

se

1, 001, které

pomocí literárního díla.

Podle

jsou jejich díla cynická, nemravná a

proti "Saninfun" se nedá bojovat a ženám zbývá jen sebeobrana.

Arcybaševa a Kuzmina není

úplně

negativní,

neboť

jim nelze dokázat,

že v jejich románu jsou nemravné obrazy. Sologub je uvězněn na jeden měsíc. 4 Přesto již
Arcybaševovo další dílo U poslední čáry (Y noclleoHeu Ilepmbl, 1910- 1912) bude později
zabaveno.
Čukovskij kritizuje román Sanin z mnoha pohledů, ale pochybuje o tom, že by to byl

pornografický román. Jak sám řI'ká: ,,roeop51m, Ilmo "CaHuH" nopHo2papUR. EOJ/Ce MOU,
eCllU- 6bl 3mo 6blllO maK! Ho pmee 6bleaem e nopHo2papuu cmOllbKO pmcyJ/CoeHuu,
pm2oeopoe, oOKmamellbcme, eblKJlaOOK, co06pa;)fCeHUU ... ,,5

3 A.B. JIaBpoB EJlOK u Aplfb16aUle6, in: An. EJlOK u pe60JllOlfUR 1905 2ooa, EJlOK06CKUU C60pHUK VIII,
Tapmy, 1988,s. 53.
4 JlumepamypHble npOlfeCCbl, in: HaUla :JICU3Hb, 1909, H. 40, c. 2.
5 K. lJYKOBCKHH, M Aplfb16aUle6, in: Dm Cfexo6a 00 HaUlUX oHeu, MocKBa, 1908, c. 123.
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Kromě nepříjemné

"pornografické nálepky" získává tento román i "titul"

Tak jej pojmenoval Gorkij a naznačil tím budoucí vztah k Arcybaševovi.
pokouší v roce 1917 tento román znovu vydat, ale to se mu
Arcybaševem charakterizuje takto: " ... 3aU{Ullfamb

antirevoluční.

Přesto

nezdaří.

se Gorkij

Sám proces s

JlU Apljb16azue6a? ... Ha MOU 632JlJlO,

oeJlO He 6 mOM, lJmo HeKmo HanUCaJl anOJl02UlO :JICU60mH020 HalJaJla 6 lJeJl06eKe, a 6 mOM,
lJmo 2Jlynljbl,

KOMaHoylOU{ue HaMU, ClJUmalOm ce6Jl 6npa6e cyoumb lJeJl06eKa 3a e20

MHeHWl, HaCWlO6amb c60600y e20 MblCJlU, HaK(l3b16amb e20- 3a lJmo? ,,6
Pověst

románu

jazyků.

Sanin

Ale i zde

se rychle

začíná

rozšiřuje

dále do Evropy, kde se

překládá

do mnoha

být román kritizován dogmatiky a moralisty. V Německu se

román zabavuje "za propagandu pornografie" a lidé mohou být zatčeni.
Právě články

z jednotlivých novin i

poukazují na to, jak byl ve své

časopisů,

době

které o

vnímán. Pilskij

charakterizuje román Sanin takto: " POMaH " CaHuH "

Arcybaševově

díle vycházely,

(pozdější Arcybaševův přítel)

He2Jly6oK ... KaK 06 Jl6JleHUU pyCCKOU

~-',>--_.

__._<

Jlumepamypbl, o HeM MOJICHO 6blJlO- 6bl npOMOJllJamb, HO O HeM HeJlb3Jl MOJllJamb, KaK O
mUnUlJHO 6blpaJICeHHOM npOJl6JleHUU m020, lJmo Jl H(l3b16alO "nOJl060U np060KaljUeU " ... ,,7
>

Zdá se jako by se kritika 'nemohla shodnout na tom, jaký význam ve

skutečnosti

román

Saninmá.

Další z kritiků

Lvov-Rogačevskij

charakterizuje Arcybaševovo dílo celkem

Arcybaševa charakterizuje jako toho, který se sklání
příroda

a její popis nemohou

chybět

v jeho

ale chce poukázat na to, že Sanin je její
nazývá

"sluneční

tvorbě.

před

sluncem. A

Sanina autor

přirozenou součástí.

ženou". I Lande umírá obklopen

neutrálně.

zdůrazňuje,

neodděluje

od

že

přírody,

Svoji sestru Lýdii Sanin

přírodou.

I

"temnější"

hrdinové

Arcybaševa hledají uklidnění v přírodě krátce před tím než spáchají sebevraždu.
Tento kritik také zdůrazňuje to, že Sanin byl napsán již v roce 1902, kdy autorovi bylo 24
let. Sanin

čeká

v jiných dílech.
Landeho

"na svoji chvíli" a do té doby aplikuje autor i možné Saninovy náhledy
Lvov-Rogačevskij

se domnívá, že MaIja Nikolajevna z povídky

je dvojnicí Lýdie z románu

Sanin.

hrdinka Dora podobný osud jako Svarožič.

V díle

Stíny jitra (TeHu ympa,

Smrt

1905) má

8

Arcybaševova popularita pomalu po roce 1910 klesá a od roku 1917 je již pokládán za
nežádoucího spisovatele.
pravděpodobně končí

Přesto

spory a debaty okolo

Sanina ještě

dlouho neutichají a

v době, kdy byl vydán kategorický zákaz na vše, co se týkalo

T. llpOKOIIOB, )f(U3HU u CMepmu Muxawla Aplfbl6azue6a,
http://www.lib.ru/RUSSLIT/ARCYBASHEWI/artz.txt. c. 7.
7 ll. fImn,CKHM, IIpo6JleMa nOJla, nOJl06ble a6mopbl u nOJl060U zepou, Camcr- lleTep6ypr, 1909, C.35.
8 B. J1I,BOB- POraqeBCKHH, M Aplfbl6aute6, in: C06peMeHHblUMUp, 1909, H. 11, OT,lI;. II, c. 26-48.
6

11

tohoto autora. Arcybašev byl nucen emigrovat v srpnu roku 1923 do Varšavy, kde mu
vychází sbírka Pod sluncem (lloo

COllHLJeM,

1924). Více a více se

začíná zaměřovat

na

později

se

publicistiku a politiku. Je zajímavé, že po emigraci strávil chvíli i v Praze a
přestěhoval

do Itálie, kde žil do 2.

světové

války. Vemigraci

slovně

bojuje proti

bolševizmu a je přesvědčen, že krvavá neděle roku 1917 nebyla podporována všelidovou
vůlí. Lenin je pro něj krutý člověk s prvky despotismu. 9 Arcybašev umírá v roce 1927.

Z textu je patrné, že zde mohou být

určité

rozpaky nad výhledem díla a jeho celkového

pojetí. Navzdory tomu nám tyto rozpaky mohou pomoci pro zaujetí speciálního postoje
motivovaného obecně teoreticky.

9

Blíže viz: IlucameJlu PYCCK020 3apy6e:JICM (1918- 1940), MocKBa, 1993, c. 57-62.

12

2.
SANINOVSKÉ PARALELY

13

2. 1 Archetypické postavy

Z hlediska psychologické analýzy můžeme zjistit, že hrdinové románu Sanin mohou být
plně

analyzováni podle analytických

měřítek

Jungových a

částečně

Freudových. Jeví se

tudíž jako jisté, že půjde především o dialog mezi Jungovou psychologií a Arcybaševovou
literární tvorbou. Vždyt' literatura zahrnuje v širším slova smyslu všechny písemné
duchovní výtvory - i

vědecké či

výzkumné. Jako taková zahrnuje i
pověst

tradované anonymní formy, jako je pohádka, mýtus,
později

jeho následovníci) se zabývali

těmito

nebo lidová

či

Nevznikají však "psychoanalytické interpretace" a Jung se o

psychologie

něj stejně

přinesla

jako veškeré

umění

píseň.

Jung (a

formami, tedy Goethovým Faustem,

Nietzscheovým Zarathustrou, Dantovou Božskou komedií

literatura je pro

předliterární, ústně

výrazem

tvůrčí

Joyceovým Odysseem.

ně

ani nepokouší,

psýché.

Přesto

mnohé interpretace pohádek, ve kterých se dá

neboť

analytická

zřetelně

doložit

archetypová cesta. Jung k tomu přispívá pojednáním Kfenomenologii ducha v pohádkách
(Zur Phanomenologie des Geistes im Marchen, 1946).

Literární

věda

se analytické psychologii jako

metodě

textové interpretace blíží jen

pomalu, ale v průběhu doby ji využívá stále více a více, takže
prací se nedá již

přehlédnout.

literatury zastoupena

výrazněji.

spojovat s biografií autora a

Psychoanalýza je

počet

samozřejmě

takto orientovaných

v oblasti psychologie

Freudovy pojmy se dají jednodušeji a

společenským určením

mnohoznačnost ztěžuje interpretační přiřazení

uchopitelněji

literární tvorby. Vznosná Jungova

k postavám a

motivům uměleckého

literárm'ho díla. lO Přesto v ruské literatuře píší Propp, Meletinskij, Averincev či Jermakov
literárněvědná

pojednání, která mají blízko k mytologii, analytické psychologii i

psychoanalýze.
Je zajímavé, že Freud a Jung se poprvé setkali v roce 1907, kdy byl vydán román Sanin.
V tomto roce také vychází ve druhém vydání Freudova kniha Psychopatologie všedního
života (Zur Psychopatologie des Alltagslebens 1901, 1907), která má pro Freuda zvláštní

význam.

Freudův pověrčivý

strach, který je podložen Fliessovými numerickými propočty

ho vede k tomu, že se domnívá, že rok 1907 bude rokem jeho úmrtíY Kurióznější se
potom zdá setkání Junga a Freuda ve Vídni. Jak říká June Singer:

10
II

L. Múller, A. Múl1er, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 188-189.
Blíže viz: O. Mannoni, Freud, Votobia, Olomouc, 1997, s. 82.
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" The early relations between Freud and Jung were extremely cordial. lt is reported that
on the day ol their first meeting, in Vienna in 1907, the two men who had been lollowing
each others work so closely held a conversation which extendedlor thirteen hoursl"12

Vidíme zde

určitou

symboliku vztahu dvou lidských bytostí jako paralelní reflexi ducha

doby.
Vrchol vztahu Freuda a Junga představuje pozvání S. Halla na kongres v Americe v roce
1909. Oba se tam

dočkali

velkého uznání a jejich vztah se upevnil.

nimi projevují základní obsahové rozdíly. V korespondenci

Současně

můžeme vidět,

se mezi

že jejich

vzájemné výpovědi o náklonnosti mají jen ukonejšit obavy z odlišností. Tak např. se Jung
domnívá, že sexualita musí mít pro Freuda nevědomě
jinak si jeho fascinaci sexualitou neumí
ale

skutečná

vysvětlit.

vytěsněnou

náboženskou dimenzi,

Domnívá se, že

právě

potlačená,

tato

"mystická" dimenze byla tím, co Freuda podnítilo, aby se fixoval na sexuální

teorii a prohlásil ji za
korespondence

nejpodstatnější

ukončena dvěma

ze všeho. V lednu 1913 je jejich osobní

dopisy. Jung prožívá v následujících letech (1913-1919)

krizi, která je jakousi dobou latence, při které v něm zrají vlastní nové koncepty.
omyl se domnívat, že Jung nevidí v

sexualitě

je

žádnou hodnotu. Naopak hraje v jeho díle

velkou roli, i když ji nechápe jen jako jediný projev psychické celosti.
V Rusku je psychoanalýza populární již od

Přesto

počátku

13

roku 1910 a její popularita

ustupovat až ve 30. letech 20. století. Zdá se, že

před

první

světovou

začíná

válkou je

psychoanalýza v Rusku populárnější než ve Francii a v Německu.
Vliv psychoanalýzy v Rusku se netýkal jen
básníků,

náboženských

filosofů

či

lékařů

a

psychologů,

ale i symbolistických

revolucionářů.

profesionálních

Výraznou

psychologickou osobností byla Lu Andreas-Salome, která rozvíjí problematiku pohlaví
Sabina Schpilreinjako Jungova kolegyně a milenka.
Jungovo dílo je velmi obsáhlé (obsahuje dvacet
očekávat,

že v

či

14

svazků

Sebraných

spisů),

dá se tedy

této práci bude použito spíše jen základního pojmosloví Jungovy

analytické metody, kterou budeme aplikovat na Arcybaševův román Sanin.
Tvorba Junga se skládá z několika

částí. Zaměříme

se na

dvě nejdůležitější

nimž patří: Archetypické postavy a Cesty a prostředky psyché.

z nich, k

15

J. Singer, Boundaries ofthe Soul, New York, USA, 1972, s. 74-75.
L. Muller, A. Miiller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 106-107.
14 Blíže viz: A.3nUffi.ll., 3poc Hee03MO:JICH020, (MCTOpIDI nCHXoruuuIH3a B POCCHH), Me.ll.)'3a, CaHKTIIeTep6ypr, 1993.
15 Tohoto dělení se přidržujeme s pomocí knihy: R.H. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech C. G. Junga,
Praha, 1993, s. 7-14.
12
13

15

Jung paralely ke svým
církevních

konceptům

Otců, mystiků

a

a

pojmům

hermetiků.

gnostiků, novoplatoniků,

nachází u

Také ale v romantické a

přírodní

filosofii

(Schelling, Schleiermacher, Fichte, Schopenhauer a E. von Hartmann).
Také budeme vycházet z některých
text

přímo

výpůjčka

pojmů

vybízí. Cílem této práce však není srovnání obou
těchto

terminologických

Arcybaševův

Freudových, kjejichž použití

systémů

pro

těchto analytiků,

potřebu

ale spíše

interpretace konkrétního

literárního díla.
Přesto

se v této kapitole nepokoušíme hledat jen psychologické motivy díla, ale i další

důležité

konstrukce duchovního života člověka.

2. 2 Animus a Anima

Ráno, kdy Karsavinová odchází po spojení se Saninem zpátky

domů, můžeme

pokládat

za jeden z nejdůležitějších momentů románu. Zdá se, že mužská a ženská část její bytosti
u ženy nenašla souhru na své duševní úrovni.
C.G. Jung má pro tyto dvě části označení animus a anima. 16 Zamysleme se tedy nad tím,
jak tyto pojmy chápe C.G. Jung. Co je tedy anima?
,,Anima je

vnitřní

ženskou stránkou

či částí

muže. Anima je v psychice muže zastoupena

jednak jako osobní komplex, jednak jako archetypický obraz ženy. Je to faktor
a jako takový je

zodpovědný

identifikuje s vlastní matkou,

za mechanismy projekce.... Muž

později

zpočátku

nevědomý

svoji animu

muž animu nachází v jiných ženách; anima se však

také pronikavým způsobem účastní i na jeho vlastním životě. ,,17

Jung

přitom

popisuje

čtyři

fáze animy. Zde se inspiruje

čtyřstupňovou

škálou, kterou

přebírá z pozdní antiky. Jsou to tedy Chavvá (Eva), Helena (trojská), Maria a Sophia. 18 Je
důležité,

jak se

postupně

u muže rozšiřuje

vědomí,

které proměňuje jeho postoj k vlastní

ženské stránce a k ženám všeobecně.
První fáze animy je

stupněm čistě

Zarudinovi. Muž je k ženě

biologickým, který je zcela i vlastní Saninovi

připoután těsnou tělesnou

vazbou,

přestože

či

anima je zde

totožná s projekcí jeho vlastní matky.

Nezapomínejme, že pod pojmem anima (lat. závan vzduchu, dech) se obecně filosoficky rozumí duše.
Anima popisuje více hybný, živý, animální aspekt, zatímco animus jako spiritus (lat. závan, vítr, nádech
života), zdUrazňuje duchovně řídící aspekt, což je vyjádřeno v pojmech "Spiritus sanctus" (Duch svatý)
nebo "Spiritus rector" (vůdčí, oživující duch).
17 D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 18.
18 C.G.Jung, Výbor z dna III, Osobnost a přenos, Brno, 1998, s. 170.
16

16

První personifikovanou ženou této fáze je Eva. Eva je ženou, matkou, která má být
oplodněna.

Proto nelze tuto biologickou stránku podceňovat,

neboť

i ona může být tvůrčí

silou, která je základní podmínkou našeho individuálru'ho života.
Může

bez

se nám tedy zdát, že Sanin je stále ještě

stabilnějšího

ve svém

dítě,

které cestuje z jednoho místa na druhé

zakotvení. Jako kdyby cestoval od jedné ženy ke druhé, a přesto

nevědomi

(vše, co není

vědomé),

tím malým chlapcem, který se

jako dítě zpátky domů. Sanin ztělesňuje archetyp

opět

dítěte. Stejně jako Pečorin

Sanin žije provizorní život, tzn. žije život věčného chlapce bez dlouhodobých
své

animě.

Máme zde tedy další dokazatelný archetyp

Jung také označuje jako Puer aeternus.
se takto nazývá
tendence k
účinkům

dětský bůh

obnově

Označení

a Bazarov i
závazků

ke

chlapce. Tento archetyp

aspektům

a rostu, nezávislost, bezstarostnost,
přiřadit

radost ze všeho nového. Problematické stránky

navrátil

pochází z Ovidiových Metamorfóz, kde

Eachus. K pozitivním

tohoto archetypu bychom mohli

věčného

zůstal

svěžest

tohoto archetypu

patří

a originalita. K typickým

mladistvý šarm, schopnost nadšení a
spočívají

životním stylu, který se s tolika vzletnými idejemi v

sobě

v nezávazně dobrodružném

bojí konkrétních a závazných

povinností. Tento typ puera se identifikuje s autoritou nebo proti ní bez konce rebeluje. 19
V

Saninově případě

zde nacházíme spíše rebelii. Pozitivní i negativní aspekty tohoto

archetypu plně odpovídají Saninovu chování.
Další důkaz pro tento archetyp přináší Saninovo incestni tihnutík sestře Lýdii. V románu
čteme:

" ... Jl nOMozy me6e

6

60pb6e

6

mpyoHoe 6peM51, a mbl MeH51 3a 3mo nOlfeJlYu, nomoMy ttmo

mbl Kpaca6ulfa! '" CaHuH 635lJl ee 3a ma.JlUlO, u tty6cmey51, KaK

6

ezo MyCK)lJlUCmblX pyKax

630pazueaem u rmlHemC51 ynpyzoe meWlOe meJlO, KpenKO u oep3KO npu:JICa.Jl ee K ce6e. ... Hy 60m ... CKG3a.Jl CaHuH, 6bznyCKG5l ee. - Bce, ttmo XOpOUlO, XOpOUlO ... u HUlJeMy 60JlbUle
He Haoo npuoaeamb 3HatteHWl!,,20

Zdá se tedy, že tento archetyp mají oba sourozenci. Lýdie

přemýšlí

o Saninovi takto:

,,ECJlU 6bl OH 6blJI tty:JICOU, He 6pam ... " - HeCMeJlO u ny2JlU60 oyMa.Jla OH a, nOCKopee
y6u6a51 3my cmbloHylO, HO eJleK}'UfylO MblCJlb. ,,21 Tyto tajné touhy hrdinky mají blízko

k popisu typickému pro ženskou literaturu

přelomu

století, kdy

např.

Verbické romány

jsou později řazeny k žánru pokleslé literatury.
C.G. Jung charakterizuje incest těmito slovy:

Blíže viz: L. MUller, A. MUller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 347.
M.n. ApIJJ>I6ameB, Camm, in: Halil mpemuu KlWO, MocKBa, llh<OJIa-npecc, 1996,c. 494.
21 Tamtéž, s. 512.
19

20

17

,,Po celou dobu,

kdy

s animální psyché a

dítě setrvává v nevědomé identitě

stejně nevědomé jako ona.

s matkou, je

ještě zajedno

Nevyhnutelným průvodním rysem

vyvíjejícího se vědomí je nejen oddělení od matky, ale i oddělení od rodičů a celého
rodinného kruhu, a tím relativní vzdálení se od nevědomého světa pudů. «22

Následovník Junga Neumann incest dále rozlišuje na tři typy (úroborický, matriarchální a
hrdinský). V prvním typu je Jáské
Opětovné ponoření

do

nevědomí,

vědomí ještě

velmi úzce spojeno s nevědomím.

tedy incest prožívá já jako radostnou, spásnou událost,

jako návrat do prvotní hlubiny, do

lůna "mateřského" nevědomí.

Jako zánik v moři

rozkoše. Úroborický incest jako kolektivní nebo mytologický fenomén spatřuje
Neumann v různých formách touhy a romantiky smrti.

23

Není to tedy ta radost a rozkoš,

kterou cítí oba sourozenci při polibku?
Tento typ incestu v románu dále
nevědomí

přechází

Lýdie a Sanina dosahuje stádia mladického milenectví.

sourozeneckého, ale nacházení partnera
učí

do typu matriarchálního. Jáské

prožívat svou rozvíjející se sexualitu.

v podobě její

přítomnosti.

A

nebezpečí

vně

rodiny.

Neboť

Přesto jejich já

Naštěstí

vědomí

a

ne milenectví,

v tomto stádiu se sourozenci

dosud podléhá dominanci matky

incestu je stále

přítomno.

Sanin sleduje svoji

sestru, ví o každém jejím kroku a i ona cítí, že něco není v pořádku.
Hrdinský incest je důležitý ve vztahu ke kolektivu. Úkolem vědomého já je navázat

vztah k tvořivému prazákladu. Jak

říká

Neumann extrovertované já hrdinského incestu je

já činu, osvoboditel a zakladatel, který mění

svět.

Není jím Sanin, který přijíždí do

města,

které chce osvobodit od moralismu? Není on tím hrdinou? Sanin říká:
" Mbl 3aKlleUMWlU :JICeJlalIU5l meJla :JICU60m1l0CmblO, cmaJlU cmblOUmbC51 UX, 06JleKllU 6
yllU3UmeJlbllylO rpOpMy u C030aJlU 001l060KOe c)lUfecm606allUe... Te U3 llac, Komopble
CJla6bl no c)lUfecm6y, lle 3aMelJalOm 3m020 u 6JlalJam :JICU3lIb 6 tfenfIX, 110 me, Komopble
CJla6bl mOJlbKO 6CJleOCm6Ue C65l3a6We20 UX JlO:JIC1l020 632Jl5l0a lla :JIC1l31lb u CaMUX ce651,
me- MylJellUKu: CMRmaJl CWla p6emC51 6011, meJlo npocum paoocmu u MylJaem UX CaMUX.
BCIO :JICU3lIb 01lU 6poo51m cpeou pm060ellUU, X6amalOmC51 3a Ka:JtCOylO COJlOMUllK)l 6
crpepe 1l06blX llpa6Cm6ellllblX UOeaJl06 u 6 KOlltfe KOlltf06 6051mc51 :JICUmb, mocKylOm,
6051mc51 lJy6cm606amb ... ,,24

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 5859.
23 L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 142.
24 M.ll. ApUbI6ameB, Camm, in: Ham mpemuii Kllao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996,c.620.
22

18

straně,

Na druhé

dětství

ale tím, že se Sanin již od raného

tento návrat do minulosti v podobě

příjezdu

zpátky

domů,

"osamostatnil", znamená, že

poukazuje na

určitou

touhu se

od této minulosti osvobodit a hlavně se zdá, že Sanin si vytvořil vlastní morální zásady.
C.G. Jung ve své
struktury, má

tvorbě,

několik

která je velmi rozsáhlá, ale
archetypů,

definic chápání

přesto

pro naše

jakoby nahodilá bez
potřeby

vnitřní

si vybereme jednu

z nich:

,,Archetypy jsou cosi jako orgány preracionální psyché. Jsou to
zpočátku

charakteristické základní struktury,
vzniká teprve v individuálním

životě,

věčně děděné,

bez specifického obsahu. Specifický obsah

kde se osobní zkušenost zachytí

právě

v těchto

formách. ,.25 Arcybaševův román začíná příjezdem Sanina a končí jeho odjezdem -

archetyp cesty.

Podobně

prostoru a čtenář
Každý

člověk

společnosti

může

jako hrdina

Pečorin

mít jen intuitivní tušení o jejich konci.

má v sobě jak animu tak i animus. Z textu vyplývá, že Zarudin

jako silný a drsný muž, proto nejsme

velmi ženská Lýdie. Chce tak povzbudit a
uspokojení
očekávat
stejně

mizí oba tito hrdinové kdesi v abstraktním

těchto

další

svých

potřeb

pokračování

překvapeni,

potěšit

že se mu zalíbí

neboť

ani on není

společnosti

části.

připraven

jako u Sanina se tedy zdá, že i Zarudin ztělesňuje archetyp

se chce ve

ve

křehká

a

svoji animu. Zdá se však, že po

se navrací spíše ke své mužské

vztahu,

působí

prezentovat jako silný a nebojácný

A nelze od

něho

na dlouhodobý vztah,
věčného dítěte, ačkoliv

důstojru'k.

Chce být hrdinou -

ideálním maskulinním typem, ale stává se poraženým. Zarudin chce od žen získat
potěšení
těmito

-

stejně

jako Sanin. Oba dva

udělají

ženské hrdinky

hrdiny je snad jen v rozdílu v chování k ženám.

tito hrdinové nehledí na danou

společenskou

podobný postoji u Adama, kterého
prvotnímu muži, který
filosofii.

ztělesňuje

Můžeme

nešťastné.

Rozdíl mezi

tedy předpokládat, že oba

morálku a jejich životní postoj k ženám je

můžeme přirovnat

k anthróposovi -

původnímu

celistvý archetypický obraz v náboženství

či

nebo

gnostické

26

Dalšími ženami, které následují ve vývoji (po matce) jsou Zinaida Karsavinová a
Saninova sestra Lýdie.

Obě

tyto ženy ztělesňují Evu jako symbol ženy, která se řídí svým

biologickým pudem. Jejich

partneři

a snad i ony si

příjemce

i dárce slasti.

Přestože

zde máme ženy, které touží být milovány,

splnili jejich
25
26

očekávání. Nepřekvapí

přejí

fyzickou slast. Máme zde tedy

nemůžeme říci,

nás, že u Karsavinové se

že Sanin a Zarudin

nečekaná tělesná

touha k

C.G. Jung, Člověk a duše, Academia, Praha, 1995, s. 43.
D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 26.
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Saninovi

mění

v hlubokou nenávist. Nezapomínejme však, že lásku a nenávist musíme

posuzovat v úzké souvislosti.

Předmět

nenávisti se

jako předmět lásky. V lásce k nějakému

něčeho

člověku patří

dotýká

stejně bezprostředně

tedy láska i nenávist jako normální

ambivalence. Je tedy otázkou, do jaké míry byla Karsavinová jenom
míry i ona
neboť

měla částečně

podíl na svedení Saninem. V tomto

Karsavinová nesvádí Sanina.

Svarožičovi,

Přesto

její

případě

tělo vyjadřuje

"obětí"

a do jaké

nevědomý,

spíše

mladistvou touhu po

což Sanina zaujme tak, že tuto dívku svede. Podobný motiv je však již

používán u milostných vztahů hrdinů Dostojevského. V textu čteme:
"Ha ceemy e meM1IOU 3eJle1lU 5lC1IO 6eJleJlUCb 60JlbUlUe mR:J/CeJlble cpywu. Ca1lu1l noo1l5lJlc51
1Ia 1IOCKU, copeaJl 001lY, a e OK1Ie yeuoaJl Kapcaeu1Iy.

... 01la ynop1l0 CMOmpeJla e1lU3 u

oyMaJla, u, OOJl;)fC1IO 6blmb, mo, o 'leM 01la oyMaJla, eOJl1l0eaJlO ee u cmblOOM u paoocmblO,
nomoMy '1mo eeKU ee e30pacueaJlU, a cy6bl yJlb16aJlUCb. Ca1lu1Ia nopG3UJlG ee yJlb16Ka: e
1Ieu OpO;)fCaJlO '1mo-mo 1IeyJlOeUMO 1Ie;)fC1I0e u cmpacm1l0e, mO'l1l0 oeeywKa yJlb16aJlaCb
1Iaecmpe'ly 6JlU3KOMy nOtfeJlYlO. 011 cm05lJl u CMOmpeJl, oxea'le1l1lblU '1yecmeoM CUJlb1lee
eco CaMOcO ....

,,27

Zdá se, že je zde autorem zobrazena romantická recidiva obohacená
erotismem.

Může

však také potvrzovat

domněnku,

prvotního muže Adama (podle Junga kosmického

zdůrazněným

že Sanin jako slídil zde

člověka)

ztělesňuje

a Karsavinová Evu. Snad jen

místo jablka zde máme symbol hrušky jako erotický tvar, který je

přiřazen planetě

Venuši. Zdá se tedy, že oba dva zobrazují kontrasexuální archetyp v rámci biblického
biologismu.
Saninovi je
společnost,

částečně

líto,

že Karsavinová bude muset

ale i sama dívka není

cítí být vítězem. Jeho libido bylo

připravena
naplněno.

trpět

tím, že

maloměstská

na tuto sexuální formu vztahu. Ale jinak se

Z textu se dovídáme: " Ca1lu1I 6pocUJl eeCJla,

eCKO'lUJl eo eeCb pocm u U30 ecex CUJl cpOMKO u paoocm1l0 3aKpU'IaJl. ,,28

Libido zde

chápeme ne jenom ve významu sexuálním, jak tomu je u Freuda, ale spíše ve významu
C.G. Junga:
"Výraz libido vyjadřuje touhu nebo impulz, který není omezován žádnou morální nebo
jinou instancí. ... Z evolučního hlediska jsou to tělesné potřeby jako hlad, žízeň, spánek,
sexualita a emocionální stavy, afekty, které tvoří podstatu libida. ,,29

27

28
29

Jung je přesvědčen,

M.Il. AplU>I6ameB, Camrn, in: Ham mpemuu Kllao, MocKBa, ll1KOJIa-llpecc, 1996, c. 614.
Tamtéž, s. 624.
C.G.Jung, Výbor z díla VII, Symbol a libido (Symboly proměny J), Brno, 2004, s. 189.
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že libido ví, co chce, aby jeho psýché byla zdravá. 30 Zdá se tedy, že Sanin je plně
v harmonii se svou touhou bez ohledu na morální zásady dané
vítěz.

společnosti

a cítí se jako

Je jasné, že konflikt mezi étosem a sexualitou není pouze přímou kolizí pudovosti a

morálky, nýbrž je to boj pudu o právo na existenci nebo o uznání síly, která v tomto pudu
je a která se nechce podvolit mravním zákonům. 31
Druhým

stupněm

je podle Junga

převládající

sexuální éros na estetické a romantické

úrovni, kde žena získává větší individuálnost.32 K této archetypické postavě animy
přiřadit

bychom mohli

lásku Novikova k Lýdii. Hrdinka

přitom může ztělesňovat

archetyp bájné Heleny, jejíž krása se idealizuje do prototypu kolektivru'ho obrazu erotické
lásky. Lýdie je krásná, má krásné šaty, je svěží a hrou s vlastním tělem
podněcuje

jejich

vášeň.

která je již ženským
k tomu, aby se

Do

popředí

protějškem

neřídil

se nedostává jen krása

těla,

očarovává

muže a

ale i individualita ženy,

muže. Novikov si tuto ženu idealizuje a to mu pomáhá

jenom svou biologickou stránkou své bytosti. Výsledkem je, že

Lýdii získává za svou budoucí ženu jako už
postoj se mění v racionální

rozčarování,

což

těhotnou

svědčí

(s Zarudinem) a jeho romantický

o tom, že anima může mít pozitivní i

negativní stránku.
Třetí stupeň

potom vyzdvihuje éros (ženský princip vztahování) k nejvyššímu ocenění a

k náboženskému uctívání, a tím jej

oduševňuje.

Tento

stupeň

je v protikladu k

Evě

a

můžeme ho chápat spíše jako duchovní mateřství než jen aspekt milenky.33 Může to být

tedy žena, která je prostředníkem mezi božstvem a

člověkem.

V náboženské tradici je to

Panna Marie nebo v židovské tradici úloha ženy (manželky) jako

určitého prostředníka

pro muže na cestě k poznání Boha.
Nejdůležitější

je však

čtvrtý stupeň,

který

vysvětluje

to, co

překračuje

všechny

stupně

tedy Sofiá (biblická Moudrost). Můžeme ji například určit jako Sulamit v Písni písní. 34
Tato anima je mužovou
hlubší smysl života,

průvodkyní

po jeho nitemém

umělci ztělesňuje jeho

V románu máme velký konflikt mezi
Kdo z nich by mohl
zaměřen pudově

ztělesňovat

(Sanin) a

životě.

múzu.

klíčovými

hrdiny Jurijem

nejvyšší princip animy? A

spirituálně

Muži také pomáhá najít

proč

Svarožičem

mezi

a Saninem.

člověkem,

který je

(Jurij) vždy musí vzniknout konflikt?

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 85.
C.G. Jung, Člověk a duše, Academia, Praha, 1995, s. 88.
32 c.G.Jung, Výbor z díla III, Osobnost a přenos, Brno, 1998, s. 170.
33 Tamtéž, s. 170.
34 Tamtéž, s. 170.
30

31

21

Je patrné, že tyto

čtyři stupně

nejsou samostatnými

činiteli,

archetypické postavy animy mohou navzájem prostupovat,
obvykle veden ve svém
samozřejmě

životě

ale naopak se jako

doplňovat

i

střídat.

Muž je

od jednoho obrazu animy k druhému. Nejlepší by

bylo, dosáhnout všech bodů a docílit s ženou sjednocení všech protikladů, ale

to je pravděpodobně nereálné. Pokusme se nyní zamyslet nad významem animy u Jurije
Svarožiče.
Jurijův

vztah ke Karsavinové je více než komplikovaný. Jurij není schopen se oddat

Karsavinové na fyzické úrovni. Tedy prvotní biologický stupeňje pro něj
Přesto

není

uzavřen.

Jurij není ani jen okouzlen Karsavinovou na druhém stupni. Zdá se, že jeho animus

připraven přijmout

svou stránku animy a nechce se vzdát svého rozumu (logos).

Domnívá se, že život nestojí za to, aby se za něj obětoval lásce.
Karsavinová píše,

ať

za ní Jurij

přijde

35

do kostela, setkává se s ní na tomto

Potom, co mu
místě.

Scéna z

kostela začíná takto:
,,30pa6cm6yume, CKG3aJl OH, nOHU:JIC05l ZOJlOC, HO 6ce-maKU CJlUWKOM ZpOMKO, u He 3HaJl,
MO:JICHO JlU 30eCb nooamb pyK)l, UJlU HeJlb351. EJlU:JICHUe 60Z0MOJlKU 02!l51HyJlUCb Ha HUX, u
lOpuu cMymUJlC51 ux ttepHblX nepZaMeHmHblx JlUl/.

OH nOKpaCHeJl, a Kapca6UHa,

KaK

6yomo yzaobl605l ezo CM)lUfeHue u C MamepUHCKUM tty6cm60M npUX0051 Ha nOMOUj, ttymbttymb yJlbl6HyJlaCb u He:JICHO nOZp03UJla 6Jll06JleHHblMU 2!lG3aMU. ,,36

Karsavinová v Juriji probouzí jeho tajný ideál ženy - matky. Na rozdíl od Sanina, u něhož
Karsavinová je malou

holčičkou

archetyp biologické Evy.
říká

v jeho moci, tedy poddajnou milenkou

Důležitější

ztělesňující

je však tajné spojení Jurije a Zinaidy v kostele, jak

autor:

"Kapca6UHa He CMOmpeJla Ha Hezo u ttacmo KpeCmUJlaCb, HO lOpuu 6ce 6peM5l ,,3HaJl ",
ttmo OHa tty6cm6yem mOJlbKO ezo npucycm6ue,

u

3mo 06pG306bl6aJlO Me:JICoy HUMU

mauHylO fJ1JI2)l'lylO C6513b, om Komopou 6UJlOCb u 3aMUpaJlO cepol/e, u 6ce 60KpyZ KG3aJlOCb
maUHcm6eHHblM u 'lyOHblM. ,37

Můžeme

se domnívat, že Jurij by mohl Karsavinovou vnímat jako prostředm'ka na cestě k

Bohu. Zdá se, že snad jen v kostele je na chvíli
komplikovanou podstatu. A cítí lásku ke Karsavinové,
jako každý jiný

člověk, přesto

šťastný

neboť

a zapomíná na svou

i on touží po lásce

jeho duchovní láska ke Karsavinové

nepřekoná

bariéru.

35
36

37

M.ll. ApIU>I6ameB, CaHHH, in: Haut mpemuu KJJao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, c. 506.
Tamtéž, s. 600-601.
Tamtéž, s. 601.
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stejně

fyzickou

úspěšný,

Tam, kde je Sanin

odpudivá, nechce se cítit jako
odpovědět

začátečník.

je Jurij pouhý
zvíře.

Biologická podstata je mu

Jurij je komplikovaný hrdina, který si neumí

na základní filosofické otázky:

Proč

žít? Co

dělat

dál? Být s Karsavinovou?

Ona musí k pochopení Jurije využít všech svých zkušeností, ale to se jí

přes větší

vnímavost mladého věku nepodaří. Svede ji Sanin a Jurij umírá, neboť pro něj láska stojí
na

počátku

bychom se

konce. Láska
chtěli

vítězí

svůj

romantický cíl. Pokud

zamyslet nad Jurijem jako mužem, mohli bychom Karsavinovou chápat

i jako ženu, která je pro
pravděpodobné,

- až k smrti. Hrdina plní

že nyní

něj Bohyně. Bůh

může

oŽÍt žena.

umřel,

v tomto období

Vždyť

i na

různých

je proto velmi

kresbách a obrazech tohoto

období vidíme takto zobrazeny a opěvovány ženy u Klimta či Preislera.
Jak již bylo řečeno Sofiá je moudrost. V biblické tradici představuje, jak nevěstu Boží, tak
i matku nebo milenku, která byla s Bohem

před Stvořením.

Je bytostí, která proniká

všemi věcmi a je v důvěrném styku s Bohem.
Vztah Jurije ke své

animě

je velmi složitý. Velmi zajímavá je jeho aktivní imaginace
nevědomých obsahů

v románu. Tedy metoda asimilace
pokoušíme
normálně

Aktivní imaginace pomáhá

málo používáme a tím

Konečnými

hudba.

vyjádřit.

umožňuje

vyjádřit

(např.

fantazií), které se

ty stránky naší osobnosti, které

komunikovat mezi

vědomím

a

nevědomím.

produkty aktivní imaginace mohou být - kresba, písemný projev, tanec

Počátek

aktivní imaginace

V dalším stádiu již

můžeme

můžeme

chápat jako

vědomě

na obrazech

snění

s otevřenýma

či

očima.

participovat a snažit se najít

různé

morální nebo intelektuální vazby. 38
Jurij tedy zobrazuje bídu své duše tím, že ji
také výrazný autobiografický prvek,

neboť

přenáší

na malířské plátno. Vyskytuje se zde

nesmíme zapomínat, že se Arcybašev

chtěl

stát malířem a až později se neplánovaně stal spisovatelem. Krátce před svým malováním
přemýšlí

Jurij o Karsavinové, o tom, jak moc se mu líbí. Na

počátku

život, maluje krásné barevné skvrny. Ty se mu, ale po chvíli rychle
zanedbané hrubé ženy. Jurij propadá stále
chce namalovat smrt.

Ničí

"život" na

smutnější náladě,

plátně

nožem a

chce namalovat

mění

do podoby

která vyústí až do toho, že

pokračuje

dále. Smrt přechází do

podoby chřadnoucí kostnaté stařeny, kterou již pojmenovává jako "Starost".39 Aktivní
imaginace probouzející Jurijovo nevědomí poukazuje na jeho dva nejdůležitější konflikty.
Na problematiku život versus smrt a také na problematickou stranu jeho animy, které se

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, Brno, NakL Tomáše Janečka, 2005, s. 1315.
39 Blíže viz: M.ll. ApIlJ>I6ameB, CaHHH, in: Haw mpemuu KJlao, MOCKBa, IlIKoJIa-llpecc, 1996, c. 411-413.
38
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on sám obává. Celé ženské pohlaví je pro
čarodějnicí,
uvnitř

stařenou,

jakousi ošklivou

chceme-li

která je mu protivná, a které se bezmezně obává. Tyto jeho nevědomé obrazy

psýché jsou

malířské

něj

ještě doplněny

méněcennosti,

jeho komplexem

když kritizuje své

schopnosti. V této části románu je jíž naznačeno další směřování Jurije. Myslíme

tím jeho směřování k psychické chorobě - depresi, která končí "ztrátou duše" , tedy jeho
sebevraždou.
Může

se zdát, že v textu máme dva

ztělesňují dvě
úsudků.

mužské polarity, jež

"znepřátelené

bratry" Sanina a

chtějí přesvědčit

Zdá se však, že oba tito hrdinové

tvoří

sebe navzájem o správnosti svých

jen jeden z

problematiku. Sanin jako ten, který má ženy pro

Svarožiče, kteří

potěšení

a

vyhraněných názorů
Svarožič,

na tuto

který není schopen

sestoupit ze své zidealizované představy ženy.
Z Arcybaševova románu vyplývá, že anima je tím, co v pozadí pohání muže

uvnitř

i

navenek kjeho neustálému hledání (Svarožič), k jeho činům a dobrodružstvím (Sanin)a k
triumfu z ovládnutí ženy (Zarudin).

nejhlubších tužeb, cílem jeho
účinek,

Na

Svarožiče

Zdá se, že anima je u

nejniternější

něčím,

lásky, ale i

co má na

zdrojem jeho

něho

negativní

který se vymyká jeho kontrole (Karsavinová).

počátku

této kapitoly jsme se pokusili nastínit archetypickou postavu - ammu,

pokusme se nyní podívat na tuto problematiku z pohledu anima.

Připomeňme

si, jak C.G.

Jung chápe pojem animus: " Toto slovo znamená rozum nebo duch. Jako odpovídá
anima mateřskému erótu,je animus obdobou otcovského logu.... Používám pojmy "erós"
a "logos" jako

pomůcky

k popsání

skutečnosti,

že

vědomí

ženy charakterizuje více

spojující působení erótu, nežli rozlišující a poznávající povaha logu.
chápeme jako vnitřní, mužskou část ženy.

Stejně jako

osobní komplex či archetyp kolektivnlho nevědoml.
C.G. Jung

dělí

i animus na

čtyři stupně.

První

,,40

Tedy animus opět

u muže tak i u ženy to může být náš

41

stupeň

se projevuje ve

fyzické síly. V představách to mohou být svalnatí muži

či

muži

formě ztělesnění

atletičtí,

ale i muž jako

netvor. Ve druhém stádiu animus podporuje konkrétní činy a pomáhá uskutečnit touhu po
nezávislosti a vlastní
vystupuje ve

formě

kariéře.

Dalším stádiem je pak "slovní" animus. To znamená, že

duchovního,

učitele či

který je nejvyšší, získává Sofie k

40
41

sobě

jiného moudrého muže. V posledním stádiu,

Hermése, jakožto posla

bohů

a pomocníka na

c.G. Jung, Aion (Příspěvky k symbolice bytostného já), Nakl. Tomáše Janečka, Brno, 2003, s. 24.
Blíže viz: C.G. Jung, Archetypy a nevědomí, Výbor z díla II, Brno, 1998,97-163.
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cestách. 42 Následovnice Junga E. Jungová rozlišuje čtyři aspekty nebo stupně. Prvním
z nich je síla (samorost, dobrodruh), dále

čin (stateční

hrdinové, sportovci, tenon), slovo

(umělci, herci, manažeři, politici) a duch (faráři, terapeuti).43

Archetypická postava anima jako silného muže na prvním stupni plně odpovídá hrdinům
počátku

Zarudinovi a Saninovi. Hned na

-

románu

čteme:

,,B

e20

6blCOKOU

C6emJl060JlOCOU u TUleltUCmOU tjJU2ype ... He 6blJlO 3aMemHO HU ycmaJlOcmu, HU 60JlHeHUJl
...

...

CaHUH :J/CMypWlC51 U n01115l2U6aJlC51, C 2Jly60KUM HaCJla:J/CoeHueM 6bl1115l2U6aJl U

Hanp512aJl C60U 300p06ble, CWlbHble MyCK)lJlbl. ,,44

Stejně je i Zarudin důstojník plný síly a

mládí. Lýdie je okouzlena mužskou silou Zarudina a také Karsavinová

při

vstupu na

loďku: ,,Kapca6uHa nOOaJla PyK)l U OUf.ymWla co cmpaHHou HeJl06KOCmblO U cMymHblM
60JlHeHUeM meepoble KaK :J/CeJle30 MyCK)lJlbl, nepeo6U2a6ULUeC51 noo mOHKou py6axoU.

45

Je

jasné, že ze svalnatého muže se pro ni Sanin později stává spíše "netvorem" a ona sama
. ",
hří
"..,

"

srnCI:

"C

nopmUmeJlbHOU 5lCHOCmblO U omltemJlUeOCmblO 60JlbH020 M032a 6CmaJlO nepeo HelO

6ce nepe:J/CUmoe,
npeOMeCmb51.

U 5lplte 6ce20,

COJlHlIe,

mOJlbKO

KaK Ha ympe UIJla OHa no eUf.e C115lUf.UM yJlUlIaM
ltmo

nOKma6UleeC51

Hao

KpblUlaMU

U

3a6opaMu,

noceoeeUlUMu om pOCbl, C6emWlO OCJlenUmeJlbHO 6ecnOUf.aOHo, KaK HUKo2oa.
3anepmble

cma6Hu,

mOltHO CK603b

npum6opHo

npU1qJblmble 6eKu,

CK603b

CJleOWlU 3a Heu

6pa:J/Coe6Hble OKHa MeUf.aHCKUX OOMoe, U 02Jl510bI6aJlUCb eCJleo OOUHOKue npoxo:J/CUe.

A

OHa UIJla noo ympeHHUM COJlHlIeM, nymaJlCb 6 nOOOJle OJlUHHOU lO6KU U eJle yoep:J/CU6aJl e
pyKax C60lO 3eJleHylO TUllOzueeylO CyMOltK)l. lllJla, KaK npecmynHulIa, 600Jlb 3a6opoe,
Hepo6HblMU KOJle6JllOUf.UMUC51 Ula2aMU." 46

Karsavinová se cítí
miluje Jurije

nečistou, hříšnou

Svarožiče

ženou a napadají ji jen

a že jediný smysl v tomto poníženém

dvě

myšlenky. Jak moc

životě

má smrt. Jakkoliv

náhodou dochází kjejich spojení (Sanin a Karsavinová) v průběhu noci a na lodi.
loď

je symbolem cesty a

egyptských představ plul
na

noční

bárce plavil

přechodu

sluneční Bůh

z říše živých do
Re

během

podsvětím. Nepřipomíná

říše

Vždyť

mrtvých a naopak. Podle

dne po nebi na denní bárce a v noci se

tohle spojení Persefónu a jejího muže

Háda/Plutóna? Není Karsavinová onou v přeneseném významu bohyní země a plodnosti a
Sanin bohem podsvětí? Nesmíme také zapomínat na to, že erotika a smrt má k sobě velmi
D. Sharp, Slovnfk základních pojmů psychologie C. G. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 25.
L. MUller, A. MUller, Slovnfk analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 23.
44 Blíže viz: M.n. ApUbI6ameB, Camrn, in: Ham mpemuu Kllao, MocKBa, lllKoJIa-npecc, 1996, c. 362, 366.
45 Tamtéž, s .. 616.
46 Tamtéž, s.625.
42
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blízko.

Neboť

okamžik, kdy se spojí

Využíváme této "malé smrti", abychom

dvě

bytosti, také nazýváme "malou smrtí".

zapomněli

na jejího velkého bratra. Vypadá to
(Svarožič, Solovejčik,

tedy, že smrt je v tomto románu symbolem defInitivní impotence
Semjonov) a sexualita je

prostředek,

který má dát strachu ze smrti

(Sanin, Rogožin, Zarudin). Možná právě zde máme vysvětlení pro

příležitost

Saninův

se projevit

odpor ke smrti

a všemu, co je neživé. Z textu citujeme: "Canun, nOJI40pU/U6UlUCb, n02!lRoeJl na y6umblX
nmulI, omoo6unyJlCJl u CKOpO 6cman. EMy 6blJLO nenpWlmno CMompemb na KpaCU6blX
CWlbnblX nmul!, 6aJlJl6UlUXCJl 6 nblJlU u Kp06U, Cpm6umblMU, nOJlOMannblMU nepbJlMU.

Sanin zde ale nemá jen negativní úlohu, jak by se na první pohled zdálo,
v Karsavinové transformovat její logos a
jen negativní roli, ale

může

individuální život. A to i

přesvědčit ji,

se transformovat do

přes

danou

společenskou

neboť

47.,

on chce

že její pudová stránka nemusí mít

tvůrčí

síly, která je

morálku, která je ve

důležitá
střetu

pro

s touto

pudovostí.
Karsavinová by mohla být

stejně

svobodná jako Sanin, ale není. V tomto románu

svobodu rozvijí jen Sanin a Karsavinová nechce být svobodná stejným způsobem, jakým
prezentuje svobodu on. Zdá se, že
odvahu,

sebevědomí

Saninův

animus by mohl Karsavinové

a sebejistotu, kterou by mohla

morálkou. Vypadá to však, že její animus není
Podobnou odvahu se povznést do

světa vědomí

potřebovat

připraven

zprostředkovat

pro boj s maloměstskou

tuto

skutečnost přijmout.

používá Sanin i u své sestry. I zde jeho

animus dodává Lýdii odvahy krátce před sebevražedným pokusem. Z textu citujeme:
"Y me6Jl ne X6amum nu oep30cmu, nu CMeJlOCmu ... Ho u yMupamb ne cmoum.
yMepemb paou 2JlynblX, 11JlOCKUX xecmOKUX Jl1ooeu?.. Jl COeJlalO maK, '-tmo 3apyoun
yeoem omclOoa, a mbl... 6bluoeUlb mbl 3aMyX 3a H06uKo6a u 6yoeUlb C'-taCmJlU6a ... ,,48

Vidíme zde, že

Saninův

k činnému stupni.
nepříjemnostem

ani

Svarožičův

animus síly je plně rozvinut a přechází do druhého

Sanin je

statečný

života. Zdá se, že druhý
a

Karsavinův

hrdina schopný

stupeň je plně

"odvážný"

čin

aktivně

řečeno

vstupu do neznámé

Sanin je silný a odvážný maskulinní typ,

bojovat proti

jeskyně

přesto

je zajímavé, že tyto
Můžeme

v čem tkví Saninova kariéra? I jeho matce je jasné, že její syn nezaujímá ve

47
48

změnit.

Matka se ptá:

Tamtéž, s. 449-450.
Tamtéž, s. 490-491.
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není tak

stupně.

charakteristické rysy své osobnosti nezužitkuje i na poli pracovním.

významné místo a chce to

Tedy

rozvinut v románu jen u Sanina a

významný, abychom mohli tvrdit, že i oni dva mají animus tohoto
Jak již bylo

stupně.

se ptát,

společnosti

" /fa KaK :JICe mbl :J/CUmb 6yoeUlb? -

om6emWl, yJlbz6aJlCb: " KaK- Hu6yOb!"

fl

no e20

cnOKouHoMy m6epooMy 20JlOCY. .. nOlfy6cm606aJlOCb, lfmo ::Jmu 06a OM Hee HUlfe20 He
A
- onpeueJleHHblU
A
3HalfaU/ue CJl06a UJlR
He20 UMelOm 6ceo 6'beMJllOU/UU,
2Jly6OKUU- CMblCJl. ,,49

Sanin jako intelektuál se podobá Bazarovovi a dalším,

kteří

podléhají bezvýhradně svým

ideologickým pravdám. On žije tím, co je nyní. Sanin žije životem a nemyslí na
Tuto lehkomyslnost mu dovoluje jeho šlechtické postavení, které jej
hrdinů patřících

činí

zítřek.

dalším z řady

do linie ruských zbytečných lidí. Zdá se, že jedinou Saninovou ambicí je

užívání života a

svádění

žen. V románu

čteme: "BOKpy2 6blJlU COJlHlje u c606ooa, a

6yoYUf,ee He 3a6omWlO e20, nomoMy lfmo OH 20m06 6blJl npHHRmb om :J/CU3HU 6ce, lfmo
OHa M02Jla oamb eMy. ,,50

Přestože

Sanin je svobodný hrdina plný vitalistické orientace.

je Sanin pro Karsavinovou osudový muž,

je pro ni

důležitější

duchovní,

platonická láska k Jurijovi než fyzická láska Saninova.
V tom se

jasně

projevuje

Karsavinová potkává v
On rád

hovoří

sobě,

o

třetí stupeň

knihovně,

o svém

charakterizovaný slovem. Jurij je ten, koho

s nímž debatuje o různých politických problémech.

životě

a vztazích k ženám: " ... c

:JICeHU/UHaMU, oco6eHHo

MOJlOOblMU u KpaCU6blMU, oxomHO u noooJl2)l 2060pWl o ce6e. OH 6blJl KpaCU6 u XOpOUlO
2060pWl, u :JICeHU/UHbl 6ce20a npOHUKaJlUCb K HeMy :JICaJlOCmblO u 6Jl106JleHHOcmblO. ..,
lOpuu Jle2KO 60UleJl 6 npU6bllfHblU mOH u OOJl20 2060pWl O C60eu :JICU3HU. ,,51

chtěl

oslovovat ženy svým silným a

činným

Jestliže Sanin

animem, Jurij svádí Karsavinovou tónem

svého hlasu:
,,lOpuu yMeJl u Jl106Wl lfumamb. He 2JlROR HU Ha K020, OH npOUleJl Ha Kapeopy u HalfaJl
CWlbHblM,

36YlfHblM 20JlOCOM.

Pa3a OBa OH 02JlRHyJlCR Ha Kapca6uHy u

o6a pa3a

6cmpemWl ee 6JlecmJlU/uu u Bblpa3UmeJlbHblU B32JlRO. CMYUf,eHHO u paoocmHO yJlbz6aJlCb
eu, OH n060palfUBaJlCR K KHU2e u HalfUHaJl lfumamb eU/e 2pOMlfe u 6bZpa3UmeJlbHee, u eMy
Ka3aJlOCb, lfmo OH OM Hee oeJlaem KaKoe-mo HenOCmU:JICUMO xopOUlee u UHmepeCHoe
OeJlo.

K020a OH

nOlOlOHWlCR u,

KOHlfWl,

U3 nepB020 pRoa eMy 3aanllOOUp06aJlU.

CXOOR C Kapeopbl,

CKa3amb eu: " 3mo OJlR me6R!" ,,52

lOpuu cepbe3HO

UlUpOKO yJlbl6HyJlCR Kapca6UHOU,

mOlfHO XomeJl

Jako kdyby za hereckou pózou Svarožiče byl patrný

hrdina, který je jen povrchním konverzačním typem.

Tamtéž, s. 364.
Tamtéž, s. 366.
51 Tamtéž, s. 418.
52 Tamtéž, s. 422.
49

50
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Karsavinové je nejbližší tento
Svarožiče.

třetí stupeň

Je jasné, že vnější a vnitřní

anima, který chce dále rozvíjet i s pomocí

smíření

a sjednocení obou těchto principů (animya

anima) je velkým cílem rozvoje individuace, i přestože zůstává nedosažitelným ideálem.
Poslední stupeň je zobrazován slovem duch. Tento druh anima nacházíme u

Solovejčika.

Jehož duchovnost a víra v Boha je jasná. V textu čteme:
"COJl06eU'IUK OOJlZO u muxo cm05lJl Ha KpblJlblfe, CMOmpeJl 6 meMHoe 6e336e30Hoe He60 u
nomupaJl xyOble naJlblfbl. . .. C oemCKUM cmpaxoM CMOmpeJl 66epx u HUKozoa maK RCHO,
KaK 6 3my HO'lb, He '1y6cm606aJl, KaKOU OH MaJleHbKUU, ... cpeou 6eCKOHettHO zpOMaOHOZO,
Klly6RUjeZOCR xaoca. -

O,

Eoz, Eoz! - 6300XHyJl COJl06euttuK.... H eMy npeocma6WlOCb 60

MpaKe 6eCKOHettHOe, KaK 6ettHoCmb, Mope JllOOeU, 6blXOORUjUX U3 mbMbl u yxOORUjUX 60
mbMy. PRO 6eK06 6e3 HattaJla u KOHlfa, u lfenb cmpaoaHUU 6e3 npOC6ema, 6e3 CMblCJla u
OKOHttaHUR. TaM, 66epxy, zoe Eoz, maM 6e'lHOe MOJlttaHue. ,,53

Je zde patrné základní archetypické téma chaosu a kosmu. Chaotický princip je
přenesen
hrdinů

Jak

do sociálního

světa Solovejčikova

a do jeho

vnitřního světa. Stejně

jako u

Dostojevského.

zdůrazňuje

Meletinskij, chaos v archetypických konstrukcích má blízko ke smrti a

k jejím chronickým (podzemním, podsvětním) silám.
vnímá tento chaotický "řád"

podléhá Lýdie

před

Nedivíme se tedy, že Solovejčik

světa.

Je patrné, že v románu máme na jedné
z neuspořádaného stavu

54

některých hrdinů

straně

sexuální a milostné motivy plynoucí

a na druhé

straně

vodní chaos, kterému

sebevraždou utopením. Chaos v tomto románu

ve stále se opakujících motivech veselí a pitek
Zarudin, Ivanov atd.). Velký

počet

některých

smrtí a sebevražd

opět

může

mužských

téměř

být zobrazen i
hrdinů

(Sanin,

ukazují na chtónické síly

kosmu, v němž se pohybují.
Naproti tomu zde mají význam i jiné kosmické síly v podobě
kulturních

hrdinů

či

studujících univerzity

zapojujících se do politického

pokoušejících se ovládnout chaos určitým řádem (Novikov,
V tomto sledu se

můžeme opět

spořádaného města

dění

a
a

Svarožič).

vrátit k animě a animu jako archetypu páru, který by

mohl symbolicky zobrazovat i chaos a kosmos. Chaos jako ženský princip by mohl být
určen

jako biós, matka, voda,

početí,

hloubka a kosmos jako logos, hérós, slunce

agrese. Archetyp páru je základem mnoha

53
54

mýtů

a

uměleckých děl

Tamtéž, s. 530-532.
E.M. MeJIeTHHCKHH, O llumepamypHblX apxemunax, MOCKBa, POCCHiiCKHH roc.
c.71.
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či

- Romeo a Julie,

I)'M.

)'HHBepCIITeT, 1994

Tristan a Isolda

či

plně

v románu Sanin je
větší

Lancelot a Guinevra. Zdá se, že chaos lásky, který je zobrazen
současnou

uplatnitelný i na

dobu, kde trend k individualismu a

nezávislost žen přetvořily tradiční vzorce vztahů. Polarita mezi archetypem páru nás

navrací do oboupohlavní problematiky, neboť v
některých

mytologických popisech se vychází z rajského prvotm'ho stavu jednoty

(androgynie), ve kterém jsou ženské a mužské prvky ještě spojeny. Tak např. v Midraši je
Adam androgyn. Androgynie se také objevuje v Evangeliu svatého Tomáše. Jak

říká

Eliade podobné představy existovaly i v Řecku. V Platónově Symposiu je původní člověk
Stejně

popisován jako bisexuální bytost.
neopythagorovců
představovali

a

hermetiků.

jako v theologii Fijóna Alexandrijského,

Je zajímavé, že si tito myslitelé lidskou dokonalost

jako spojitou jednotu. Tato dokonalost byla obrazem božské dokonalosti

Vše-Jediného. 55 Jung používá termín mystérium coniunctionis (sjednocení protikladů)
pro zobrazení jednoty Boha a
androgynii.

Můžeme

protikladů. Můžeme

člověka.

Eliade tento princip pojmenovává jako božskou

se domnívat, že

Solovejčik intuitivně

se ptát, co znamená

Solovejčikův

touží po tomto spojení

pohled do nebes. M. Eliade je

blízko odpovědi, když říká: "Člověk se cítí zmítán a oddělen. Je pro něj obtížné si
dokonale

uvědomit

povahu této

oddělenosti,

protože se

občas

mocného, naprosto jiného, než je on sám; jindy se cítí
bezčasového

nějž

"stavu", na

prvopočáteční

stav, který

v něm samém i v tomto

radostně

světě

přesto

si

ve svém

prožíval

cítí

oddělen

určitého

od "něčeho"

od nedefinovatelného,

nejskrytějším

před časem, před

nastalo jako zlom. ... Z

oddělen

nitru vzpomíná:

historií. Toto

hlediska lze

říci,

oddělení

že mnoho

vyznání obsahujících coincidentia oppositorum prozrazuje stesk po ztraceném ráji, stesk
po paradoxním stavu, ve kterém vedle sebe existují protiklady a nestřetávají se .... ,,56

Z tohoto krátkého rozboru

můžeme

sledovat, že nebylo pro Arcybaševa obtížné dokázat,

že vztahové motivy v lidské psychice

m~í

mnohem

složitější

význam než jenom

čistě

biologický.
Další vývoj konceptu animy a anima dochází k závěrům, že anima popisuje specifickou
celost všech

vědomých

specifickou celost všech

a

nevědomých aspektů

vědomých

a

ženského principu v muži a animus

nevědomých aspektů

mužského principu v ženě.

V této definici je možné pojmout jak to společné, tak to rozdílné mezi ženou a mužem.

M. Eliade, Mefisto a androgyn, Praha, Oikoymenh, 1997, s. 86.
Tamtéž, s. 98.
57 L. MUller, A. Milller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 24-25.
55
56

29
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2. 3 Otec a matka, aneb zázračné zrození individuality?

Vztah

hrdinů

(Sanina a

Svarožiče)

k otcovské

otec není v románu zmiňován, vztah
Zdůrazňování

Freud

není

plně jednoznačný. Saninův

k otci je ambivalentní.

otce u Freuda se kompenzuje menším zájmem u Junga. Zdá se, že jestliže

zdůrazňoval

kultuře,

Svarožiče

autoritě

či

otce jako superego, Boha
podceňuje.

Jung tuto cestu spíše

oidipovského rivala v patriarchální

To však neznamená úplnou ignoranci tohoto

problému. Nelze nepřipustit, že Freud a Jung nezvratně prokázali, že logika mýtů a jejich
hrdinové se svými

činy

jsou aktuální i v dnešní

za všech okolností. Jsou i tím, co povstalo z
magického okruhu

mýtů vyvřela

primitivních i historických
postav, musíme si
zamýšlená a

řízená vyjádření

dějin neměnily

činů

Mýty vzkvétaly ve všech dobách a

lidského

že

těla

a ducha. Ze základního a

umění

náboženství, filosofie,

národů.

uvědomit,

době.

a další duchovní formy

Chceme-li tedy pochopit význam mytologických
nepředstavují

jistých duchovních

jen symptomy
principů,

nevědomí,

ale také

která se v průběhu lidských

a uchovaly se. Je to síla, kterou vědci označují výrazem energie, obyvatelé

Melanésie mana, hinduisté šakti a

křesťané

o ní mluví jako o Boží moci. Psychoanalytici

označují její projevy v duši výrazem libido. 58

Mytologické postavy
hrdina, který

Bohů

naplňuje

se po

čase

méně

osud. Hrdinové jsou

v posledních fázích místních lidových
světla naší

stávají

viditelnými a do

méně

vyprávění

a

méně

popředí

se dostává

skvostní, až nakonec

vyústí legenda do

běžného

denního

doby. Lidský hrdina sestupuje zkoumat své nevědomí.

Hrdina u Junga patří k dalším maskulinním

archetypům společně

s archetypem Otce a

Moudrého starce.
Hrdina je archetypickým motivem
symbolizuje mužovo

nevědomé

překonávání překážek

bytostné já a proto

pro dosažení

společně patří

cílů.

Hrdina zde

k archetypu otce a

moudrého starce. Jako kdyby hrdina byl i vlastním otcem i vlastním zploditelem. Hrdina
je ideální maskulinní typ, který opouští matku, zdroj života a odchází od ní s nevědomou
touhou znovu ji nalézt a navrátit se do jejího lůna.
nejdůležitějším

úkolem je cesta do

"podsvětí"

tj.

59

Už jen proto, že víme, že jeho

nevědomí,

kde hrdinu

čekají různé

složité úkoly plné nebezpečí, které však musí být splněny, abychom rostli a dospívali jako
individua. Hrdinu můžeme chápat i jako archetyp kolektivní psýché. Jung při zkoumání

58
59

J.Cambell, Tisíc tváří hrdiny, Praha, Portál, 2000, s. 21-22, 230-233.
D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 5355.
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rozmanitých hrdinských legend narazil v hrdinově
Začínají
či

božským zrozením, sestupem do

vykonat

nebezpečné

úkoly, na

cestě

podsvětí,

přI'běhu

na jisté identické prvky.

hrdina musí podstoupit heroické

se setkává se

společníky

činy

zvířata).

(muži, ženy,

Častý je motiv porážky, smrti a znovuzrození.60 Tento motiv má i Propp v zobrazení

stereotypních situací v pohádce. Tyto identické prvky
vystoupil na nebesa, ukradl

bohům oheň

a vrátil se

tvoří

zpět.

monomýtus. Prométheus

Nebo jím

může

být legenda o

Mojžíšovi, který vystoupil k Bohu, hospodin mu dal desky s desaterem a přikázal, aby je
přinesl

zpátky k Izraelitům.

Nepřipomíná

tento maskulinní archetyp hrdiny Sanina? Jako jeden z typů románového

hrdiny a i Sanin v mladém věku opouští rodné místo a sestupuje do
máme

důležitý hrdinův

připravena.

odchod,

neboť

"podsvětí".

Tedy zde

dobrodružství volá a cesta plná zkoušek je již

Na otázku, co dělal, když byl mimo domov odpovídá:

"qmo ;)fC... nWl, eJl, cnaJl, UHozoa pa6omaJl, UHoZOa HUllezo He oeJlaJl ...

... CaHuH

paCC1W3b16aJl, KaK ;)fCU3Hb 6pocaJla ezo U3 cmopoHbl 6 cmopoHy, KaK MHOZO npuxoOWloCb
eMy ZOJlOOamb, 6pooumb, KaK OH npUHUMaJl pUCK06aHHoe yllacmue 6 nOJlUmUlleCKOU
60Pb6e u KaK 6pOCWl 3mo OeJlO, KOZOa OHO eMy HaOOeJlO. ... JKWl OH zOe npUoemC51, OeJlaJl
llmo npUoemC51, mo pa6omaJl, mo CJlOHR./lC51 6e3 l/eJlu, no 6UOUMoMy, lllo6Wl numb u MHOZO
3HaJl ;)fCeHU/UH.

,,61

Zdá se, že Sanin

připomíná

pikareskního hrdinu,

neboť

slova smyslu Saninova cesta nebyla jen procházkou

z textu je patrné, že ve vyšším

růžovým

sadem, ale obsahuje

pozitivní i negativní aspekty lidského bytí. Jak říká Cambell:
,,Dítě osudu tedy musí projít dlouhým obdobím temna. Je to doba mimořádného
nebezpečí, překážek a nemilosti. Dítě je vrženo dovnitř do vlastních hlubin nebo naopak

ven, do neznáma; v každém případě se setkává s neprozkoumanou temnotou. Je to oblast

nečekaných zjevení, jež mohou být laskavá i nevlídná .... ,,62

Jeho

přI'běh

dále

jimi být: záchrana

pokračuje
sestřina

dobývání žen, ale hlavně

návratem

domů,

kde podstupuje "heroické"

života, budoucí provdání Lýdie jako pokus o

střetnutí

činy.

Mohou

sestřino štěstí,

a boj se Zarudinem.

Boj však není jen bojem fyzickým,

neboť

Odpovídá Ivanovovi na otázku, jestli

Sanin odmítá podstoupit se Zarudinem duel.

půjde soupeřit:

" 3alleM... Hoc - 6Jla20pOOHafl

R.H. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech c.G. Junga, Praha, 1993, s. 103-105.
M.ll. ApI1.hl6ameB, CaHHH, in: Halil mpemuií KJlaiJ, MocKBa, lIIKoJIa-llpecc, 1996, c. 363.
62 J.Cambell, Tisíc tváří hrdiny, Praha, Portál, 2000, s. 289.
60
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ttaCmb meJla... He 6yoy Jl OpambCJl! odpověď

CMeJlCb, 603pa3UJl CaHUH. ,,63

Saninova ukazuje na pikaresknost a narcismus hrdiny.

zapomínat na to, že
především

Zdánlivě banální
Přesto

nesmíme

tento boj je bojem dvou silných mužských individualit, tedy

psychickým bojem.

Přesto

Sanin (možná i

nedobrovolně)

archetypovou postavu hrdiny bojovníka. Místo boje je náhodné,
protivníci setkávají na rušné

městské

Zarudinův

ulici.

a

neboť

Saninův střet

ztělesňuje

se tito dva

kulminuje situací,

kdy Zarudin chce udeřit Sanina bičem, ten však reaguje pohotově (nevědomé bytostné já)
a

udeří

změní,

ho

silně

do

tváře.

že připomíná spíše

Zarudinova
zvíře

než

tvář

a

hlavně

člověka stejně

přitom

celý jeho další život se

jako u fenomenologie

zvířete

tak

a ducha

u Nietzscheho. V textu čteme:
"

M2H06eHHO u cmpaULHO U3MeHUJlOCb JlUtjo :JICU3HU 3apyouHa. HaCKOJlbKO Jle2Ka,

nOHJlmHa u 6e33a6omHo npUJlmHa 6blJta OHa npe:JICoe, HaCmOJlbKO 6e306pa3HO y:JICacHou u
HeOOOJlUMOU npeocmaJla menepb. TOttHO OHa c6pocUJla C6eTnJly1O yJlbl6a1Ouly1OCJl MacKY u
U3 noo Hee 6bl2JlJlHyJla XUUfHaJl u CmpaULHaJl Mopoa 36epJl. ,,64

Zarudinova persona padá, celý jeho dokonale nastavený život padá. Jeho ego trpí a on si
klade otázku, zda po této urážce má ještě smysl žít. Sanin odkryl Zarudinovu pravou tvář,
tvář

on ale tuto

nezná, a proto nechápe.

osobnosti je více než

náročné.

Přijmout

transformaci této negativní stránky

Zarudin je hrdinou tragédie a autor na tomto literárním

hrdinovi nechal Sanina za Lýdii vykonat "pomstu".
Tato bojová situace odpovídá archetypu hrdinského mýtu, tedy hrdinovi v pohádce, kde
se hrdina setkává s protivníkem, podstupuje nesnadný boj, ale nakonec

zvítězí.

trest pro soupeře, který v tomto případě znamená sebevraždu Zarudinovu.

65

Následuje

Pohádkový

hrdina je lidským typem. Má své silné i slabé stránky, a proto je tak sympatický.
Vraťme

se nyní k Saninovi a zamysleme se nad tím, jak velkým "hrdinou" ve

skutečnosti

je.
Sanin je hrdinou v tom, že bojuje proti zlu. A tak nastupuje hrdinovu cestu. Tímto zlem
chápeme Zarudina v tom smyslu, že Saninovu sestru Lýdii zneužil a není schopen
přijmout

za

svůj čin zodpovědnost.

klidem, v němž
vítězství, neboť

spočívá

Sanin

tváří tvář

Zarudinovi riskuje mnoho, ale svým

jeho síla, se nedá porazit a získává

nepříjemně ověnčené

sice vyhrál, ale neraduje se. Zdá se, že zde máme zobrazeno hrdinství

duševní síly.

M.Il. ApUhl6ameB, Camm, in: Haut mpemuu KJlao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, s. 556.
Tamtéž, s. 56l.
65 B.llporm, MOppOJlO2UR CKa3KU, neHHHrpM, AKa.n.eMIDI, 1928, 129-134.
63
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Cesta hrdiny je plna zkoušek a Sanin tento zápas s nepřítelem vyhrál,
z přítomných hrdinů, ale ani Sanin sám toto

vítězství

třebaže

nikdo

neoslavují, neboť i Sanin v boji o ně

musel pohlédnout do temných základů svého já a zvítězit sám nad sebou.
Sanin získal další sílu,
nevědomím).

neboť

je bohatší o další zkušenost

(vítězství vědomí

Jak říká Jung:
"obtížně

,,Jen ten, kdo riskuje boj s drakem a nedá se porazit, získá uznání hordy a
dosažitelný poklad".

Jen takový hrdina je

oprávněn věřit,

že dokáže pohlédnout do

temných základů svého já a pak zvítězit sám nad sebou .. .Jen takový hrdina může
podobně překoná i všechna další ohrožení.

Ač

se tedy

Svarožič

opět

věřit,

že

,,66

domnívá, že Zarudin a Sanin jsou oba

jakého druhu. Domníváme se, že i
v textu

nad

přes určitou

zvířata. Při

tom nedefinuje,

negativitu jejich bojové situace, autor

poukázal na archetypickou cestu hrdiny, který musí bojovat proti zlu i za

cenu ztrát. Zdá se, že Sanin zobrazuje i jisté humanistické ideály, které ho řadí do skupiny
kulturních hrdinů. Tím, že brání čest své sestry.

Literární transcendence hrdinského archetypu poukazuje na to, že Sanin
přechází téměř přes

všechny

nejdůležitější

paralelně

hrdinské typy v literatuře. Jak již bylo

řečeno

Saninova bojovná situace se Zarudinem má podobu pohádkové cesty hrdiny a obsahuje
pikareskní prvky. Sanin jako románový hrdina má i mnoho

století,

kteří kromě

nastolování kulturních

(Oblomov, Bazarov,
každodenní

existenční

Pečorin).

standardů tvoří

společného

skupinu

s hrdiny 19.

zbytečných

hrdinů

Už jenom proto, že jako aristokrati nemusí

řešit

problémy. Nedobrovolným hrdinou dramatu se stává Sanin po

tomto střetu se Zarudinem a zdá se, že právem může patřit i do skupiny hrdinského eposu,
kde by Sanin zobrazoval typ hrdiny jako poloboha.
Cesta hrdiny se

točí

v kruhu,

stejně

jako Saninova cesta, která

začíná

"božským"

zrozením, sestupem do temnoty, bojem s nepřítelem i za cenu porážky, smrti a nového
znovuzrození. Jak ň'k:á R. H. Hopcke:
,.,Naše lidská omezení způsobují, že tento

vědomý

i

nevědomý

boj za

uvědomění

sebe i

jiných prochází často cykly, které jsou obdobou cyklických porážek a obnov, jež zobrazují
hrdinské legendy. ... Udržet svou integritu a
práce, která se zdá vyžadovat

sebeuvědomění je často

důvtip, štěstí,

nerovný boj,

pomoc a odolnost postavy

těžká

přesahující

život. ,,67 Saninův úkol má blízko k psychologickému existenciálnímu úkolu.
66
67

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s.54.
R.H. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech CG. Junga, Praha, 1993, s. 104.
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Zdá se, že tento archetyp hrdiny chce manifestovat archetypické mužství, které by
být plné síly, odvahy a
zázračného

Motivem

Přesto

folklór.

Otázkou totiž
zázračné

hrdinům

Sanin touho po těchto vlastnostech?

zrození se zabývá Propp, který tuto problematiku aplikuje na

je i zde pár
zůstává,

společných motivů,

kým byl

stvořen

Sanin?

které mohou být aplikovány na Sanina.
Vždyť

zrození hrdiny ukazuje na to, že Sanin
a

může

zázračného

"B

štěstí. Neztělesňuje

mělo

o otci není v textu zmínky. Tohle

patří

k archetypovým pohádkovým

být tedy nazírán i z hlediska folklórní problematiky. Propp problematiku

zrození hrdiny rozděluje na tři typy, když říká:

OCH06HOM HOMettalOmCfl mpu zpynnbl: npeOCma6JleHUfl, C6fl3aHHble C momeMU3MOM,

npeOCma6JleHUfl, C6fl3aHHble C J/CU6UmeJlbHOU

CWlOU paCmUmeJlbHOU npupoobl ( mOJ/Ce

UH020a C 3JleMeHmOMU momeMU3Ma), u momUBbl, BOCXOOflUjue K MUljJOM o C030aHUU
nepBblX JllOOeu. ,,68

Hrdiny potom může v pohádkách zrodit pomocí vypité vody, snězení

určitého

za asistence ryby jako symbolu totemového

plodu

či

může

hlediska Sanin

spontánně

vzniká

podstata
může

člověka

být i

k anthróposovi, kde není konstrukcí

(první

člověk,

Adam). Tato idea velkého

být také zastoupena Buddhou, Kristem

velkého

člověka

elementů

vědomí,

ale

či

člověka

Nietzscheovým

člověka

nebo božího

nadčlověkem.

Z tohoto

a sil vesmíru a stojí s nimi v úzké interakci. Je obrazem

a božského principu, mikro a makrokosmu. Anthrópos je ve své sociální

funkci symbolem základu

společenství.

vyspělých

faktoru prvních

Z náboženského

z něvědomí jako cíl lidského vývoje (teleios anthropos) nebo jako

pohledu člověk vznikl z

svět

přiřazen

zvířete.

od zla. Mnoho

To se manifestuje nejprve v králi jako politickém

kultur. Anthrópos

hrdinů

dávných

časů

patří

i k archetypu hrdiny, který osvobodí

žije ve skrytu,

Ojedinělé

vynikající osobnosti minulosti mohou na sebe

podobu a

přijít

čeká tam

čas

od

na

času

svůj

návrat.

vzít pozemskou

na pomoc lidem v tísni. Zdá se, že anthrópos je postava, která se lidem

může zjevit v proměnlivé podobě v každé době a na každém mÍstě. 69 Proto se nedivíme,

že Arcybašev spíše nevědomě používá tento motiv,
hrdiny.

Zázračné

neboť

Sanin by mohl být tímto typem

zrození Sanina může být i potvrzeno dalším

je jeho necitované

dětství,

návratu je již velkým a

důležitým

motivem, kterým

kdy z románu jen víme, že Sanin odešel do velkého města a po

dospělým.

Tento motiv nacházíme i v pohádkách. Jak říká Propp:

,/,epoii 3mom pacmem " He no 200OM, He no OHRM, a no 1JaCOM, no MUHymaM - KaK
mecmo Ha onape KUCHem" ... repou pOJ/Coaemcfl 83pOCJlblM, C OOHOU cmopOHbl, UMeHHO

Momu6 '1yoecHo2o pOJ/CoeHllJl, in: <DO.JThKJIOp II .l1.eHCTBHTe.JThHOCTb, HayKa, MOCKBa, 1976,
c.237.
69 L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 25-26.
68 BJI.llponn,
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KaK zepou, KaK U36a6UmeJlb,

6

MOMeHm 6eObl, c opyzou cmopoHbl - KaK 6036paUf.eHel1 U3

Mupa yMeputux. ... OH pO:JICoaemc51 63pOCJlblM, nomoMy 'lmo OH - 63pOCJlblU, 6epHy6lUUUC51
C mozo C6ema.

Tím

světem

narozených

,JO

Propp chápe i

přľbuzných,

svět

kteří

mrtvých,

a proto rostou i rychleji.

se znovu navracejí v podobě
Můžeme

nově

zde jen spekulovat, do jaké

míry by i tento pohádkový motiv navráceného (mrtvého) Saninova otce v podobě jeho
syna (Sanina) mohl být platný pro tento román,
růst

neboť

zde je poukázáno jenom na rychlý

hrdiny.

Zdá se tedy, že Arcybašev u
strukturu prvotního

člověka,

aplikuje na Sanina. Jeho
archetypů,

Dostojevského

čteme:

připoutána neméně
Vsevolodovič

zakořeněny již

vědy

narození hrdiny používá již archetypovou

kterou s pomocí své - v tomto

nevědomé tvůrčí

které jsou u něj

Z pohledu literární

nezmiňovaného

složky ho

případě nevědomé tvůrčľ

odkazujľ

až do

světa

síly

pohádkových

od dětstvľ a které aplikuje na svůj román.

je zde zajímavá shoda mezi Saninem a Stavroginem. U

" Byla na zemi ještě jedna bytost, k níž Varvara Petrova byla

než k Stěpanu

Trofimovičovi

- byl to její jediný syn, Nikolaj

Stavrogin. ... Hochovi bylo tenkrát osm let, ale lehkomyslný generál

Stavrogin, jeho otec, žil v té době už v odloučení od jeho maminky, takže chlapec vyrostl
jen v její péči.

my

vľme,

,,71

Stavrogin by mohl být nevlastní syn slabého Stěpana TrofImoviče, ale

že jeho matka se za dlouhodobého

že již jako

dospělý

je

plně

svobodný a

přítele

neprovdala, a proto nás

revolučnľ stejně

jako Sanin.

nepřekvapí,

Zajľmavé

je i to, že

Stavroginova matka jej miluje, ale také se ho bojľ stejně jako matka Sanina. Stavrogin má
neobyčejnou tělesnou sľlu

a působľ nebezpečně a nevyzpytatelně.

Setkání se smrtí jako další cesta hrdiny je u Sanina málo rozvinuta,
vnľmánÍ
opěvuje

smrti jako

něčeho

ošklivého není v ko~unkci s jeho

život na úkor smrti. Zdá se, že Saninovo tvrdohlavé

neboť

světovým

lpění

na

jeho bezcitné

názorem, který

životě

a hlavně na

milenecké lásce mu má dokázat, že on stále znovu a znovu žije. Sanin miluje ženy a
miluje je rád. Ví, že by bez nich nemohl být delší dobu

šťastný.

Sanin ztělesňuje archetyp

hrdiny milence. Problém je však ten, že každou svou mileneckou lásku Sanin nechává
zemřít. Přijít

smrti je

a odejít se zdá, že by mohlo být jeho motem. A tak jeho zdánlivý

vlastně "během"

"útěk"

od

k nľ. Je zde patrné, že ani "vitalistickému" Saninovi není cizí

dotek s existenciální problematikou.

B..5I.IIponrr, Momu6 '1yoecHo2o pOJ/CoeH1lR, in: <I>OJIbKJIOp
238 a 240.
71 F.M. Dostojevskij, Běsi, Odeon, Praha, 1966, s. 43.
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H

)J,eŘcTBlITeJIbHOCTb, HayKa, MOCKBa, c.237,

Hrdina na své

cestě

potkává

společníky či

Sanina bychom mohli zdůraznit, že těmito
skutečné přátele.

Sanin

navštěvuje

další lidské bytosti, které ho doprovázejí. U

společníky jsou
Solovejčika

žida

neboť

Sanin nemá téměř

přítelem

chce být Ivanov.

ženy,

a jeho

Zajímavým jevem spojeným s přírodou je i jeho přátelské setkání s mužiky, což můžeme
chápat jako sestup hrdiny k jeho

přirozené

zde Sanin následuje hrdinu Puškinových
hlavně

a

nekonvenční

Cikánů či

svobodné stránce. Zdá se, že

svobodomyslnost

Pečorinovu,

ale

"lidovost" Bazarovovu.

V textu se také objevuje několik
hadi, ješterky a psi.

So!ovejčik

odchodu od Zarudina.

motivů zvířat stejně

jako v pohádkách. Jsou jimi ptáci,

vlastní psa Sultána. Lýdie je pronásledována psem

Ještěrka přebíhá přes

cestu Saninovi krátce

před

při

tím než svede

Karsavinovou.
Zdá se, že nejvíce se

ztotožňuje

Hodrová: "Vztah mezi rostlinou,
mýtus je

světem

metamorfózy,

se

zvířetem Solovejčik,

zvířetem, člověkem

vnitřním

zasvěcenec prostřednictvím obřadu.

jakožto hrdina

světec.

Jak

říká

a bohem je v mýtu velmi úzký -

prostorem, do

něhož

jako do chrámu vstupuje

se, že román zasvěcení je již u Sanina

,,72Zdá

dokončen.
Všimněme

je

si, že v mnoha kulturách archetyp psa souvisí se smrtí -střeží říši mrtvých a

průvodcem

duší do

mrtvých. Na druhé
předků

zásvětí. Může

straně

u

a zploditelů lidstva.

a ochránce žen a

dětí.

něho

být také

prostředníkem

mezi

světem

živých a

pozorujeme sexuální sílu, která souvisí se symbolikou

Příslovečná věrnost

z něj

udělala

obraz mýtického pomocru'ka

Negativní podoby nabývá pes jako obraz

nečistoty, neřesti

a

U Solovejčika je jeho věrný přítel Sultán průvodce do budoucího světa

nízkosti.

73

mrtvých,

neboť Solovejčik

se

oběsí.

Pes

může

však také

ztělesňovat

mýtického

předka

(totem), který je typický pro přírodní národy.
Jak h'ká Propp: ,,IIpuo6Uf,euue K momeMuoMy 'JICU6omuoMy Oa6aJlO noc6RUf,aeMoMy
Ma2ullecKue cnoco6uocmu, OellaJlO e20 lllleUOM p0006020 06Uf,eCm6a u Oa6aJlO npa60 ua
6cmyJ1JleUue

6

6paK.

,,74

Archetyp hada je také dvojaký,

symbol

změny,

neboť

ho

můžeme

chápat z pozitivního aspektu jako

moudrosti a celistvosti. V negativním aspektu je symbolem zla a je

chápán jako sexuální symbol.
Symboliky plazů si také všímá Steltner, když h'ká:

D. Hodrová, Román zasvěcení, Praha, HaH, 1993, s. 12.
U.Becker, Slovník symbolů, Praha, Portál, 2002, s. 215-216.
74 B.5LIIponrr, 3i>un e ceeme pOJ/bKllopa, in: <I>OJThIOlOp H ,[(eHCTBHTeJThHOCTh, HayKa, MocKBa, c. 276.
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"Wie erinnerlich, fuhlt sich Zinaida nach Sanins Sieg wie ein zertretenes Kriechtier. Das
bleibt in seinem Wertmoment unwidersprochen, auch wenn Jury wenig spater eine KrOte
zertritt und Sanin an anderer Stelle eine Eidechse fursorglich auf die Seite des Weges
geleitet.
Hier stoftt man erneut au.f die widerspruchliche Symbolik, diesmal in der Reihe der
Reptilien. Sie laftt sich nicht aujlosen, sondern ist Ausdruck einer Unbestimmtheit in
bezug auf die textinterne Wertverteilung zwischen "Positiv" und "Negativ".
Tato symbolická dvojznačnost je charakteristická i pro Sanina, jelikož

75

může naznačovat,

že jemu je nejbližší svým mystickým významem had.
Na

počátku stvoření

je had ten, který je iniciátorem,

svůdcem

a Eva je ta, která se

nechala svést. Hadem však může být i bájná Lilith. 76 V Arcybaševově románu je jím
Sanin, který svádí a pokouší ženy. Sanin je ale i moudrý,

neboť

si hledá životní cestu i

všemi oklikami a zatáčkami, aby zůstal svobodný v jednání a byl schopen čelit protikladu
života.
Had lidem sliboval poznání - a dodržel slovo. V Bibli čteme:

,,Had ženu
otevřou

ujišťoval:

se vám

oči

Nikoli, nepropadnete smrti.

a budete jako

Bůh

Bůh

však ví, že v den, kdy z

něho pojíte,

znát dobré i zlé. " ... Oběma se otevřely oči: poznali,

že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. " (Gn 3,4-3,5; 3,7)
Had v ráji

předal

lidem

vědomost

pohřbu Svarožiče řekne,

že je o jednoho hlupáka

Sanin, který

zesměšňuje

rozhovoru se

Solovejčikem

čteme:

smrti. Je tedy i poslem smrti. Je jím i Sanin, který na

práci

kněze při

míň?

A jeho smrti nelituje? Je jím

umírání Semjonova? Je jím i Sanin, když po

cítí, že je možné, že se zabije a přesto nic

neudělá?

V románu

,,HenpUJlmHOe mOMUmeJlbHOe npeollyecmeue 3an0Jl3JlO e cepolJe Cal-lUHa. "Bce

paeHo! - nooyMaJl OH. -TJmo mal< J/Cumb, llmo yMepemb... ,,77 Had (Sanin) je v mnohých
případech

v tomto románu poslem smrti. Sanin je pánem obou světů.

Had je také výrazným symbolem

zrněny. Vždyť

se svléká z kůže, starou formu nechává

být a vytváří si novou. Snad proto není jen symbolem smrti, ale i symbolem života.
a

zroď

se by mohlo být jeho moto.

Neztělesňuje

Zemři

tento životadárný princip i Sanin? Sanin

žije neustálou zrněnou. On není Oblomov, který by působil najednom místě. Je tím, který
neustále

mění svůj směr

putování. I

při

odjezdu z města již ve vlaku se rozhoduje o

zrněně:

U.Steltner, Symbolismus und Symbolik in MP. Arcybaševs Roman "Sanin", in: Zeitschrift tur slavische
Phllologie, Heidelberg, 1988, Band XLVIII, s. 240.
76 H. Traugott, Lili! (Temná žena v našem nitru), Bratislava, Eugenika, 2003.
77 M.n. Apll.hI 6arneB, CaHHH, in: Ham mpemuu KJlao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, c. 576.
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,,Ha nllOUlaOKe CallUll eceu ZpyOblO eOOXllY;1 cee:JICuu pacceemllblU e030yx. " IIpOmUellaR
UlmyKa lfeJlOeeK! "- lle nooyMaJl, a nOlfyecmeOeaJl Oll, u eMy 3axomeJlOCb ceUlfac :JICe, xomb
lla epeMR yiímu om ecex 3mux JllOoeu, om noe30a, U3 cnepmozo e030yxa, om OblMa u
zpoxoma.... He OOJlZO OyMaR, CallUll CoweJl lla nOOllO:JICKY noe30a u, Maxllye pyKOU lla
ceou nycmou lfeMooall, cnpblzllyJl lla 3e.MJl1O. C zpoxomOM u ceucmOM npOMeJlbKllyJl MUMO
noe30, 3e.MJlJl eblcKOlfWla U3- noo IlOZ, u CallUll ynaJl lla MOKpblU necOK llaCblnU. KpacllblU
3aOllUU pOllapb 6blJl y:JICe OaJleKO, Kozoa CallUll nOOllJlJlCJl, CMeJlCb CaM ce6e. ,,78
Kromě

neustálé

změny

místa u tohoto hrdiny,

můžeme

v této ukázce narazit ještě na

jeden zajímavý jev, kterým je to, že Sanin upřednostňuje svou intuici, emotivní pohled na
lidi nad logem. Jakési tušení

vítězící

nad logem nás obrací k existenciální mytologii. Jak

říká Papoušek: "Základem existenciálních mýtů je emoce, nikoliv racionální rozvaha. ,,79

Do skupiny existencialistických mýtů patří mýtus rozhodnutí, mýtus individuality a mýtus
uskutečnění individuální svobody.
přijímá

za

dobrovolně

ke

něj odpovědnost.

80

Sanin přijímá další ze svých fatálních rozhodnutí a

A tím podporuje individuální mýtus svobody, ke které se

odsuzuje. Saninovo gesto poukazuje na to, kam až může hrdina dojít na

svobodě, neboť

archetyp cesty

prostor svobody má blízko k

opět

svobodě

cestě

poukazuje na cestu za poznáním. Tento vyšší

existenciální. Román končí touto svobodou:

,,- H mo XOpOUlO! - CKa3aJl Oll ZpOMKO, C llaCJla:JJCoellueM U30ae ceo6oo11blU, ZpOMKUU
KpUK. ... CallUll OblUlaJl JleZKO u eeCeJlblMU 2Jla3aMU CMOmpeJl e 6ecKollelfllylO OaJlb 3e.MJlU,
UlUpOKUMU CWlbllblMU UlaZaMU yxOOJl ece OaJlbUle u OaJlbUle, K CeemJIOMy u paoocmlloMy
CURllUlO 3apu. . .. npJlMO npomue CallUlla UCKpJlCb u CeepKaR, e30UJJlO COJllltfe, Ka3aJlOCb,
lfmo CallUll uoem eMy llaecmpelfy. ,,81

Sanin odmítá návrat do každodenního života a
stejně
říká

jako Oidipus hledá

nevědomky

pokračuje

svého otce, když

v hledání. Je možné i to, že

mění směr

svého putování. Jak

Propp: "Oll mOlfllO maK :JICe, KaK u CKa30lfllblU zepou, omnpaeJlell U3 oOMy. Ho nOCJle

eocnumallU51 Oll uoem lle OaJlbUle, e cmpally ceoeu 6yoYUleu :JICellbl, a, CaM mozo lle 311aR,
n o e o p a lf u e a em

o

6 pam

II

o

e o o M

Ce o e z o

o m tf a.

KaK lloeblU

nampUapXaJlbllblU zepou, Oll llanpaeJlJlemCJl lle e poo ceoeu :JICellbl, a e poo ceoezo omtfa,
e mom pOO, K KomopoMy Oll npUllaOJle:JICUm. ... Y llezo llem omtfa, u Oll omnpaeJlJlemCJl
ezo UCKamb. ,,82

Tamtéž, s. 651-652.
V.Papoušek, Existencialisté, Torst, Praha, 2004, s. 101.
80 Tamtéž, s. 99, 113.
81 MJl. AplJ,bI6ameB, CaHHH, in: HaUl mpemuu Kllaa, MOCKBa, lIIKoJIa-llpecc, 1996, c.652.
82 B.JI.llponn, 3aun e ceeme rjJOllbKllopa, in: <POJThKJlOp H .u;eHCTBHTeJThHOCTb, Hayrm, MocKBa, c. 288, 279.
78

79
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Je ale i

stejně pravděpodobné,

přitakává

životu, i když ne vždy

svobodu - žít. Návrat Sanina
setkává s nepochopením a i
(Svarožič

že Saninjde hrdě
plně rozumí

domů

vstříc

intuitivně

jeho smyslu. Sanin si prozatím vybral

tedy nebyl

přehlížením

své smrti. Onje ten, kdo

příliš

ze strany

neboť

pozitivní,

těch,

tento hrdina se

kterým by mohl i pomoci

a Solovejčik).

Zdá se, že je Sanin smíšený hrdina monomýtu, neboť jeho osobnost má určité nadání. On
byl ve

společnosti

přehlížený

uctíván (Ivanov, Lýdie), ale

stejně často

bývá nepochopený a

(Karsavinová, Zarudin). Saninovým nadáním mohlo být v mystickém chápání

probuzení bytostného já (Seli) u některých hrdinů. Je možné, že ale ne vždy byl úspěšný.
Jeho cesta hrdiny na konci románu se navrací
dobrodružství. Je to osud, který ho

vzdálená

země

otevřeným

již

čeká.

opět

přesouvá

do první etapy,

neboť

do nového duchovního

jej volá nové
těžiště.

Nová

Zde se uzavírá smysl Sanina v románu. Konec autor nechává

epilogem a my se můžeme jen ptát: Quo vadis, Sanine?

Svarožičova

cesta hrdiny v románu

začíná

prožil již ve

vězení,

z politických důvodů. Tato cesta ale stále pokračuje,

neboť Svarožič

"heroický"

čin,

Svarožič

Zde

když byl

zatčen

jeho návratem

domů.

Svou cestu do temnoty

se zmítá mezi smrtí a znovuzrozením. Velmi zajímavým jevem je jeho
kdy se rozhodne

(částečně

pod tlakem

získává odvahu a sestupuje do

společnosti)

prozkoumat jeskyni.

podsvětí (nevědomí).

Následuje jej

Karsavinová, u které archetyp hrdiny má odlišnou podobu. Zde jde spíše o zkoumání
projekcí vlastního anima do okolm'ho

světa

nebo do mužského partnera. Týká se to tedy

spíše nevědomé stránky.
V ruské

literatuře

se s tímto jevem setkáváme ve vztahu Soni Marmeladovové

k Raskolnikovovi, Anny Kareninové k Lenskému

či později

u Bulgakovovy Markétky

k Mistrovi.
Jak

říká

Jung: ,,Mýtus o hrdinovi je

nevědomé drama, které můžeme vidět pouze jako

projekci, podobně jako obrazy v Platónově podobenství o jeskyni. ,,83

Zdá se, že u
míře.

Svarožiče

jsou motivy hrdinství a anti - hrdinství zastoupeny v podobné

On není ten odvážný, silný a duchapřítomný Sanin - Superman. Je, ale jasné, že i u

Sanina musí být přítomny prvky anti - hrdiny. Jak říká Meletinskij:
" Apxemun zep051 C CaMOZO HafJaJla meCHeUUlllM o6pmoM C6513aH C apxemunOM
aHmUZep051, Komopblu fJacmo C06MeUfaemC51 C zepoeM 6 OOHOM llul/e. llpe:JICoe 6cezo Haoo

83

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 53.

39

CKa3amb, llmo Ope61leUlUUM, 6epllee, 6eCbMa apXaUtmblM K)lJlbmypllblM zep05lM llacmo
npunUCbl6a10mCJl

u

nJlym06cKue

xumpocmu,

npUlJeM

lle

6cezoa

C

6JlaZUMU,

C03UOameJlbllblMU lJeJlJlMU C06epwaeMble. ,,84

Zdá se, že Sanin a Svarožič komplementárně doplňují jeden druhého. Čím více chce
Svarožič umřít.

Sanin žít, tím více chce
doplňuje

Milenecký

neúspěch Svarožiče

u Karsavinové

Sanin vítězstvím. Je jasné, že oni dva tvoří vzájemně se doplňující dualitu. Jsou

si navzájem "bratry" - blíženci, i když s polárně

protichůdnými

protiklad nazývá archetypickou opozicí, když

říká: ,,3mo

rysy. Meletinskij tento

u ecmb apxemUnUlJeCK{lJl

onno3ulJUJl 6JlU3llellHOZO MufjJa 06 yM1l0M K)lJlbmyp1l0M zepoe u ezo 2JlynoM WlU 3JlOM
3zoucmUlleCKOM ... 6pame. " 85
vnitřní

Neznamená to však jistou čemobílost hrdinů, ale jejich

provázanost, kdy oba mají pozitivní i negativní vlastnosti toho druhého.

Svarožičův

archetyp hrdiny končí v nejkritičtějším

svého

nevědomí Svarožič

těžké)

a své boje vynesl do

zastřelí

se.

bodě

nezvládl. Místo toho, aby
vědomí,

- smrtí. Archetypickou cestu do

překonal nevědomí

(i když je to

nechá se ovládnout skrytými temnými silami a

Archetyp Moudrého starce je archetypickým obrazem moudrosti. V
terminologii je moudrý
k animě

můžeme

stařec

personifikací ducha zralého muže. Vztah tohoto archetypu

chápat jako vztah otce a dcery. Fem.ininním ekvivalentem je postava

Velké matky. Tento moudrý
vůdce či poustevníka.

86

stařec

se objevuje v podobě mága,

lékaře, kněze, učitele,

Můžeme ho charakterizovat slovy: znalosti, moudrost, intuice,

pokora, klid a skromnost. On je ten, kdo
důležité říci,

Jungově

že Moudrý

stařec

ztělesňuje

Logos ve všech jeho formách. Je

se od jiných maskulinních

archetypů

Otce a Hrdiny

odlišuje tím, že ztělesňuje klid a poustevnickou tajuplnost. Jak říká R.H. Hopcke jeho síla
není

vyjádřena

zevnitř,

falickým pronikáním Hrdiny nebo prokreativitou Otce, ale vychází

je to magická síla, která vede a posiluje

člověka

v jeho

vnitřních

bojích. Je

univerzální postavou ve světovém náboženství. Ideálním přI1dadem je Jahve. 87 V ruské
literatuře

je jím

stařec

Zosima. Zosima Tato archetypická postava v díle Junga zaujímá

již významné postavení.

Nepřipomíná Arcybaševův

hrdina Lande tento archetyp? Lande,

který opouští svou matku a vydává se na poustevnickou cestu. V románu čteme:

84

,,Hem, co

E.M. MeJICTHHcKHM, O JlUmepamypHblx apxemunax, MocKBa, PoccHŘcKHŘ roc. I)'M. ymrnepCHTeT, 1994

c.36- 37.
Tamtéž, s. 39.
86 D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C G. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 94.
87 R.H. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech CG. Junga, Praha, 1993, s. 107-109.
85
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cnoKoUHoU nel.JaJlblO 803pa3Wl JIaHoe, 5l yuoy om 8ac. HaM mpyoHo :JICUmb 8Mecme, ue
uaoo: 8bl He oaoume :JICUmb Mue maK, KaK 5l XOl.Jy; a 5l 6yoy Myl.JUmb 8ac ... JIyl.JUle 5l 6yoy
JlCUmb oOuu. ,,88

Lande odchází od své matky a nastupuje symbolickou cestu do temnot

své duše. Na této cestě nikoho nepotřebuje a umírá sám v lese, přesto krátce před smrtí se
cítí osamělý.
Důvodem

příteli

je jeho cesta k nemocnému

symbolicky

vstříc

své smrti, která ho již brzy

chce být sám, ale není smutný,

neboť

Semj onovovi , ale zdá se, že Lande jde
čeká, stejně

jako Semjonova. Poustevník

ví, že po jeho smrti nastává nový život. Autor to

symbolicky vyjadřuje tím, že na místě, kde

umřel

Lande, každý rok roste nové kapradí (

motiv znovuzrození). Je jasné, že byl Arcybašev pod vlivem Tolstého a i on chce
zobrazit ruský motiv splynutí člověka s organickou přírodou a vesmírem.
Cambell tento archetyp popisuje takto: ,,Kdo s rozmyslem
vytrvalostí zvládl své já, vzdal se zvuku a dalších

očištěným

se ukáznil,

smyslových jevů, odvrhl vášeň i

nenávist, prodlévá v osamění, jí lehce, zkrotil řeč, tělo i mysl, provždy se upjal
k sebekáznění pohroužením,

.

k

ma;ete ....

zavrhl osobivost,

násilí,

hněv

a

Přestože

je

nadutost a žádost,

,,89

Na ženské hrdinky Lande

působí

obrovskou magickou duchovní silou.

v podstatě netělesný. Ženské hrdinky se do něho zamilovávají stejně jako do knížete
Myškina nebo Alexeje Karamazova. Zde není
důležitější

důležité,

kolik let je Landemu, ale

je duch moudrosti tohoto hrdiny, u kterého se rozvijí duchovní princip. Tento

archetyp uznává i Sanin, když h'ká v románu:
,,Jl Jl106Wl U lllo6JllO JIauoe, cepbe3UO CKa3aJl Cauuu, uo ue nomOMY, l.Jmo ou 6blJl maK08, a
nomOMY, l.Jmo OH 6blJl uCKpeueH u Ha c80eM nymu ue oCmaHa8JlU8aJlC5l uu nepeo KaKUMu
npe2paOaMU, HU CMeUlHblMU, HU cmpaUlHblMU... /(Jl5l MeU5l JIauoe 6blJl ljeHeH CaM no ce6e,
u c e20 CMepmblO UCl.Je3Jla u ljeHHocmb e20. ,,90Autor
formě

i v románu Sanin, což není příliš obvyklé.

Landem se inspiruje i

Solovejčik,

který obsahuje archetyp moudrého

podporován tezí Saninovou, ví, že smrt bude pro
Svou pokorou, tichostí a hloubkou
částí

hrdinu Landeho použil právě v této

tohoto archetypu,

Jak h'ká Cambell:

neboť

plně

něj šťastnějším vyústěním

světce,

než život.

demonstruje tento archetyp. Také Novikov je

má pozitivní charakterové hodnoty

lékaře

i lidské bytosti.

,,Lékař je moderním vládcem mytologické říše, znalcem všech tajných

M.n. Apll.hI 6ameB, CMepmb JIaniJe, in: HaUl mpemuu Kllao, MocKBa, lllKoJIa-IIpecc, 1996, c.177.
J.Cambell, Tisíc tváří hrdiny, Praha, Portál, 2000, s. 310.
90 Tamtéž, s. 576.
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stezek a kouzelných zaříkávadel. Jeho role je totožná s úlohou moudrého starce z
překonávat

pohádek, jehož slova pomáhají hrdinovi

utrpení a

dobrodružství. Je to právě on, kdo ... nanáší hojivý balzám na
nakonec nechá

vítězného

dobyvatele odejít

zpět

hrůzy

téměř

mýtů

a

jeho podivných

smrtelná

zranění

a

do normálního života a sám následuje

velká dobrodružství do čarovné noci. ,,91

Po dvou maskulinních archetypech - hrdiny a moudrého starce se zamysleme nad dalším
- archetypem Otce. Jung svým
emočních představ

skupinu

nevěnoval

výkladům

otcovského komplexu, který chápeme jako

asociovaných se zkušeností s otcem a jeho obrazem,

žádnou samostatnou práci, jeho práce na toto téma

měla

spíše poznámkovou

podobu. 92 Zdá se však, že tento archetyp příliš nenegativizuje, ale naopak hledá pozitivní
stránku. Tak například čteme: " U mužů vede pozitivní otcovský komplex nezřídka k
důvěře

v autoritu a k nepochybné

ochotě

podrobit se všem duchovním

hodnotám, u žen vede k živým duchovním aspiracím a zájmům.

určité

předpisům

a

,,93

Tento archetyp sídlící v duši má poskytovat smysl pro autoritu, pocit, že jste autory
vlastního života, že jste

ohledně

svých záležitostí hlavou domácnosti. Tento princip

poskytuje moudrost a vedení a také určitou loajalitu k řádu. Thomas Moore tento archetyp
otce

přibližuje

otcovství, o
počátku

k Homérově mýtické Odysseji. Tedy k muži, který se pokouší nalézt své

ženě,

která touží po manželovi a o synovi, který hledá ztraceného otce. Na

díla sedí Odysseus na

nějaký člověk,

mořském břehu

a ve své touze po

rodině

se ptá: Ví snad

kdo je jeho otcem? Thomas Moore to vysvětluje:

" To je otázka, kterou si v různých podobách klade mnoho mužů a žen. Pokud je můj otec
mrtev, pokud chyběl nebo byl chladný, ... pak se mohu ptát: Kdo je
mi poskytne pocit
potřebuji,

bezpečí,

abych zvládl

autority,

svůj

důvěry,

radu, jak

opuštěn

prvním otcem v dětském

způsobem,

aby

94

Mohli si tutu otázku klást i Sanin a Stavrogin? A
(nepřítomnost

otcem? Kdo

zvládnout, a moudrost, kterou

život? Jak vzbudím otcovský mýtus takovým

dal mému životu vedení, které potřebuji?

s neexistujícím otcem

věc

teď mým

autority a
věku

Bratři

řádu).

Karamazovi? Sanin jako hrdina

Stavrogin jako hrdina, který byl

a který získal nevlastního otce bez

patřičné

autority? Je jím i Ivan, který hledá ztraceného otce ve filosofii jako symbolu moudrosti?
J.Cambell, Tisíc tváří hrdiny, Portál, Praha, 2000, s. 26.
Blíže viz: D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka,
2005, s. 108-109.
93 C.G. Jung, Archetypy a nevědomí, Výbor z díla II, Brno, 1998, s. 275.
94 Blíže viz: T. Moore, Kniha o duši, Praha, Portál, 2007, s. 50-51.
91

92

42

Či věčná snaha Smerďjakova po lásce k otci, který jej přehlíží? Nemilovaný konkurent

Dimitrij nese svou vinu po

obvinění

z otcovraždy a Aljoša je ten, který hledá

svůj řád

v náboženství.
Bez otce převládá chaos, konflikty a smutek. Bez mýtického otcovského vedení a autority
jsou tito hrdinové dezorientováni a ponecháni bez kontroly. K otcovskému archetypu
patří hledání otce jako takřI'kajíc utopické dimenze. 95 U těchto hrdinů je reálná potřeba

hledání pozitivního otcovství.
V tomto sledu bychom, jako protipól, mohli

určit Freudův

oidipovský komplex Freud narazil 15.

října

výročím

zemřel

smrti svého otce (Jacob Freud

1897 a to jen
23.

vůči

objevuje zamilovanost do matky a žárlivost
zážitek dětství. Podle
přes

něho

října

oidipovský komplex. Na
několik

před

dní

1896). Freud

při

prvním

sebeanalýze

otci a považuje je za obecný

po tomto zážitku každý pochopí strhující moc Krále Oidipa,

všechny námitky, které má rozum proti osudovému předurčení, a pochopí také,

muselo pozdější osudové drama tak uboze ztroskotat. Jak Freud

ř1'ká:

"Proti každému svévolnému individuálnímu popudu, tak

jak je

"Pramáti" atd., se naše

cítění

vzpírá,

řecká pověst

proč

předpokladem

v

se však chápe popudu, který každý

uznává, protože jeho existenci pocítil v sobě samém. Každý z posluchačů byl jednou
v zárodku a ve fantazii takovým Oidipem a před splněním přání, které je tu proměněno ve
skutečnost, pociťuje

hrůzu

každý

od jeho stavu dnešního.

s veškerou silou vytěsnění, které

dělí jeho

infantilní stav

,,96

Mezi pátým a šestým rokem života je však oidipovský komplex

kompletně vytěsněn

nevědomí.

kastrační

Oidipovský komplex se podle Freuda řeší pod tlakem

se chlapec chce zbavit hrozby
předpokládá,

představované soupeřem

Dědicem

úzkosti, kdy

tím, že soka vykastruje, a

že jej otec potrestá stejným způsobem. Jen díky této

vzdává svých oidipovských ambicí.

do

hrozbě

kastrace se

tohoto komplexu je Nadjá.

dítě

Později

v období latence se u muže rozvíjí ambivalentní vztah k otci, kde kromě nenávisti, která
chce otce jako soka odstranit, je

pravidelně přítomna

i

určitá

míra

něžných citů vůči

němu. Muž by se měl spíše více identiJlkovaf s otcem než s matkou, aby nechal tento
7

komplex zaniknout a potvrdil své
oidipovského komplexu.

98

dospělé

mužství a zbavil se tak

negativního

U Sanina, který nemá otce, lze předpokládat složitější vztah

L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s.34.
O. Mannoni, Freud, Olomouc, Votobia, 1997, s.49.
97 IdentifIkace z psychol. hlediska je projev citové vazby na jinou osobu (Freud) či nevědomé
napodobování (Jung).
98 Blíže viz: S. Freud, O člověku a kultuře, Praha, Odeon, 1989, s. 114-118, 157
95
96
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k matce. Jejich vztah je ambivalentní -je plný lásky a nenávisti. Lze se domnívat, že

přes

veškerou ambivalentnost má Sanin k matce pozitivní oidipovský komplex.
Je zajímavé, že Oidipus má i mnoho

společného

zasvěcením, neboť

s mýtickým

luští

hádanku Sfmgy:
čtyřech,

,,Kdo chodí ráno o

v poledne o dvou a

večer

třech?

o

Odpověď

-

Oidipova:

Člověk-dítě, dospělý muž, stařec s holí. Oidipus hádanku uhodl.... Život Oidipův je pak
vlastně

obrazným

naplněním

jejího utajeného smyslu, protože

jsou v mýtu nejdůležitější: zavržené a odložené novorozeně,

tři

okamžiky jeho života

dospělý

muž zabíjející otce a

pojímající za manželku svou matku a slepý stařec ... ,,99
V atmosféře této problematiky Freud dále

pokračuje

a rozvíjí ji i do

světa umění.

Velmi

zajímavá je jeho esejistická práce Dostojevskij a otcovražda (Dostojewski und die
Vatertotung, 1928), kde u Dostojevského

zdůrazňuje

jeho problematický vztah k otci a

samotného Dostojevského charakterizuje jako bisexuální osobnost se silnými feminními
rysy a nenávistí k otci (Bratři Karamazovi). Jak sám dále Freud konstatuje:
" Lze

říci,

že Dostojevskij se od tlaku

neoprosti!. Tím bylo

určeno

tatíčku

zatíženého úmyslem sebevraždy nikdy

i jeho chování v dalších dvou oblastech, v nichž je vztah

k otci rozhodující, jeho postoj ke státní
k úplné podřízenosti

svědomí

autoritě

a k víře v Boha. V první z nich

dospěl

carovi ... V náboženské oblasti mu zůstalo svobody víc, .. .Jeho

velký intelekt mu nedovoloval

přehlédnout

kteroukoli z

oněch

myšlenkových nesnází,

k nimž víra vede. Šlo jen o individuální opakování světově historického vývoje, když
dotifal, že najde východisko a oproštění od viny v ideálu Krista ... ,,100
Je třeba říci, že
komplex.

Svarožič

Všimněme

má v

sobě

podobné problematické rysy, které

určují

oidipovský

si jich:

1. dvojnásobný sebevražedný pokus (na podruhé úspěšný), tzn. pocit viny z toho, že jsem
otce zklamal, projektovaný právě na něho? Nenávist k otci?
V textu čteme:
"IOpuu He MOZ Cllumamb ce6Jl 6UH06amblM, nomoMy llmo He MOZ C02JlaCUmbCJl, llmo
nOJlUmUlleCKaJl 6oPb6a He ezo oeJlo, KaK OyM{lJl HUKOJlaU EZOp06Ull. EMy Ka3{lJlOCb, llmo
omel! He nOHUMaem CaMOU npocmou 6eUju, nomoMy llmo cmap u Hepa36Um, u OH
6ecc03HameJlbHO lly6cm606{lJl ezo 6UH06HblM

99

6

D. Hodrová, Román zasvěcení, Praha, HaH, 1993, s. 31.
Tamtéž, s. 161.
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c60eu cmapocmu u Hepa36UmOCmu u

3JlWlC51.... OH Bce maK :JICe Hanp5l:JlCeHHO u 3Jl06HO CJleOWl 3a omtfOM CBOUMU ltepHblMU
6JleCmJlUJUMu 2Jlma.Mu.

2. postoj ke státní

,,101

autoritě

je ambivalentní - Jurij bojuje proti carské mašinérii, je

zatčen,

ale zbytek trestu si chce odpykat doma mezi rodinou - skrytá láska k otci?
3. víra v Boha - zde hledá svého otce

Svarožič.

Symbolika velkého otce jako Boha,

Jahve, ale i hledání archetypu moudrého starce.
nachází v jeho

představě

Tato

Svarožičova

identifIkace se

imaginárního, tedy až prehistorického otce. Myšlenku

identiftkace Freud rozvíjí již od roku 1900 a dále ji rozvíjí ve vztahu k narcismu a
melancholii.

102

Z textu vyplývá, že

Jurijův

otec s ním

neměl větší

problém, jeho

zatčení

vnímá jako

chlapeckou výstřednost, ale má jej rád:
"

Xom51 HUKOJlaU E20pOBUlt 6blJl Opy2UX y6e:JICOeHUU,

BUOeJl B nocmynKax Cbl1la

MartbltuutecKOe 6e3yMue u 6blJl cmpaumo OneltarteH e20 ucmopueu, HO OH e20 Jl106Wl u
npUH5lJl JlaCK020, Cmapa5lCb U36e2amb pm20BopOB Ha UJeKomnuBylO meMy. ,,103

Jurijovi

ale vadí, že téměř celý svůj život je materiálně závislý na otci a nechce být v pozici
Dále

dítěte.

čteme: ,,lOpuu BCTO :JICU3Hb :JICWl He c06cmBeHHblM mpyooM, a nOMOUJbTO omtfa, u

eMy 6blJlO cmpaU11l0 OltymumbC51 OOHOMy 6e3 nOOOep:JICKU, B He3HaKOMOM Mecme, ... K
3moMy OOJl:JICeH 6blJl npUMeZUambC51 u MamepuartbHblU UHmepec, - JlUZUHUe 200bl cuoeHUfl
Ha zuee y omtfa, ... xopOZUUX... omHozueHUU y HUX 6blmb He M02JlO. " 104
Opět

zde je nedořešený oidipovský komplex.

Na konci roku 1908 píše Freud o jedné zajímavé myšlence. Dílo pojmenuje: Der
Familienroman der Neurotiken (Family Romances).

Tohle dílo nikdy nevyšlo

a jeho první vydání bylo až v roce 1931. Zamysleme se nad tím,

čím

samostatně

je tato myšlenka

zajímavá.
June Singer řI'ká:
"Freud had contended that the inner source ol the myth was the so-called "Iamily
romance" ol the child, in which the son reacts to the change in his inner relationship to
his parents, and especially to his lather. He theorized that the child's first years are
governed by a grandiose estimate ol the lather, and that later on, under the irifluence ol
the disappointments and rivalry within the lamily, the child becomes more critical ol his

M.ll. ApJ.U>I6ameB, CaHHH, in: Ham mpemuií Kllao, MocKBa, lllKOJIa-llpecc, 1996, c.390.
Blíže viz: E. Erwin, The Freud encyclopedia, Theory, therapy and culture, New York, Routledge, 2002,
s.272-3.
103 M.ll. AplU>I6ameB, CaHUH, in: Ham mpemuií Kllao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, c.385.
104 Tamtéž, s. 386.
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parents. "

od

105

rodičů.

Tato rodinná fantazie má pomoci dětem v mladším věku více se separovat

Nebo je také

sourozenců.

V tomto

časté,

případě

že si

dítě

Svarožiče

zde máme

někoho

vybere za "favorita"

z rodičů nebo

s jeho sestrou, která ukazuje na tuto

silnou tendenci k bratrovi. A Sanina se sestrou Lýdií, který ji sleduje v každé její činnosti.
U

Svarožiče opět

nacházíme oporu pro tvrzení, že Jurij má silnou vazbu na otce a ještě se

neosvobodil z pozice dítěte. Jeho vztah je dále komplikovaný pocitem viny, méněcennosti
a strachu z nepochopení. Proto

Svarožič

chce najít svého "velkého" otce v náboženství,

ale ani tam jej nenachází.
Zdá se jako kdyby splýval román s životem a s psychologií.

Dříve

již jsme mluvili o maskulinních archetypech, zamysleme se nyní o archetypu

matky.
Pozadím obrazu Velké matky je mnohem obsáhlejší archetyp matky, který zobrazuje
preexistenční,

patří

preformující a v tom smyslu nenázorný strukturní element v psýché, který

ke kolektivnímu nevědomí. Za osobní matkou stojí archetyp matky a podle založení

a individuální životní zkušenosti

působí

v životě spíše

podpůrně

nebo spíše ve smyslu

popírání života. Archetyp ženského principu vychází z mužsko-ženské prapolarity a
diferencuje se od obecných archetypových
zkušenosti.

106

vzorů

a

symbolů

až k dimenzím osobní

Zkusme si tento model postupně aplikovat na román s tím, že archetypy

matky, které jsou v románu zmiňovány, budou zobrazeny tučně.
počátku

Tedy na
příroda,

se nachází

jednota mužského a ženského principu.

noc, hmota a vesmír. Po ní následuje voda,

se k podsvětí a jeskyni.
a

původní

hrušeň.

Pokračuje dům,

hora, les, moře.

kostel a lod'. Po ní louka,

Následuje had, pavouk, drak, kráva,

čarodějnice,

země,

která otevírá cestu ženským

kočka.

předkům

-

růže,

Přibližujeme

tulipán, švestka

Po té Velká matka,

babička,

Pokračuje

bohyně,

víla a

matka, teta a sestra. Po

nich je partnerka a na konci linie je dcera. Všechny tyto symboly mohou mít pozitivní
nebo negativní význam. Čarodějnice, hrob, smrt či Lilith jako další aspekty jsou spíše
negativní. Naopak vše, co je mateřské je vnímáno spíše pozitivně. Matka jako každá žena
však ve vnímání mužů má tři klíčové vlastnosti: dobrotu, vášeň a temnotu.
Archetyp matky tvoří v Jungově myšlení základ k mateřskému komplexu. Není pozitivní
matka a není ani negativní matka. V mužově vnímání je tento archetyp mnohem
komplikovaněj šL

105
106

J. Singer, Boundaries ofthe Soul, New York, USA, 1972, s. 80.
L. MUller, A. MUller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 30, 32.
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Vztah Sanina kjeho matce je vztahem syna, který se vrátil po určité

době

zpátky domů a

na matce nyní je, jak se přizpůsobí této nové situaci. Je zajímavé, že román začíná tím, že
autor

zdůrazňuje,

neměli

jak se Sanin již od

dětství

vyvíjel

svobodně

a podle sebe, že

dospělí

velký vliv na jeho výchovu. V románu Sanin se hlavní hrdina setkává pouze s

matkou.

Zároveň

je jasné, že Sanin trpí

mateřským

komplexem.

z problémů tohoto komplexu je i donchuanismus. A ten je u

něho

Neboť

zjevný. Jak

jedním

říká

Jung:

"Účinky mateřského komplexu jsou různé podle toho, zda jde o syna nebo dceru.

Typickými

účinky

na syna jsou homosexualita a donchuanismus ... u donchuanismu je

matka nevědomě hledána "v každé ženské ".107 Matka byla v Saninově životě první

ženskou bytostí, která na
ženství matky.

Přesto

něj působila.

uvědomovat

ve

vzrůstající míře

se zdá, že Sanin částečně tento negativní donchuanismus přeměňuje

na pozitivní. Ten Jung chápe jako
revolučního

A Sanin si musel

smělou

mužnost, ctižádostivost, hrdinství

či

jako

ducha.
mateřský

V románu Sanin není autorem použit jen

komplex jako problematika vztahu

osobní matky k synovi, ale také významný kolektivní archetyp Velké matky. Tu zde
chápeme jako Matku Zemi, Bohyni plodnosti či temnou mateřskou bohyni, která pohlcuje
a omezuje. V mytologickém

ztvárnění

ji nacházíme jako Madonnu, Sofii, Démétér

či

Eset.
June Singer tento archetyp chápe jako:
" ... to many diiferent kinds olflminine images in the psyche ol men, as has been pointed
out by Jung and others. In my view, the images olthe Great Mother archetype are equally
present in the psychic lormation ol women, and they precondition women 's attitudes and
behaviors quite as much they do those olmen.

Karsavinová

či

Lýdie mohou v

představách

,,108

mužských hrdinů plnit tento archetyp Magna

Mater. Svým mládím, plodností a svou nebezpečnou svádivou krásou okouzlují muže.
V textu je tento archetyp

nejvýrazněji

zobrazen v

přírodě

(matka

země),

ve které je

Sanin sice šťastný, ale neidealizuje si ji:
"qmo

;)/C

npupooa ... BeOb 3mo maK mOllbKO npWlJlmo 2060pumb, '1mo npupooa

c06epUleHHa... A no npa60e 2060pJl, oHa maK ;)/Ce nJlOxa, KaK u '1ell06eK: Ka;)/COblU

U3

Hac,

oa;)/Ce 6e3 OC06020 HanpJl;)lCeHUJl paHmmuu, Mo;)/Cem npeocma6umb ce6e MUp 60 cmo pm
lly'lUle m020, '1mo ecmb ... IIo'leMy He 6blmb 6bl 6e'lHoMy menny, c6emy u CYlJlOUlHoMy
caoy, ... A CMblCll? CMblCll, KOHe'lHO, ecmb... e20 He Mo;)/Cem He 6blmb npocmo nomoMY,
107
108

C.G. Jung, Archetypy a nevědomí, Výbor z díla II, Brno, 1998, s. 196.
J. Singer, Boundaries ofthe Soul, New York, USA, 1972, s. 206.
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ltmo lfeJlb onpeoeJlJlem XOO eeUJeu, 6e3 lfeJlu MO:JICem 6blmb mOJlbKO xaoc. Ho 3ma lfeJlb
Jle:JICum elle llaUleu :JICU3IlU, e oClloeax ececo Mupa... ... Mbl Ile MO:JICeM 6blmb ee llaltaJlOm,
... Ile MO:JICeM 6blmb u KOlllfOM. HaUla pOJlb ltucmo ecnOMOcameJlblla5l u olJeeUOllo
naCCuella5l. TeM tjJaKmoM, ltmo Mbl :JICUeeM, ucnOJlIlJlemCJl llaUle 1la3llaltellue... HaUla
:JICU3llb lly:JIClla, a CJleOOeameJlbllO, u CMepmb lly:JIClla. ,.109

Tím, že Sanin řiká, že účel

určuje běh

událostí a bez něho

může

být jen chaos

naznačuje,

že chce dát přednost kosmickým silám nad chaotickými. Jestliže již vúne, že chaos podle
Junga ukazuje na ženský princip
Přesto

můžeme

se dommvat, že Sanin chce ovládat chaos.

dále uznává tento princip, který stojí na počátku stvořeni, když fiká, že jeho úloha

je čistě podpůrná a pasivnL Klad bez svého záporu neexistuje.
Tento archetyp má i

jeskyně,

do které vstupuje

Svarožič

či řeka,

po které pluje Sanin

s Karsavmovou. V textu čteme:
"CMompume, eom Cepbe31la5l meMa! 3aKpUltaJl 3apyoull, nOKa3blea5l Ila 6epec. TaM, noo
06pb160M, Me:JICoy y3JlOeamblMU KOpllfl.MU cmapoco nOKocueUlecOCJl oy6a, lteplleJla y3KaJl
u ycplOMa5l oblpa, 3apOCUla5l 6ypbJlIlOM. - 3mo lJmo :JICe?- cnpoCWl lllatjJpoe... -IIeUJepa
30ecb,-omeemWl Healloe. - KaKa5l neUJepa?- A ltepm ee 3Ilaem... roeopJlm, lJmo 30ecb
Kocoa-mo 6blJla tjJa6puKa tjJaJlbUlUebLX MOllemlJUKoe... KOcoa Jl 6blJl eUJe MllaOelllfeM, Jl
Jla3Wl myoa. TaM OOeOJlbllO ullmepecllo. - EUJe 6bllle ullmepecllo!- 3aKpUlJaJla ]Juoa.
Jeskyně

jako ženský princip

Všimněme

nepřekvapuje

si, jak hrdina Ivanov

hrdě

tím, jak zaujme mužské hrdiny v textu.

vzpomíná na to, jak byl

rutě

a

měl potřebu

této jeskyně. Archetyp matky je velmi silný a syn k matce má již od
hrdě

potvrzuje i Lýdie, která jako žena,

,,110

ztělesňujid

dětsM

lézt do

vazbu. Což

budoud archetyp matky zná tento

hlubši význam.
Symbolický význam
představách

je

jeskyně

souvisí jak s oblasti smrti, tak i s rozením. V čínských

jeskyně bydlištěm

dobrotivých

chápe jako vstup do jiného a krásnějšího
s nevěstou

někdy označovala

iniciačnich obřadech.

Ale

světa.

nadpřirozených

Proto se ložnice, ve které se ženich potkal

jako jeskynni pokoj.

Důležitou

hlavně znázorněni jeskyně

aspekt v souvislosti se symbolikou oplodněni.

bytosti. V pohádkách se

III

v zemi

roli hrála jeskyně také
může

symbolizovat ženský

Je tedy pravděpodobně, že autor zde

symbolicky vyjadřuje tento symbolický aspekt velké matky.

M.ll. ApUhl6arneB, CaHuH, in: HaUl mpemuu KJ/ao, MOCKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, c. 441.
Tamtéž, s. 398-399.
III U.Becker, Slovník symbolů, Praha, Portál, 2002, s. 106-107.
109

110
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při

Město či

Svarožič

univerzity, ze kterých se navracejí

a Sanin ukazují

opět

na tento

archetyp matky společně se stromy, zahradami a Měsícem.
Je zajímavé, že u Dostojevského se

většinou

nemluví o hrdinkách - matkách (s výjímkou

Marmeladovové). Tyto vášnivé hrdinky nejsou matkami. I když zde není
archetyp matky jako takové, Dostojevskij

zdůrazňuje

zvýrazněn

archetyp Velké matky -

země.

Nezapomínejme, že v šedesátých letech vytvořil s dalšími mysliteli (GrigOljev, Strachov)
ideologii

"počveničestva".

Lidé se mají navrátit k zemi a k víře.

Později

se z toho

směru

rozvíjí narodnictví a má i k němu blízko myšlenka sla\janofilstvL Jak říká Kautman:
,Ideologie

země, půdy,

mytologickým systémům.

je však

zřejmě

stará jako lidstvo samo a váže se k nejstarším

Země představuje

symbol plodnosti a života, je to Matka-země ...

A tuto symbolickou funkci nabývá země v díle Dostojevského v motivu, který se několikrát
vrací - "líbání země". Líbání země patří k nejvýraznějším
... Země je nejen mystickým tajemstvím,

před

soudcem, arbitrem jeho dobrých i zlých
V okamZ1C1Ch s Ia bost·1. "Jl2

skutků,

v.

v díle Dostojevského.

člověk pokorně

sklání; je také

je pramenem vody živé, z níž se napájí

r

Raskolnikov políbí zemi a žádá o
osamělý

nímž se

mýtům

odpuštění. Stařec

jdi a padni na zem, zlíbej ji a

ženských hrdinek je tento kult líbání

zaplň

slzami. A

země

velmi

říká,

že až se budeš cítit

nezapomeň

ji milovat. Z pohledu

Zosima

zajímavě

zobrazen v románu

Běsi

stařenou Marií Šatovovou, čteme:

,,A co myslíš, co je Bohorodic1w? "Velká matka, " povídám,

"Tak, " povídá, "je to veliká matka, syrá

Země,

"naděje

a v tom je pro

lidského rodu. "

člověka

velká radost.

... Začala jsem od těch dob, když jsem se modlila, líbat při každé pokloně zemi, líbám a
rv

pacu.
I

,,113

Jako kdyby Šatovová spojovala svou přírodní intuitivní stránku s křest'anským učením.
Můžeme

se domnívat, že Dostojevskij vzdává holt tomuto významnému ženskému

archetypálnímu principu, který je uložen v kolektivním

nevědomí.

Líbání

země

je

zachyceno v mnoha jeho románech. A tím jeho hrdinové respektují archetyp Magna
Mater.
O tomto problému země hovoří i Propp v souvislosti s pohledem folkloru na Oidipa, když
říká:

112

113

F. Kautman, Dostojevskij, Věčný problém člověka, Praha, Rozmluvy, 1992, s. 173.
F.M. Dostojevskij, Běsi, Odeon, Praha, 1966, s. 147.
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,,30un el-Web omnpaeJ/JlemcJl
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~
A
~ n
,']14
- 3eMJ/eu.~ PeJ/u2UJl 3eMJ/U 6blJ/a ueucmeeuuou
peJ/ucueu~ upeeueu
1 pel1uu.

Motiv

země,

který je populární v

jeho osobnosti.

Přičemž

utrpení daného hrdiny.

literatuře,

má ukázat na vztah hrdiny k

aktualita a popularita tohoto motivu byla hlavně
Stejně

vnitřní
kvůli

stránce

zobrazení

jako hrdinové Dostojevského i Oidipus trpí tím, že musí

sestoupit až do hloubky své psýché, kde zjišťuje, že je sám se svým problémem.

Společníkem

Velké matky je Velký otec a oba dva

Tento archetyp chce

říci,

že muž je

zhmotnělým

ztělesňují

archetyp božské dvojice.

duchem a žena

zduchovnělou hmoto~

muž je tedy svou podstatou duchovní a žena materiální. Na rozdíl od animy a anima,

kteří

se vypořádávají s částí psýché týkající se druhého pohlaví. 1I5 Jak dále Jacobi říká:

" Obě figury

vyzařují

mocnou fascinaci, která

velikášství, nedokáže-li se

uvědoměním

s jejich omamným obrazem.

ce

nám zde

působivé

může

být Nietzsche, který se

plně

116

Archetypická postava mudrce a velké matky je i
sugestivní. Jung také tyto

strhuje do jakési samolibosti a

a rozlišením osvobodit od nebezpečí identifikace

Příkladem

identifikoval s postavou Zarathustry.

člověka

nebezpečná

tím, jak je

mimořádně

osobnosti pojmenovává jako mana-osobnosti. Slovo
očarování

mana pochází z Melanésie, kde znamená

nebo numinózní kvalitu

bohů či

posvátných předmětů. Jak h'ká Jung:

"Mana-osobnost je dominanta kolektivního
v podobě hrdiny,

náčelníka,

přítele.

... Mana

Božlho
k

bohočlověku ... Do jaké

,
mnohe' vypravet.
v

Těmito

ce

nevědomí,

kouzelníka, medicinmana a
osobnost

se

známý archetyp mocného muže
světce,

historicky

pána nad lidmi a duchy,

vyvíjí

k postavě

hrdiny

a

míry je také lékař ještě mana-osobností, o tom by mohli analytici

1I7

osobnostmi by mohlo být mnoho Arcybaševových

druhé, má tedy moc nad jejich životem.

Solovejčik

Sanina je to jeho touha mít moc nad lidmi a u

hrdinů.

svým

Svarožiče

Novikov tím, že

těžkým

životem

léčí

světce.

U

býti lidským bohem. Všichni tito

hrdinové jsou do určité míry magickými bytostmi a mohou ukazovat na tento archetyp.
Za

těmito

ke vztahu

mana - osobnostmi se skrývá jeden
dětí

a

dospělých. Neboť

nevyřešený

problém, který nás vrací

opět

až teprve tehdy, kdy se muž osvobodí od otce a žena

30un e ceeme pOJlb1Ol0pa, in: Cl>OJIhKJIOp H ,neHCTBHTeJIhHOCTh, HayKa, MocKBa, c.296.
J. Jacobi, Psychologie CG. Junga, Praha, 1992, s. 66.
116 Tamtéž, s. 66.
!I7 C.G.Jung, Výbor z díla III, Osobnost a přenos, Brno, 1998, s. 140, 146.
114 B.j{.IIponrr,

I!5
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můžeme

od matky,
může

pochopit podle Jacobi zážitek vlastní individuality. Až potom

jít tak daleko, aby se mohl stát opravdovým "duchovním

dítětem

člověk

božím" a to

s dostatečnou pokorou. 118 Pro Arcybaševovy hrdiny to znamená být sám sebou, sdílet sám
sebe a ztrácet se a

opětovně

nalézat

v druhém a ne se identifIkovat jen s mocným

archetypem mana-osobnosti.
Z této

části

je tedy patrné, že v

Arcybaševově zdánlivě

naturalistickém románu

nalézt velmi silnou romanticko-symbolickou rovinu. A také hrdinové

můžeme

ztělesňují

svoji

ideologii s pomocí symbolických prostředků.

2.4 Persóna a stín
Odpověď,

skutečnosti

kým je Sanin ve

opět

se

komplikuje tím, že tento hrdina má

autorem perfektně vytvořenou personu. Zdá se jako by Arcybašev zobrazoval Sanina jako
někoho

z vnějšího

světa, čímž

ale jeho opravdová vnitřní část osobnosti ztrácí.

Jako aspekt osobní a kolektivní psýché lze personu počítat k Jungovým
praktičtějším

sociálně

vyvinutá, ale

odlehlým a

koncepcím. Všechen lidský život neprobíhá v hlubinách, a proto

persona. V psychologickém smyslu je to naše
vyvinutá,

méně

adaptovaná

sociálně

tvář

vědomá vnější tvář. Může

(známý spisovatel, oddaná

neadaptovaná

tvář

(rebelující

choť)

umělec,

přichází

to být

dobře

nebo naopak

dobře

zatvrzelý skrblík). Její

význam je srovnatelný s významem páru anima! animus, který se nachází mezi egem a
nevědomím.
Vědomé já

119

se identifikuje s personou aje odmítán vnitřní život (anima, animus a stín).

Persona je jakýmsi ochranným obalem vnitřního já, který ovládá téměř dokonale. A proto
se problémy individuální persony mohou nacházet ve snech, v situacích a událostech.
Persona má pozitivní i negativní aspekty. Podle Jacobi: " ...persona nikdy nesmí být tak

nepropustná, abychom individuální charakterové rysy, které skrývá, za ní aspoň netušili.
Nesmí být také tak pevně "přirostlá ce, aby již nebyla" odložitelná ce. 120
Persona se v analytické psychologii vztahuje k navenek
osobnosti, na

průnik

představovanému

mezi jednotlivcem (individualita) a jeho okolím a

(kolektiv).

J. Jacobi, Psychologie CG. Junga, Praha, 1992, s. 66.
RR. Ropcke, Průvodce po Sebraných spisech CG. Junga, Praha, 1993, s. 80.
120 J. Jacobi, Psychologie CG. Junga, Praha, 1992, s. 18-19.
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aspektu

prostředím

Diferencovaná a flexibilní persona má velký význam pro to, aby se člověk mohl s jistotou
pohybovat v nejrůznějších sociálních místech.
Já, aby osobnost

zůstávala

málo vlastní substance a
(inflace).

Při nedostatečně

autentická.

nedostatečnému přizpůsobení

uskutečnit,
sociálně

by nicméně být spojena s bytostným

Při nadměrné

člověk působí

rozvinuté

Měla

identifIkaci s personou zbývá jen

bez vlastní identity

personě

či

naopak

nafouknutě
kvůli

mohou vznikat sociální obtíže

a akceptaci. I dobré ideje pak nemají uznání a nelze je

protože celková osobnost se jeví jako slabá, vrtošivá, nespolehlivá nebo

nepřijatelná.

Ve spojení s bytostným Já je flexibilní persona známkou

psychického zdraví a náhledu na nezbytná sociální přizpůsobení. Bez spojení s bytostným
Já je bezbranně vydána vlivům kolektivního nevědomí.

121

Zamysleme se nad tím, jak je osobní persona zobrazena u
popisu používá mnoho

společných prvků,

hrdina je popisován jako mladý, krásný a

které jsou této
přitažlivý

hrdinů

personě

v románu. Autor

vlastní.

Téměř

při

každý

jedinec. Sanin je mladý, svalnatý,

modrooký a světlovlasý věčně se usmívající mladý muž. Novikov je také krásný a mladý.
Svarožič

je vysoký, hubený a

s krásným hubeným

černovlasý. Solovejčik

obličejem.

A Zarudin?

Při

je mladý,

černooký,

kudrnatý muž

prvním setkání se Saninem

působí

jeho

persona takto:
" -J(06PblU eeltep, BJlaOUMUp Ilempoeult! - eeceJlO u 3eOHKO tqeJlKaJl umopaMU u eeCb
U32U6aJlCb, KaK 20p51ltUU eeCeJlblU J/Cepe6e'tf,

CKa3aJl mom OfjJUlfep, Komopblu 6bUl

cmapwe, ceemnee eOJlOCaMU u Kpacueee. ,,122

Vypadá to, že autorovi není cizí ani přirovnání mladých hrdinů k ušlechtilým koním, když
dále popisuje i krásu hrdinky Lýdie takto:
,.)luoa 6bUla MeHbwe pocmOM u 20pa300 Kpacueee 6pama. B Heu nopaJ/CaJlu mOHKoe u
06aJlmeJlbHOe cnnemeHue U351tqHOU HeJ/CHocmu u JlOeKOU CWlbl, cmpacmHO-20pOeJlUeoe
eblpaJ/CeHue 3ameMHeHHblX 2Jla3 u m5l2KUU 3eyltHblU 20JlOC, KOmOpblM OHa 20pOWlaCb u
uzpaJla. OHa MeOJleHHO, CJle2Ka eOJlHy51Cb Ha xooy eceM meJlOM, KaK MOJlOOaJl KpaCUeaJl
Ko6blJla, cnycmWlacb c KpblJlb'tfa, JlOeKO u yeepeHHO noo6upaJl ceoe OJlUHHOe cepoe
nnambe. ,,123

Karsavinová je samozřejmě také krásná a svěží mladá žena a sestra Svarožiče také.
V textu nalézáme jen pár románových hrdinů,

kteří

nejsou takto vitalisticky

opěvováni

a

ukazují na realistickou složku románu. Jsou jimi Semjonov, Dubová a Ivanov. Semjonov

L. MUller, A. MUller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 264-265.
M.ll. ApW>I6ameB, CaHUH, in: Haw mpemuií KJlao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, c. 372.
123 Tamtéž, s. 371.
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Je autorem popisován takto: "CeMeHoe 6blJl 60JlbHOU llaxomKolO yHueepcumemcKUU
cmyoeHm ... OH

6blJl

OlleHb

cocmapUeUleMCJl JlutjO

HeKpacue,

HeyJlOeUMO,

xyO

HO

u

cJla6,

JIC)lmKO

u

Ha ellO

Jle;)JCa!la

npe;)JCoeepeMeHHO

mOHKWl

meHb

6JlU3KOU

cMepmu. «124 Ivanov je učitel a je popisován jako neurostlý muž, který pije nejvíce ze

všech. Dubová je podle autora ošklivá učitelka, která křiví své úzké rty, když hovoří.
Vnější

osobní persona má u většiny hrdinů

společné tělesné

rysy. Ale to neznamená, že

jejich persona je uniformní a stejná. Podobná by mohla být v tom, jak se autor
na mladé a krásné hrdiny,

kteří

psýché nezanechává (kromě

zaměřuje

se sice v románu setkávají se smrtí, ale ani ta v jejich

Svarožiče)

hlubokou ránu.

Vnější

persona hlavních hrdinů je

úvodní stránkou jejich vnější podoby, ale z textu je patrné, že hlavní hrdinové mají i svou
"vnitřní"

personu, kteráje originální. Jak řI'ká Jacobi:

"K pojmu persony tedy náleží nejen psychické vlastnosti, ale spadají pod něj také všechny
formy našeho jednání,

naše osobní zvláštnosti týkající se vnějšího vzhledu, jako

vystupování, chůze, účes, oděv ... náš obvyklý úsměv a povzdech aještě mnoho jiného.
Svarožič

zajímavě,

nepůsobí

se svou propracovanou personou
jak by si sám

přál. Svarožičova

sociálně-demokratická

strana ho

ve svém okolí pro každého tak

persona hledá ve

filosofické a politické otázky. Maluje, píše
neudělala

statě,

vnějším světě odpovědi
světu,

které mají dokázat

vedoucím,

,,125

někdy

chodí na

na

že jeho

návštěvy či

na

literární přednášky. Jeho persona si myslí, že: "TaK y;)JC ;)JCU3Hb MOJl CJlO;)JCWlaCb menepb,
llmo Jl u CMeJlmbCJl pmyllWlCJl.

B 20JlOCe e20 npOpea!lUCb maKue 20pbKue HomKu, llmo ece

HeeOJlbHO npUMOJlKllu. IOpuU nOMOJlllaJl u yObz6HyJlCJl... cK)'llamb JlyllUle u yMHee, lleM
eeCeJlUmbCJl.

,,126

Je zajímavé, že persona
jakou roli herec hraje.

dříve

znamenala hereckou masku, podle níž bylo možno poznat,

Svarožič teď

hraje. Chce zaujmout svým "trpícím" postojem, ale

my vidíme, že na závěr se usměje. On se baví ve své propracované masce Jeho persona ale není nejlepším

společenským řešením, neboť

chtějí

radovat ze své krásy a mládí, musí tato jeho persona

když

Svarožič

personě.

pro mladé lidi,

kteří

se

působit částečně asociálně.

I

ví, že u ženského pohlaví je tato persona velmi zajímavým jevem. Na

druhou stranu tím, že chce být zajímavým si tento hrdina odporuje, neboť on není pasivní
a je ten, co jde na pikniku plného mladých lidí prozkoumat jeskyni,

vášnivě

literárních setkáních a tím se stává originálním a zajímavým. Tuto

diskutuje na
Svarožičovu

Tamtéž, s. 390.
J. Jacobi, Psychologie c.G. Junga, Praha, 1992, s. 18.
126 MJl. ApIlhl6ameB, CaHUH, in: Ham mpemuu lOlao, MOCKBa, lllJ<OJIa-IIpecc, 1996, c. 387,418.
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protikladnost pochopil Novikov

při

rozhovoru se

Svarožičem při

malování jeho obrazu.

V textu čteme:
"ll IOpuu nOllyBcm606aJl ce6Jl ZeIlUeM, npe3upalOUjUM C60e C030aIlUe . ... ... mo llezo Jl

MOry o06UmbCJl? B CaMOM JlyllweM CJlyllae Jl MOry C60UMU maJlallmaMu u oeJlaMu
CmJl:JICamb ce6e CJlaBy, ynumbCJl nOllmellUeM JllOOeU, eUje llu:JICe u IlUllmO:JICllee MeIlJl... TOJlbKO O ce6e! - npUm60p1l0 llaCMelUllU60 npo60pMOmaJl H06UK06.... -A
CJlyllae,

6yoy llenpU3llallllblm ZellUeM,

CMeWllblM MellmameJleM,

xyoweM

6

06'beKmOM OJlJl

lOMopucmullecKux paCCKa30B... lleJlenblM, IlUKOMy lle lly:JICllblM... - Aza! - C mOp:JICeCm60M
nepe6wz HOBUK06 ... -" IlUKOMy lle llyJICllblM ", - 3llallUm, mbl CaM C03llaewb! ... - BGM 6ceM
A
npocmo XOllemCJl ... amOuUCMellmo6
... - fly u nycmb ... ,,127

Persona by

měla

" ... správně fungující persona musí vyhovovat
sebeobrazu, který nosí každý
celkovému obrazu, který si o
třetí psychicky

c70věk

třem faktorům:

člověku dělá jeho

řI'k:á

Jacobi:

chtěl

blížit, za druhé

okoU podle vlastního vkusu a ideálu, a za
vytyčuje

hranice

uskutečnění

ideálu Já,

,,128

persona má funkci v nerovnováze.

génia, ale i naprosto

jeho persona je jen

Jak

za prvé ideálnímu Já, tj.

v sobě a k němuž by se

i fYzicky podmíněné danosti, která

resp. okolního světa.
Svarožičova

společností.

být kompromisem mezi individuem a

méněcenný

částí

Věří,

že je nadaný a výjimečný - persona

- persona podivína.

Přesto

kolektivní psýché a ne egoismu. Ve

by se

měl smířit

skutečnosti

s tím, že

je naše persona

málo individuální, protože je sociální identitou, jakýmsi obrazem, který jsme si o
vytvořili.

Jung postupuje ještě dále a

zdůrazňuje,

sobě

že je maskou kolektivní psýché, když

říká:
,,Jedině

náhodný nebo libovolný

výřez

dopustit omylu a považovat ji i v celku za

něco

vlivem okolnosti, že persona je více

z kolektivní psýché, se

můžeme

či méně

" individuálního "; ona je však, jak její jméno říká, pouze maska kolektivní psýché, maska,
jež individualitu předstírá ... V podstatě není persona nic " skutečného ". Je kompromisem
mezi individuem a společností v tom, "jako co se člověkjeví. " 129
Tato kolektivní persona je také velmi
hrdinů

patrná v románu.

Vždyť

i

vnějškový

popis

si je podobný, a proto můžeme říci, že jejich osobní persona přechází do významu

masky kolektivní psýché.

ostatní

silně

společností?

Můžeme

se ptát, jak se mladá

Jaká je její mladistvá persona?

Odpověď

Tamtéž, s. 414-416.
J. Jacobi, Psychologie c.G. Junga, Praha, 1992, s. 18.
129 C.G. Jung, Osobnost a přenos, Výbor z díla m, Brno, 1998, s. 50-Sl.
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společnost

prezentuje

před

nacházíme v románu:

,,MHo2o nWlU, CMeRJlUCb, ocmpWlU, - u UHo20a OlJeHb yoalJHO, - 6e2aJlU 63anycKu u Jta3WlU
no 2ope. ... My:JIClJUHbl 3aK)lpWlU nanupoCbl, 6poCaJl 6 600y CnUlJKU u Ha6Jl1ooaJl, KaK
paCXOOJlmCJl no Heu UlUpOKue p06Hble Kpy2U... ,,130
ještě doplněna

o citové vztahy mezi ženskými a mužskými hrdiny. Sanin je
Neboť

mládežnické persony.
přizpůsobit.

Tato persona mladých by mohla být
součástí

jeho flexibilní persona mu dovoluje se lehce

Jeho persona (maska)

dělá

této

sociálně

na okolí výrazný dojem. Ale nezapomínejme na

to, že Sanin není touto maskou, i když se okolí domnívá, že ano. Otázka tedy zní, jaká je
Saninova persona?
"CaHuH CMeRJlCJl Haoo 6ceM, lJmo nonaOaJlOCJl UM Ha 2Jla3a... CaHUH U30aJl KaKou-mo
HeonpeoeJ/eHHblu 36yK. C6JlUleHHUK 60npocumeJ/bHO Ha He20 n02JlJloeJ/, HO He yCJ/blUW6
HUlJe20, ... HalJaJl ... lJUmamb ... Pocm, Jl6HaJl CWla KocmucmblX Yl1lelJ u KocmlOm CaHUHa
npU6J/eKJ/U ... 6HUMaHue. .., -JJ- mo, co6cm6eHHO, He 3HalO, 3alJeM co6paJlCJl, HO nycmb
maK,- yJ/b16aJlCb, ... -r060pWlU, mym nU60 6yoem . ... CaHUH MOJ/lJaJl, nWl nU60 u K)lpWl.
Ha e20 J/ul1e 6blJ/O 6blpa:JICeHUe CK)lKU u oocaobl.

A K020a 6 necmpOM KpUKe nOCJ/blUlaJlUCb

y:JICe pe3Kue HomKU CCOpbl, OH 6CmaJl, nomyutWl nanupocy u CKa3aJl ... ,,131

Je otázkou,

jestli se Sanin již se svou persónou plně neidentifikoval.
Zdá se, že Sanin má rád svou rebelující a provokující personu. Není mu cizí ani

pijácká a
Můžeme

řečnická

se ptát,

persona, kterou

proč

Arcybašev

doplňuje

vytvořil

svou propracovanou

svádějící

hrdinovi tuto personu? A

proč

personou.

byl Sanin tak

populární? Snad, aby byl mluvčím společenských fenoménů? A k tomu mu bylo zapotřebí
těchto

masek?

Je možné, že
dokáží

svět

pořádat

vítá a

tato

kladně

hodnotí dokonalou identifikaci s personou. Neboť ti,

představení

respekt, moc a peníze. V tomto
Jung však varuje
Protože

člověk

se

před

případě

tím, že persona

nemůže beztrestně

pouhý pokus o to vyvolává

"U

Přesto

je Sanin
může

dělá

plně

těmi, kteří

respektovatelnou

být i pastí, do které

zbavit sám sebe ve

různé nevědomé

Saninovou je to, že mnoho pije a
bolestivá.

svých sociálních rolí, jsou obvykle

vůdčí

můžeme

prospěch umělé

reakce, slabosti,

neřesti či

kteří

mají

maskou.

upadnout.

osobnosti. Už

nálady. Slabostí

si, co chce. Kladem je, že mluví pravdu, i když je

nelze plně odpovědět, kdo je opravdu Sanin? Snad proto, jak říká Jacobi:

člověka dobře přizpůsobeného vnějšímu i vnitřnímu světu je persona nezbytným, ale

pružným ochranným zařízením, který mu zajišťuje relativně přirozený, stejnoměrný a
hladce fungující způsob styku s okolím. Právě pohodlnost, s níž takováto ustálená forma

130
13l

M.ll. ApUhl6ameB, CaHUH, in: HalU mpemuu KJlao, MocKBa, IlIKoJIa-llpecc, 1996, c. 397,402.
Tamtéž, s. 417, 429, 476, 522 a 527.
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přizpůsobení skrývá naši skutečnou povahu, se však může stát i nebezpečím. Pak se totiž
může stát ztrnulou, mechanickou a

v pravém slova smyslu přirostlo u maskou, pod kterou

individualita člověka, totožná s jeho pravou podstatou, zakrňuje a spěje k úplnému
v

,

Udíusem.

,,132

"Vnitřní"

persona u dalších Arcybaševových

hrdinů

je v románu také

naznačena.

čteme:

" 3apyoUl-l

Zarudinova persona by se dala popsat jako násilnická. V románu

nOttyBcmBOBOJl, ttmo oHa 6oumc5l ezo... zpy60 u npRMO nooomeJl K Heu .,. u nOtteMy- mo
ttyBcmBy5l :JICzyttee :JICeJlaHUe ee yoapumb ... ,,133 Solovejčikovovi by byla blízká persona
samotáře

a

smolaře.

Karsavinovou originální personou by mohlo být její jméno, které

prý znamená, že je krásná: " ... ZOJlOC Y Hee 3ByttHblU u KpacuBblU, CaMa OHa- KpacaBul1a,
cmuxu y Hee 3ByttHble u KpacuBble ... u oa:JICe ifJaMWlUR - KpacUBaR u 3ByttHaR!,,134 U

Rjazanceva je to promiskuitní persona, kdy není schopen mít jednu ženu

(stejně

jako

Sanin, Zarudin atd.) U Semjonova by to byla tragická sebetrýznivá persona, která
počátku

zanechá smrtelnou stopu. A u Ivanova napodobující persona, kdy mu na
románu byl vzorem Zarudin a

později

Sanin. Všichni tito hrdinové jsou

vlastně

masky,

kterými Sanin pohrdá, když říká Novikovovi:
" -llouoeM K Heu,- CKa30Jl CaHuH,- ttmo 6bl maM HU 6blllO, a eu 6yoem Jleztte yBuoemb
tteJlOBetteCKoe Jlul10 cpeou MacoK, noo KOmOpbLMU 3BepuHble MOpObl ... Tbl opyz MOU,
oocmamOttHO Cllyn, 3mo npaBoa, HO ecmb y me65l, B CaMOU mBoeu Cllynocmu, HettmO
mmwe, ttezo Hem y opyzux... qmo :JIC, Ha 3mou Cllynocmu MUp OOJlZO cmpoWl CBoe
cttaCmbe u CBOU ynoBaHUR ... ,,135

Jako kdyby se zde

chtěl

Arcybašev přiřadit ke svým literárním symbolistickým kolegům

(Bělyj,

Sologub a Andrej ev). Použití motivu masky v ruské

mnoho

dříve. Vždyť

již Lermontov používá

různé

literatuře

však

začalo

o

druhy masek v románu Hrdina naší

doby. Jenom vypravěč má tři - teoretik literatury, cestovatel a pozorovatel. Pečorin chápe
svůj

život jako určité spojení determinovanosti se svobodou. A bojí se ztráty své svobody:

"Jsem schopen všech obětí kromě této; dvacetkrát vydám všanc svůj život, ba i čest ... ale
svobodu svou neprodám. ,,136 A nechce měnit skutečnost, ale jen vyzkoušet převahu svého

intelektu nad ostatními lidmi.
,,Například

Stejně

jako Sanin a

v Puškinových prózách je pro

Svarožič.

porozumění

Nebo jak

říká

výpravnému

J. Jacobi, Psychologie c.G. Junga, Praha, 1992, s. 18.
MJl. AplJ,bI6ameB, CaHuH, in: HaUl mpemuu Kllao, MocKBa, llIKoJIa-IIpecc, 1996, c. 478.
134 Tamtéž, s. 406.
135 Tamtéž, s. 500.
136 M.Drozda, Narativní masky ruské prózy, UK, Praha, 1990, s. 73.
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Drozda:

stanovisku

jednotlivých

děl

a jejich ucelených

částí

velmi

důležitá

souvislost prozaických složek se

soustavou básnických mott jim předesílaných. ,,137 Syžet v Kapitánské dcerce je takový, že
hrdina svým chováním porušuje nebo ohrožuje etickou normu svého sociálního prostředí.
Poručík Griněv

zažívá

ph'běhy,

vypráví, jak se v jinošských letech vydal do
v nichž se podle svého názoru chová

světa

správně,

na zkušenou.

ale podle

Postupně

mínění

svého

okolí naopak. Tuto podobu má i román Sanin.
Je to naše persona, která nám brání v uvědomění si jednotlivých stránek našeho stínu.
Raději

se identifIkujeme se třpytivým obrazem persony a

svůj

stín ponecháváme

v temnotě. Vztah mezi stínem a personou je tedy vztahem kompenzačním. l38 V modelu
osobnosti analytické psychologie se stín nachází v napětí vůči jáskému vědomí s navenek
zaměřenou

ukázat

personou. Všechny vlastnosti, osobitosti,

personě,

jsou

přesunuty

zaměření,

do stínu osobnosti. A

postoje, které se

vytváří

nesmějí

tu druhou neviditelnou

stránku. Stínem tedy chápeme všechny ty temné stránky a nežité

části,

které

člověk

sice

má, ale nepřiznává si je. Jak říká Jung:

"Stín je sice
především

rozhodně

a v první řadě osobní

uvědomitelný,

motivů

jedním ze známých
nevědomí,

mytologie, ale pokud reprezentuje

a je proto, co se

týče

odlišuje se právě tím, že jej lze snáze rozpoznat a

jeho

obsahů,

uvědomit si

snadno

ho, od anima

a animy, jež jsou vědomí značně vzdálenější, a proto bývají za normálních okolností
, , a pochopeny Zrl
v'd'ka nebo m·kdy. ,,139
rozpoznavany
Kromě toho analytická psychologie odlišuje osobní stín od archetypového

Osobní stín se týká

vnitřní

a

vnější

které mohou být zobrazeny

Kolektivní stín je zde
chováním

vůči

určen

okolnímu

myšlenek, fantazií a jednání, které
jako je

např.

vytěsněny

do

vnějším

nevědomí

nalézt osobní stíny u jednotlivých

(projektivním) a

vnitřním

hrdinů

současná

(Svarožič

kultura a

(Svarožič),

společnost

stínem.

a také jejich

Stín se týká všech vlastností, schopností,

násilí (Zarudin), egoismus

(Novikov), závist a pýcha

můžeme

myšlenkovou polemikou mladých

světu.

140

stránky naší osobnosti. Kolektivní stín obsahuje

všeobecné negace zla. V románu Sanin
hrdinů,

stínU.

pocitů,

považují za negativní,

nenávist (Karsavinová), žárlivost

a Sanin). Které kvality a obsahy osobnosti budou

a které budou akceptovány a

zůstanou

ve

světle vědomí,

to ve

Tamtéž, s. 33.
D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 148.
139 C.G. Jung, Aion, (Příspěvky k symbolice bytostného Já), Brno, 2003, s. 20.
140 L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 388.
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značné míře

také závisí na rodinných, sociálních a kulturních normách, hodnotových

představách a ideálech.

141

Zpravidla jsou stínové

části

jako

části

své vlastní osobnosti a brání se jim. Projekce stínu je

silnou emocí:
pocitů,

bytosti projikovány navenek, jelikož si jich já není

člověk

předpokládá příčinu

bez jakýchkoliv pochybností

které jsou v něm, u druhých a tak se to, co je

mechanismem projekce

zpět.

většinou

Všude tam, kde se do

vytěsněné

nějaké

vědomo

provázena

negativních

do stínu, vrací

záležitosti dostává

příliš

mnoho emoce a zlosti, lze tušit projekci stínU. 142 Takový je i charakter srážek v románu.
Pod vlivem mechanismu projekce se však stín tak jako všechno

nevědomé přenáší

na

objekt; proto je také vinen ten druhý, jestliže vědomě nepoznáme, že to temné se nachází
v nás samých. Jung projekci chápe takto:
"Zatímco stín lze pomocí vhledu a dobré vůle jakžtakž začlenit do vědomé osobnosti,
existují přesto - jak ukazuje zkušenost -

určité

rysy, které kladou morální kontrole

tvrdošíjný odpor a ukazují se jako takřka neovlivnitelné. Zpravidla jsou tyto formy odporu

.

. ke

spojeny s proJe
Vnější

.

eml.

,.143

projektivní stín je velmi

zajímavě

zobrazen ve vztahu

Svarožiče

a Sanina. Jejich

první setkání je autorem vyjádřeno takto:
"CaHuH, yJlbl6WlCb, MRZKO u CWZbHO nO:J/CaJl PYKY lOpwo, KOmOpbl'U He o6pamwz Ha He20
HUKaKo2o 6HUMaHUJl. CaHuHy 6blJl uHmepeceH 6CRKUU 'leJl06eK, u OH lllo6wz 6Cmpe'lambCR
C H06blMU lllOObMU, a lOpuu 6blJl y6e:J/CoeH, 'lmo uHmepecHblx lllooeu MaJlO, u nomoMy
6ce2oa 6blJl pa6HOO)'Ulell K 1l06blM 3HaKOMCm6aM. ccl44

Zdá se jako by Sanin a

Svarožič

byli svého druhu polaritami dne a noci,

Sanin se touto polaritou neznepokojuje na rozdíl od

Svarožiče.

světla

Jako kdyby

a tmy.

Svarožič

byl

student a Sanin jeho učitel, který ho má naučit více ustupovat ze svých hledisek. Otázkou
ale

zůstává,

převyšoval.

kdo
Sanin

naučí

této

věci

Sanina.

Neboť

není v textu hrdina, který by ho

vysvětluje Svarožičovi: ,,/{eJlo mOJlbKO 6 ifJopMe .

.Jl 2060plO mo, 'lmo

oyMalO, a 6bl 2060pume lle mo, 'l-mo oyMaeme... H 3mo C06ceM lle UllmepeCllo. ECJlu 6bl
Mbl 6blJlU UCKpe1l1We, 6blJlO 6bl 2opmoo 3allUMameJlbHee! ccl45 Svarožič
rozepřích

v komunikativních

prohrává. Možná i proto, že si tak často ve svých názorech protiřečí. Po každém

setkání těchto dvou hlavních hrdinů, stává se

Svarožič

hrdinou, který je ještě

Tamtéž, s. 386.
L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 386.
143 c.G. Jung, Aion, (Příspěvky k symbolice bytostného Já), Brno, 2003, s. 19.
144 M.1I. ApIl,bI6ameB, CaHUH, in: HalU mpemuu Kllao, MocKBa, lllKoJIa-ITpecc, 1996, c. 397.
145 Tamtéž, s. 519.
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nešťastnější

a neklidnější než
kdyby

Saninův

dříve.

stín

Sanin nad ním

chtěl

ukázat

často vítězí,

Svarožičovi

jeho

ale také ho

přitahuje

nevědomou

svou silou. Jako

stránku, která ho láká i

děsí:

" -5l 3HalO OOHO, - omeemWl CaHuH, - Jl J/Cuey U XOlly, llmo6bl JlCU3Hb He 6buza OJlJl MeHJl
My'teHueM. J(JlJl 3m020 HaOo npeJ/Coe ece20 yooeJlemeOpJlmb ceou ecmecmeeHHble
J/CeJlaHUfl. )J{eJlaHUe - 3mo ece: K020a e lleJlOeeKe yMupalOm J/CeJlaHUfl, yMupaem u e20
JlCU3Hb ... -Ho J/CeJlaHUfl M02ym 6blmb 3JlbLMU? - MOJ/Cem 6blmb. -To2oa KaK? .. -TaK J/Ce, JlaCK020 omeemWl CaHuH u nOCMOmpeJl e JluLJo JOpUlO CeemIlbLMU HeMu2alOUfUMu
2!l03aMU. ,,146

Přání, touha je zde chápána jako základ osobnosti a je spojena s morálním

relativismem. Z textu je také patrné, že Sanin je tou ikonou
především

Zarathustra.

Saninův

učitele

života jako Zosima a

stínový archetyp zde zkouší, zda je

tento životní postoj akceptovat a používat. Z textu je patrné, že

Svarožič

Svarožiče

schopen

láká, ale on

není schopen se s Karsavinovou sblížit a toho později využívá Svarožičův stín - Sanin.
Svarožič pořád

tento stín potkává a je s ním konfrontován. Sanin svádí mužikovu dceru a

Jurij to sleduje s rozporuplnými pocity:
"Y JOpUfl cepoLJe CJ/CaJlOCb u CJlaOKO 3aHblJlO. ... EMy OnHmb cmaJlO 6ecc03HameJlbHO
3aeuOHo, u omm020 OH eopy2 ecnOMHWl, llmo nocmynKu CaHuHa no omHOUleHulO K 3m OU
KpecmbJlHC1WU oeeymKe OOJlJ/CHbl CllUmambCJl CKeepHbLMU. ... Ka1we- mo oo6pooymHoe u
eeceJlO 3aoyMllueoe o'tapoeaHue 6blcmpo CnOJl3aJlO C He20, u npeJ/CHuu JOpuu yJ/Ce JlCHO u
meepoo 3Ha.rt, llmo CaHuH OypHoU u nOUlJlblU lleJlOeeK. ,,147
Svarožič

ví, že podle svých morálních

měřítek

je Sanin špatný

člověk,

ale

přesto

mu

závidí, což znamená, že chce být na jeho místě. Jeho stín ho láká a děsí. Výsledkem je to,
že se

čím

dál více izoluje do

vnitřního světa,

kde

postupně začíná

být konfrontován

s vnitřním stínem. Jak řľká Jung:
" Výsledkem projekce je izolace subjektu vůči okolnímu světu, neboť místo skutečného
vztahu k okolí existuje jen vztah iluzorní. Projekce proměňují svět kolem ve vlastní, ale
neznámou podobu. Vedou proto nakonec k autoerotickému nebo artistickému stavu, ve
kterém dotyčný sní svět, jehož skutečnost však zůstává nedosažitelná. ul48

Jako zdroj projekcí tedy již nefiguruje stín stejného pohlaví, nýbrž
Karsavinová. Nejblíže svému
s Karsavinovou, kdy ho

vnějšľmu

navštěvuje

stínu (Saninovi) je

opačné

Svarožič

po

pohlaví neúspěchu

a podléhá alkoholovému démonu. V textu

146 Tamtéž, s. 442.
147Tamtéž, s. 452.
148 c.G. Jung, Aion, (příspěvky k symbolice bytostného Já), Brno, 2003, s. 19.
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čteme:

"

BO()Ka nOKa3aJlaCb IOpwo npomu(JHou, KaK 20p5l 1lUU 20pbKUU 5l() ... "Hem, 'Imo 6bl mo HU
6blllO... CMepmb, Kamop2a... a Haoo 6eJ/Camb omClOoa, - CKa3aJl OH ce6e. - A 6npO'leM, K)loa
U 6eJ/Camb?. Be30e mo J/Ce,

a om ce65l He y6eJ/CUUlb.

nemůže

právě

utíkat od stínu, ale

mu jít

,,]49

vstříc. Svarožič

Není důležité a ani člověk
archetyp stínu nemá pod

kontrolou a podléhá mu tím, že se zabije. Jung tento archetyp nezjemňuje, když říká:
"Stín je morálním problémem, který je ryzvou pro celou jáskou osobnost, neboť nikdo
není s to rozpoznat a uvědomit si stín bez značného vynaložení morální odhodlanosti.
Vždyť při tomto uvědomění jde o to uznat temné aspekty osobnosti jako skutečně

existující. Tento akt je nevyhnutelně nutným základem veškerého sebepoznání, a proto se
zpravidla setkává s takorym odporem. ,,150
Svarožič

se se stinnou stranou osobnosti neumí konfrontovat u sebe sama a

přeměnit ji

Neboť

z 90%

vně

a

na pozitivní. Chybí mu zde progresivní role.

i u tohoto archetypu je velký potenciál
tvořen z čistého

spotřebovává

přeměny

stínu. Když Jung

řI'ká,

že stín je

zlata, pak tím má na jedné straně na mysli, že odmítáním stínu se

mnoho duševní energie, kterou by bylo možné lépe využít pro kreativitu a

oživení; na druhé

straně

tím míní, že do oblasti stínu je vytěsněno

rovněž

které jsou cenné a pozitivní, které se však někdy ukázaly jako špatné,
a spojené s negativními výroky. K tomu

patří napřI'klad zvědavost

mnoho stránek,

nepatřičné

a

hříšné

a kreativita, odvaha,

svéhlavost, autonomie, sebepotvrzení, spontaneita, fantazie nebo sexualita. ISI Je nutno
konstatovat, že Saninovi se tato stínová přeměna

daří.

tuto vlastnost se stává hlavní hrdina populární mezi

A není

překvapením,

právě

pro

čtenáři.

Sanin je také stínovou postavou pro Karsavinovou. I ona se cítí
přítomnosti:

že

znepokojeně

,,ll oc06eHHo cmpaHHYlO 60JlHylOUfYlO cmpylO 'Iy6cm606aJla oHa

6

v jeho
ce6e,

K02()a K Heu npu6JlUJ/CaJlC5l CaHuH ... ]J065l ce65l Ha 3moM maUHoM 60JlHeHUU, Kapca6uHa
ny2aJlaCb, C'IumaJla ce65l OypHOU u pa36pamHoU... ,,152

Tento její znepokojující pocit kulminuje poté, co ji Sanin svedl, kdy se Karsavinová
setkává s nejhlubším stínem ve své duši: "TaK 6bUlO npoU3HeceHo nep60e CJl060 JlJ/CU, u
OHO 6e3 ocmamKa yHu'lmoJ/CwlO 60cnOMUHaHue o npeJ/CHeu c60600HOU u CMeJlOU
oe(f)lUlKe. To 6blJla oOHa, a menepb cmaJla Opy2a5l, u 3ma 6bUla JlJ/CU6a, mpyCJlU6a u
2p513Ha. ,,153

M.Il. ApUbI6ameB, CaHUH, in: Haw mpemuulOlao, MocKBa, llIKoJIa-llpecc, 1996, c. 607.
C.G. Jung, Aion, (příspěvky k symbolice bytostného Já), Brno, 2003, s. 18.
151 L. MUller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 387.
152 M.ll. ApUbI6ameB, CaHUH, in: Haw mpemuulOlao, MocKBa, lllKoJIa-llpecc, 1996, c. 502.
153 Tamtéž, s. 627.
149
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Transformace osobnosti, pocity viny a další stínové myšlenky obklopují Karsavinovou,
neboť

stínové obsahy

subjektivně

něco

zakouší ve vlastním nitru jako

destruktivního a

spojeného s pocity studu a viny. A i to málo pozitivního, co zažila se Saninem mizí a do
popředí

se dostává pocit nenávisti - tedy prvek archetypového stínu, jakožto dvojnický

dialog uvnitř její psýché. Sanin je vinen tím, že Karsavinovou svedl, ale i ona přeci měla
na tomto svedení částečně podíl.
Jak

říká

Jolande Jacobi pod vlivem mechanismu projekce se stín tak jako všechno

nevědomé přenáší

na objekt, a proto je vinen ten druhý, jestliže vědomě nepoznáme, že to

temné se nachází v nás samých. 154 A to Karsavinová nepoznala.
Podle Hopckeho není archetypická figura stín ve
vnitřní

spíše

skutečnosti

problém k řešení, nýbrž

entita, která má být zkoumána, rozpoznána a uznána jako

psychického a společenského života.

Svarožiče

našeho

155

Hrdina Ivanov je také tím, koho oslovuje Saninova stínová stránka.
odlišuje od

součást

a Karsavinové tím, že se chce

dobrovolně

Přesto

se tento hrdina

stát alter egem Saninova

stínu.
U Zarudina Sanin probouzí tento archetyp velmi

negativně

a Zarudin jej není schopen

unést a umírá. Dominantním vnějším stínem jeho osobnosti se stává smrt, která jako stín
obchází i mnoho dalších
Svarožiče.

sílu,

hrdinů

a zdá se, že

vítězí

Solovejčika,

i u

Semjonova a

U těchto hrdinů je patrné, že jejich nevědomí nepřipraví stín o jeho existenci a

stejně

jako ignorování fyzického stínu nezabrání tomu, aby nepadl na kohokoli a

cokoli, kdo nebo co mu přijde do cesty.
Nejdůležitější

stínovou stránkou u Novikova je jeho neovladatelná žárlivost: ,/,OJla5l

J/CueOmHa5l peeHocmb, 11JlOCKa5l u J/CaOHa5l, KaK 2ao, 2Jl510eJla
2Jla3, npe06paJICeHHblX UCKpeHHUM 20peM u cmpaoaHueM.
Největší

stínovou výzvou u Lýdie je Zarudin. U těchto

U3

006pblX lfeJlOeelfeCKUX

,,156

hrdinů

nastává boj mezi dobrem a

zlem. Nikdo však není vítězem. Jak řI'ká Jung:
"Stín je zpravidla

něco

nízkého, primitivního,
dětinské

nepřizpůsobeného

absolutně

zlého. Obsahuje také

způsobem

oživovaly a zkrášlovaly lidskou existenci; ale

a

nepřfjemného,

nebo primitivní vlastnosti, které by
člověk

155
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určitým

naráží na ustálená

J. Jacobi, Psychologie CG. Junga, Praha, 1992, s. 60.
R.H. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech CG. Junga, Praha, 1993, s. 77.
156 M.n. ApUhI6arneB, CaHuH, in: Ham mpemuu Kllao, MocKBa, lllI<OJIa-IIpecc, 1996, c.498.
154

nikoli

pravidla.

Hi57

společnosti

V tomto případě je to stínový vztah Lýdie a Zarudina a budoucí reakce

na jejich sblížení.

Úkolem hrdinů Arcybaševova románu je uvědomění si toho, že to, co je negativní ve
světě,

je také v nich samých. A že jejich snaha o vyrovnávání se svým vlastním stínem,

může

znamenat, že učinili již něco opravdového pro sebe i pro svět.

Osobní stín

může přecházet

až do kolektivní projekce zla a

nepřítel

se stává nositelem

absolutního zla a špatnosti. Zlo se v analytické psychologii chápe jako archetypový
kolektivní stín. Z archetypů mohou vycházet impulzy, které jsou

či

pořádající, přispívají

rozvoji a poskytují smysl, ale také impulzy démonické, destruktivní a smrtící. Od
nepaměti

se tyto

ničivé

energie archetypové hlubiny duše vyjevují v obrazech, snech a
či literatuře

fantaziích. V mýtech, náboženstvích a filozofiích

jsou zpodobovány jako

čerti, čarodějnice nebo démoni či jako mýtický boj dobra a zla, světla a tmy. 158 Oblíbený

motiv

čerta

používá i Arcybašev. Lýdie po svedení Zarudinem polemizuje se stínovým
říká:

archetypem a obhajuje své chování, když

,,3axol.fY, maK u l.fepmy omOaMC51! - c

Zpy6blM u eHe3amlbLM O.!Ul Hee CaMOU nopbleOM omeemwza eopyz OHa ceoUM cMymHbLM
MblC.!UlM ... -Tbl eUJe He CnUutb, lluoa? - cnpocwz ZOJlOC CaHuHa 3a OKHOM.

Je zajímavé, že

"čert"

,,159

Sanin se ihned ozývá. Tento faustovský motiv ukazuje na

populární zobrazení stínu v literatuře.

Ať

již u Goetha, Hesseho

či

Nietzscheho

Zarathustry:
" ... zaslechl za sebou nový hlas, volající: "Stůj! Zarathustro! Počkej přec! Vždyťjsem to
já, ó Zarathustro, já, tvůj stín!" ... Můj stín, že mne volá? Co záleží na mém stínu! Nechť
utíká za mnou! já - mu uteku. " ... Ale což se Zarathustra smí báti stínu? ... "Kdo jsi?" ...
"Co tu děláš? A proč se zveš mým stínem? Nelíbíš se mi. " ... S tebou jsem mířil do všeho
zakázaného, nejhoršího,

nejvzdálenějšího ... S

tebou jsem lámal vše, cokoli jsem ctíval ve

svém srdci, ... "Jsi můj stín, "pravil posléz truchlivě.

Každý
říká

člověk

je sledován stínem, který je

temnější

,,160

a hustŠÍ,

čím méně

Hopcke, jakékoli jasné světlo musí vždycky někam vrhnout stín a

jas ega vrhá vždycky stín na lidskou osobnost.
existenci a sílu,

stejně

je

vědomý.

stejně

Nevědomí nepřipravuje

Jak

tak vědomý
stín o jeho

jako ignorování fyzického stínu nezabrání tomu, aby nepadl na

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, 2005, s. 149.
Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 387.
159 M.ll. ApUhI6ameB, CaHUH, in: Ham mpemuu KlIao, MocKBa, IIIKona-llpecc, 1996, c. 408-409.
160 F. Nietzsche, Tak pravil Zarathustra, Olomouc, 1995, s. 250-252.
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158L.
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kohokoli a cokoli, kdo nebo co mu přijde do cesty.
zrcadlovým

protějškem vědomého

Já. Ale i on,

161

U Zarathustry je stín jeho

"nadčlověk",

se obává stínového

archetypu a respektuje ho, i když před ním utíká.
Podle Jacobi stín
konkrétní

můžeme

postavě.

potkat v nějaké

V prvním

jako postava ze snu, která

případě

vnitřní,

symbolické

podobě,

nebo ve

se bude objevovat v nevědomém materiálu,

personifikovaně představuje

vlastností snícího; v druhém případě to

může

být

člověk

např.

jednu nebo více duševních

z okolí, který se stane nositelem

projekce jednotlivých nebo několikerých v nevědomí skrytých vlastností.
vnějším

vnější,

162

Jestliže se

stínem Svarožičovi stává Sanin, je patrné, že jeho vnitřním stínem je jeho snová

postava - čert. V románu čteme:
"OH llez cnamb, u 60 CHe eMy npeocma6WlOCb, '-tmo Kmo- mo m5I:JICellblU u ZpOM030KUU cell
Ha Hezo, 6cnblXU6a51 3ll06eufUM KpaCHblM C6emOM.

"

3mo- '-tepm! "

- C y:JICacoM

npOHeCllOCb 6 ezo oyute. lOpuu OellaJl cyoopo:JICHble yCWlUfl, '-tm06bl oC60600UmbC51. Ho
KpacHblu He yxOOWl, He Z060pWl, He CMe5lJlC51, a mOllbKO Uf,ellKaJl5l3blKOM. " 163

Nutno konstatovat, že tento motiv není v ruské

literatuře

nový a s oblibou se již používá

u Gogola nebo Dostojevského.
Už u raného Gogola v jeho povídkách jsou zobrazeny démonické síly
Začarované místo, Plášt).

Jak

říká

Meletinskij prodej duše

v Plášti, kde peníze, které jsou schované v rámu

zázračného

ďáblovi

čerta

(Vij,

má své místo i

portrétu sice vedou ke

slávě

umělce, ale mýtický démonismus zde varuje nad tím, že peníze mají moc nad dušemi. 164

U Dostojevského je archetyp stínu patrný v mnoha jeho románech.
vnější

Raskolnikov má

stín Svidrigajlova, Stavrogin Verchovenského, Ivan Kararnazov

Smerďjakova

a

také čerta. Takto hovoří se svým vnitřním stínem - čertem Ivan Kararnazov:
"Tbl M051 ZaJllOl/uHalfUfl. Tbl 60nllOUf,eHue MeHR CaMOZO, mOllbKO OOHOU, .. .Moeu cmopoHbl
" .MOUX Mblclleu u '-ty6cm6,

mOllbKO CaMblX zaoKux u Zllynux.

. .. Jl xomb u m6051

ZaJlJllOl/UHalfUfl, HO, KaK u 6 KOUlMape, 51 zoeoplO eeUf,u OpUZUHaJlbHble, ... Jl 6bl MHOZO OaJl,
eCllU 6bl MOZ npOZHamb me6R! ... OH npocmo '-tepm, Op51HHOU MellKUU '-tepm. ,,165

Jak

ň'ká

Sergej Bulgakov je

řada

Ivanových

monologů

a

dialogů

lehce

přirovnatelná

k prvním filosofickým scénám Fausta, neboť čert je personifikací všeho, co Ivana trýzní.

R.H. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech CG. Junga, Praha, 1993, s. 76.
J. Jacobi, Psychologie CG. Junga, Praha, 1992, s. 59.
163 M.Il. ApIJ.bI6ameB, CaHUH, in: Ham mpemuii KJlao, MocKBa, IllKona-llpecc, 1996, c. 508.
164 E.M. MeneTHHcKIDí, O J/umepamypHblx apxemunax, MOCKBa, PoccHŘcKHŘ roc. ryM. ymmepCHTeT, 1994
C.77.
165 cI>.M. )J;OCTOeBcKHŘ, Epambfl KapaMa30«bl, MOCKBa, 3KCMO, 2002, c. 652, 654, 662 a 668.
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Před

námi stojí obraz rozdvojení osobnosti, kterou

můžeme

najít již u Versilova. U

Dostojevského je archetypy hrdiny a anti- hrdiny úzce spojen s motivem dvojnictvL

166

Archetypový stín je v románu vyjádřen u Sanina jako boj proti kolektivnímu stínu, který

je příliš morální a striktní. Sanin zde naráží na upřílišněnou

křesťanskou

morálku a

řľká:

,.)11oou OOJl;)JCHbl HaCJla:JICOambCR 1ll0606bJO 6e3 cmpaxa u 3anpema, 6e3 ocpaHUtteHWl... A
mocoa u COMble pOpMbl JlJ066U paCUtUpRmCR

6

6eCKOHettHyJO l1enb CJlyttallHocmeu,

A
- ,d67
HeO;)JCUuaHHocmeu
u Cl1enlleHuu.

Strach a další zákazy

patří

k atributům stínu a když nebudou

pozitivně

transformovány

mohou zapříčinit ještě větší zlo. Tohoto hrdinu také znepokojuje hrůza lidského života, za
kterou nesou vinu lidé. V textu čteme: ,,fl tteM 60JlbUle ttumOJl OH, meM CWlbHee u 2Jly6;)JCe
603HUKOJlU

6

HeM cpycmHble MblCJlU o mOM, CKOJlbKO y;)JCaca

6

tteJl06etteCKOU :JICU3HU, KaK

mynbl u cpy6bl JlJOOU u KaK OH OOJleK om HUX. ,,168 Saninje zde prezentován jako bojovník

za ideál volné lásky a toleranci.
Při

charakteristice

Svarožiče

neboť Svarožič ztělesňuje

zobrazuje autor pomocí tohoto hrdiny kolektivní stín doby,

charakteristické rysy komplikovaného a

přecitlivělého

hrdiny

"nové" doby. Saninjej vnímá takto:
,,llomoM HaCmOJla nopa ;)JCU3HU C03HameJlbllOU u nep6cm cmyneHb ee 6blJla nepeol1eHKa
ecex ceoux ttyecme, nompe6Hocmeu u ;)JCeJlaHuu. Ha 3mou cmyneHu cmoum u lOpuu
Ceap0;)JCutt nOCJleOHUU U3 MocUKaH ... KaK 6ce KOHettHoe OH 6nUmOJl

6

ce6R 6ce COKU C60eu

3noxu u OHU ompa6WlU ezo 00 2Jly6UHbl oyUtU. . .. C6apO;)JCUtt u enpRMb Hocum

6

zpyou

KamacmporjJy. ,,169 Svarožič je "otráven" jedem doby, morálního uvolňování a jistou
sebestředností,

která mu bránit vidět svět i z jiné než jen egoistické stránky.

V Arcybaševově románu však není zobrazen jen osobní nebo kolektivní stín, ale můžeme
se setkat i se stínem v obrazu Boha.
Ďábel (řec.pomlouvač Boha) a Satan (hebr. protivník) jsou podle křesťanské nauky
andělé, kteří

Boha.

se

vzepřeli

Křesťanský

Bohu. Jung

především

zkoumal dualitu

křesťanského

obrazu

obraz Boha je podle něj ochuzen o svou temnou stránku od té doby, co

církevní Otcové raného

křesťanství

interpretovali Boha jako

tím zlo umístili mimo Boha do Satana. Temné mocnosti -

ztělesnění

dříve

lásky a dobra a

považované za božské-

Blíže viz: A.JI. EeM, O j(ocmoe6cKoM (C60pHUK cmameii), llpara, 1929.
M.ll. ApII.bI6ameB, CaHUH, in: Ham mpemuii lOIao, MocKBa, IlIKoJIa-llpecc, 1996, c. 621.
168 Tamtéž, s. 508.
169 Tamtéž, s. 619.
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tím byly božství zbaveny a démonizovány. Apollinská
bohů

světlá

stránka antického

se identifIkovala s Kristem, dionýská a temná se Satanem, nad nímž Kristus

Ačkoliv

světa

vítězí.

šlo původně o "Lucifera", který je po svém pádu nazýván "Satan", je zčásti ještě

dnes pro

křesťany

obrazem

protiklad dobrého Boha,

přijímá

temné čarodějnické ženství.
Satana a

absolutně

170

zlého principu. Zatracený Satan (trickster) jako

do sebe dionýský princip, sexuální pudovost a také

V Knize Jób je to Jahve sám, kdo naslouchá našeptávání

vydá spravedlivého Jóba zmaru.

Bůh

sám je tedy

původcem

zla. S tímto

pohoršlivým paradoxem se Jung intenzivně vyrovnává, nazývá ho rovněž děsivým dvojím
aspektem Boha a

zdůrazňuje oprávněnost bázně před

doplňuje boží lásku.

Jahvem, která podle jeho názoru

171

Etický dualismus se stává polemikou i v rozboru Arcybaševova románu.

Svarožič

nevidí

v křesťanství budoucnost a kritizuje je za to, že nebylo úspěšné v boji se "zvířecími" pudy
u člověka. A svého "Boha" nalézá Darwinově teorii.
Později

je ale již jeho

křesťanství,

odpověď

již

opatrnější,

když h'ká, že neodmítá velký význam

ale nevidí v něm spásu. To Saninje ještě radikálnější, když tvrdí:

,po- MoeMY, xpucmUallCm60 Cb12paJlO 6 :JJCU3llU neltaJlbllylO pOJlb ...... Ha lteJl06eltecKYlO
JlUltHOCmb,

CJlUUlKOM

lleyKpomUMylO,

ltm06bl

cmamb pa6oM,

lladeJlo... nOKafl1lllylO

XJla.MUdy u CKpblJlO nod lleii 6ce KpacKu c606odlloZ0 lteJl06elteCK020 dyxa ... ,,172

Ale Sanin nekritizuje jenom

potlačení

svobody u jedince, ale

pokračuje

dále a

vyjmenovává kolektivní stín církve:
,POd nOKp060M xpucmUallCm6a npe:>JCde 6cezo ... JllOdeii y6U6aJlU, ca:>JCaJlU 6 mlOpbMy, 6
:>JCeJlmble dOMa... . .. fl xy:>JCe 6cezo mo, ltmo 6CRKoe yJlyltUlellUe c60eii :JJCU3llU JllOdu
do6bl6alOm ... Kp06blO, pe60JllOlfUeii, allapxueii, a 6 OC1l06y c60eii :JJCU3llU cma6Rm 6cemaKU 2)'Mall1l0Cmb u Jl10606b K 6Jlu:>JClleMy ... lloJlyqaemcR 2JlynaR mpazedUR, rjJaJlbUlb u
JlO:>JCb ... d73 Přesto

Sanin není ten, který nevěří v Boha, ale křesťanství jako instituci

kritizuje.
Tricksteři

(božští šibalové) jsou mytologické postavy,

vyznačující

se

nevypočitatelným,

podvodným nebo šibalským charakterem. Pomocí archetypového vzoru je popisuje
analytická psychologie jako základní formy jáského vývoje ale i jako ustálenou podobu
stínu. Jung postavu trickstera objevil a komentoval. Stejný archetypový vzor nacházíme
v mnoha verzích stínu (Hermes, Mág, Blázen, Stín),

rovněž

ve stínu v obrazu Boha. Do

L. MUller, A. MUller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 390.
Tamtéž, s. 390.
172 M.ll. ApUbI6ameB, CaHuH, in: Haut mpemuu KJlao, MocKBa, II1KoJIa-llpecc, 1996, c. 517.
173 Tamtéž, s. 518.
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této oblasti

patří

i kulturou

vytvořené

postavy

hrdinů, kteří

se

dopouštějí

krádeží:

Prométheus 174 a Odysseus. Trickster ztělesňuje moc, kterou má sice slabší, ale o to
mazanější

a

chytřejší

jedinec, nad

silnějším. Ztvárnění

a

uplatnění

tohoto vzoru v

životě

umožňuje flexibilitu, kreativitu, toleranci a schopnost kritiky. 175 I Svarožič řeší

Prométheovské dilema:
,,llpoMemeu xomell oamb Jl1005lM 020Hb u Oalt, - 3mo no6eoa. A Mbl? Mbl Mo:»ceM mOllbKO
noo6pacb16amb UjenOlJKU 6 020Hb, He HClMU 3a:JIC:»ceHHblU, He HClMU nOm)'UleHHblU." H
60pyZ Y lle20 6blCKOlJUJla MblCllb, lJmo 3mo nomOMY, lJmo Oll, IOpuu, He llpoMemeu! ,,176

Prométheus je luciferská postava. A přesto významná, neboť pomáhá osobnosti vzepřít se
Bohu, vzepřít se autoritám, které hrdinu obklopují. U Svarožiče by to mohlo být vzepření
se otci nebo Saninovi.

Svarožič

chce být jako Prométheus, chce nastoupit cestu

individuace. A měl by se odvážit "ukrást oheň bohům", neboť touží být trpícím hrdinou.
Trickster stejně jako Joker v karetní hře - nemá žádnou vlastní identitu, zůstává neurčitý,
není možné ho vymezit,

může

se snadno

přizpůsobit

daným

potřebám. Může

zastupovat

nejvyšší a nejnižší hodnoty, aniž by se s některou z nich identiftkoval. Objeví-li se přináší
smích a radost

(většinou

škodolibou), ale také

hněv

a trapnosti. Symbolizuje

nevědomou

formu života, může však také představovat aspekt moudrého blázna. 177 Tím vším je i
Sanin, který nemá přesnou rodinnou identitu, lehce se asimiluje a přináší radost i zlost.
Archetyp trickstera
domnívá, že stín

můžeme

může

synonymicky

mít mnoho

určit

společného

i jako archetyp

s psychologií

kejklíře.

Kejklíře

Jung se

v tom, že jeho

existence stále ohrožuje vědomí ovládané egem. Podsouvá našim vědomým záměrům lež,
nelítostně

a

změny.

si zahrává s naší prchavou důležitostí a tak se stává hybnou silou transformace
On je

vlastně

divoká karta lidské existence, která

může

hrát jakoukoli roli,

vysokou i nízkou, která má moc obracet a měnit směr naší cesty.178 Po Saninově příjezdu
se poklidný život
tragické

konce.

městečka

A

drasticky

spojujícím

mění.

Hrdinové zažívají osudové zvraty a

článkem,

středem

všeho

se

stává

často

Sanin.

Onje středem románu jako je Stavrogin středem románu v Běsech.
Edinger shrnuje tento mýtus takto: Prométheus dohlížel na rozdělování masa mezi bohy a lidmi.
Prométheus ošálil Dia tím, že mu dal zvířecí kosti a lidem vyhradil jedlé maso. Zeus se rozhněval a
odňal lidem oheň. Ale Prométheus ho ukradl bohům a vrátil lidem. Za trest byl přikován ke skále, kam
každého dne přilétal sup trhat jeho játra, která v noci zase dorůstala. Trest dolehl i na jeho bratra
Epiméthea. Zeus vytvořil ženu, Pandóru, již mu poslal se skříňkou. Z její skříňky se vyvalily všechny
neduhy a útrapy, jež od té doby souží lidstvo - stáří, dřina, nemoc, neřesti a vášně. (E.F. Edinger, Já a
archetyp, Brno, 2006, s. 32-33).
175 Blíže viz: L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 429-430.
176 M.n. ApIJ.hI6ameB, CaHUH, in: Ham mpemuu lOlao, MocKBa, llhwJIa-npecc, 1996, c. 505.
177 Blíže viz: L. MUller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 429- 430.
178 RH. Hopcke, Průvodce po Sebraných spisech CG. Junga, Praha, 1993, s. 111.
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V ruské

literatuře

podle Meletinského motiv trikstera nepoužívá Puškin, ale

při předání

syžetu "Mrtvých duší" Gogolovi je patrné, že hlavní hrdina Čičikov je spojen s tímto
archetypem. Neboť Gogol se na rozdíl od Puškina obrací k folklóru,
eposu a všechny tyto atributy

přibližují

mýtům,

hrdinskému

Gogola k archetypickým tradicím. Jestliže tedy

tricksterský archetyp mají Chlestakov a Čičikov, pak u Dostojevského je jím Stavrogin
s Verchovenským. Podle Meletinského:
"pywa CmaBpo2uHa OBOUmCJl Ha " COKOlla" u "pWlUHa " .. .. Ho pllOOM co CmaBpo2uHblM
... pU2ypupyem 3aBeooMblu " aHmuzepou "... 3aclly:JICUBalOU{uu Ha3BaHUe mpuKcmepa.
3mo- llemp RepXOBeHCKUU. OH B CaMOM meKcme mpaKmyemcll KaK c60e20 pooa 060UHUK
CmaBp02UHa. ,,179

Potvrzení tohoto archetypu vyznívá i z úst Stavroginových: ,,Jf- mo

lUym, HO He XOlfy, lfmo6bl Rbl, 2JWBHaJl nOllOBUHa MOll, 6blllU lUymOM! ,,180

dále

pokračuje

i u

Bělého

Linie tricksterů

Nikolaje Ableuchova a jeho "božského šibala"

Lippačenka

charakterizovaného šibalskou chytrostí. Také mu není cizí zájem o vampýrismus a
všechno zlé je mu k smíchu.
Z této
otáčí

části

vyplývá, že pod personou hrdinů se skrývá velmi

životem mladých

zdánlivě

hrdinů

důležitý

a má velký vliv na jejich další

aspekt stínu, který

směřování. Arcybaševův

bezstarostný román obsahuje mnohé stínové hloubky, které navazují na ruské

literární tradice 19. století.

E.M. MeJIenmcKHií, O llumepamypHblx apxemunax, MOCKBll, PoccHŘcKHň roc. I)'M. ymmepCIITeT, 1994
c. 103.
180 Tamtéž, s. 103.
179
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3.
CESTY psýcHÉ

68

3.1 Individuace jako cesta k bytostnému Já

Bezpochyby je Sanin ta silná individualita, která se odlišuje od dalších hrdinů. Zdá se, že
nejvíce ho chápe Ivanova také pouze on jej doprovází na konci románu na nádraží a je
intuitivně

patrné, že

individuální.

chápe Sanina jako

Přestože

archetypický obraz putování. Sanin

zde máme zdánlivou polaritu individualita x kolektivnost, liší se

samotné individuum tím, že je

jedinečné

a nikomu se nepodobá.

polarita je navzájem závislá a

plně

domněnku

"Individuum je na jedné

Junga, který

jedinečnosti

říká:

a odlišnosti, na druhé

společnosti

se ve

straně jsou jeho

Tato interaktivní

projevuje. Potvrzujeme zde tedy

hranice

straně

vymezeno principem

určovány společností,

patří. Individuum je neoddělitelně svázáno se společenskou strukturou.

Sanin je tímto jevem

ovlivňován.

individualismus, který však

Individualismus je úmyslné
kolektivním

zřetelům

je

a

můžeme

V tomto sledu

nemůžeme

zaměnit

zdůrazňování domnělé

závazkům.

,,181

do níž

Je patrné, že i

dále aplikovat další termín

s individualitou

či

individuací.

svéráznosti a je v protikladu ke

Individuace však znamená stát se jedincem, stát se

vlastním bytostným Já. Jinými slovy individuace znamená:
" ... vlastní vývoj a rozvoj lidské osobnosti, její cestu k sobě
nejvíce

vědomých

obsahuje

nekonečné

nicméně

co možná

i nevědomých součástí, které osobnost tvoří. . .. Bytostné Já však v sobě
více než pouze já: je

Individuace svět nevylučzlje, nýbrž zahrnuje.
Dá se

vědomým přijetím

právě

tak jiným nebo jinými, jako je já.

,,182

usoudit na to, že se v textu se používají oba tyto významy (individuace i

individualismus). Ze situace, kdy Sanin komunikuje s Novikovem vyplývá, že chce naučit
tohoto

lékaře

individuaci.

hodnota), ale má větší

důraz

Zdůrazňuje,

že nemá žít jen prací a politikou (kolektivní

klást i na osobní život, své osobní

svatbu a založení rodiny nebo

Saninův

štěstí. Ať již jím

chápeme

archetyp svobodného putování. Je zajímavé, že

Novikov neví, jak na tyto Saninovy rady reagovat.

Přestože

je pravda, že Sanin se svým

obvyklým sebevědomým přístupem není úplně ideální komunikační partner. lg3 Novikov
by

měl vytvořit

pozitivní hodnoty ve

prospěch společnosti,

ale

při

tom nezapomenout

rozvijet i svou osobní cestu.
Potvrzení této individuace vidíme i ve vztahu Sanina a jeho sestry Lýdie, krátce poté, co
ji Sanin zachrání před sebevražedným pokusem. I přes Saninovu obvyklou upřímnost, lze

181 D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie c.G. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 63.
182 Blíže viz: L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 142-143.
183Blíže viz: M.II. Apll,bI6ameB, CaHHH, in: Haut mpemuu lOlaa, MOCKBa, lllKoJIa-IIpecc, 1996, c. 368-371.
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říci,

že má Lýdie nastoupit

opět

svou osobní cestu (vdát se za Novikova, nechat si

se ho vzdát, jednat jako

dospělá

morálních hodnot (špatná

pověst,

žena) a tím se

společnosti,

pomluvy

čase odmění

individuaci, která se po

i

alespoň

společnosti

na

čas

dítě či

vzdát kolektivních

zatracem') a tím potvrdit svou

(narození

dítěte, vytvoření

rodinných

hodnot).
Jung dále tuto individuaci rozšiřuje o bytostné já (das Selbst, Self). Bytostné Jáje řídícím
a sjednocujícím
středem vědomí.
představit

středem

psýché

(vědomé

i

nevědomé), stejně

jako já (das Ego, ego) je

Tedy já se bytostnému já podřizuje. Symbolicky si bytostné já můžeme

jako kruh se

středem

(mandala), který je

kvadratura). K tomuto bytostnému já

můžeme

doplněn

odkázat další

kterými mohou být celost, úplnost, sjednocení

o další útvar
průvodní

protikladů či tvůrčí

obrazy a motivy,

okamžik. Vztah já

k bytostnému já není jednoduchý a připomíná vztah člověka k Bohu.
individuace

může

jít i o proces archetypový, tedy

obecně

(čtverec, kříž,

184

V procesu
člověk

lidský, kdy je

konfrontován se základními otázkami života a lidství. V Arcybaševově románu jsou
především

kladeny náboženské a morální otázky, které jsou u

hrdinů naznačeny

i cestou

k bytostnému Já.

3.2 Náboženská a etická funkce psýché

Při

detailním zkoumání Arcybaševova románu Sanin nejbližší zobrazení bytostného Já

nacházíme u

Svarožiče.

jeskyni. V textu

A to v situaci, kdy

Svarožič

jde prozkoumat starou tmavou

čteme: "IIomoM 6ce 6blXOObl COUlJlUCb 6 00lly 6011bWylO u MpallllylO

neU/epy C mJl:JICellblM 6030yxOM. JOpuii o6owell ee 60Kpyc... ,,185 Jestliže bytostné Já je
středem

psýché zobrazené

že se tento hrdina

např.

přibližuje

v kruhu jako symbolu dokonalosti
svému bytostnému Já.

Zároveň

či

úplnosti, je patrné,

je tato problematika

naznačena u Svarožiče po smrti Žida Solovejčika, kdy Svarožič náhodně otevírá Starý

zákon na straně Kazatele.
V

hebrejštině

rovině může

slovo Kohéleth znamená řečm'ka, ale dá se
být spíše

nějaký učitel či

příchozím. Arcybaševův

předpokládat,

filosof, který káže svým

že kazatel v další

studentům či

všem

části

Bible,

hrdina Jurij má tedy vize, které ho vracejí do této

E.F. Edinger, Já a archetyp, (lndividuace a náboženská funkce psyché), Brno, Nakl. T. Janečka, 2006, s.
13-17.
185 M.ll. ApIU>I6ameB, Camrn, in: Ham mpemuu KJ/ao, MocKBa, llIKoJla-llpecc, 1996, c. 400.
184
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neboť jedině
neskutečnost

on

plně

chápe marnost svého bytí, veškerou pomíjivost života a
Svarožič

v prožitku lásky, jak fyzické tak i psychické.

" fJmo COellaJl me6e llelloeeK,

se ptá Boha:

llmo mbl maK U30eeaeUlbCJl Hao HUM? IIolleMy mbl, eCllU

ecmb, CKpblllCJl om Hezo? 3alleM mbl COellaJl maK, llmo eCllU 6bl Jl U noeepWl 6bl e me6Jl,
mo He noeepWl 6bl e ceolO eepy? ECllU 6bl mbl omeemWl, Jl He noeepWl 6bl, llmo 3mo mbl,
a

He Jl CaMI... ,,186 Opět

vnitřním

Bohem,

neboť

je zde naznačeno Self v podobě Jurijova monologu se svým
bytostné Já by mohlo

stejně dobře

být

označeno

jako

"Bůh

v nás" .187 Edinger zdůrazňuje přibuznost já a bytostného Já, která je mytologicky
zákoně,

zachycena ve Starém
(bytostného Já). Tedy

svůj

podle kterého byl

význam má i

člověk

prvopočátečm

(já)

stvořen

jméno

k obrazu Božímu

připisované

Jahvem -

"Jsem, který jsem". Edinger se ptá, zda tato slova ,,já jsem" nevystihují esenciálm
podstatu já,

neboť

prvotlli spojem mezi já a bytostným Já je

funkce a integrity já.
zákoně.

188

se

toči

k udržem

Svarožič tuto integritu v sobě hledá a chce ji nálezt ve Starém

Selfjako aspekt celosti je u

1,18 a 3,1 -3,22). A to v

životně důležité

Svarožiče

podobě koloběhu

dále zobrazeno citací z Kazatele (Kaz 1,1 -

života, který nemá ani

v kruhu. Co bylo i co bude, ztrácí se v

koloběhu

začátek

ani konec. Vše

a v zapomenutí. V textu

čteme:

"Bcxooum COllHl1e, u 3axooum COllHl1e, u cneUlum K Mecmy ceoeMY, zoe OHO eocxooum.
Hoem eemep K lOzy u nepexooum K ceeepy, Kpy:JICUmCJl, Kpy:JICumCJl Ha xooy ceoeM, u
e03epa lllaemCJleemep Ha Kpyzu ceou. ,,189

Jako bytostné Já tu nem zobrazen jen tento citovaný

koloběh či

kruh života, ale mohli

bychom zde také doplnit Kazatelovo sjednocem protikladů: ,,,Je čas rození i
(Kaz 3,2) ... "Je

čas plakat

čas umírání"

i smát se" (Kaz 3,4) ... ,,,Je čas hledat i čas ztrácet"(Kaz 3,6)

aj.

Nem náhodou, že Jurij otevirá Kazatele těsně po smrti Žida Solovejčika, kterého lituje. A
chápe, že to nebyl žádný hlupák, jak si všichni myslí, ale
výrazně

světec. Přesto

je zde velmi

cítit antisemitské tendence některých hrdinů. V textu čteme:

" 3a y:JICUHOM

JilvzJl paCCKa3aJla, llmo PJl3aHl1ee zoeopWl, 6yomo MaJlbllUUlKU Ha

MellbllUZfe, nOOZJlJlObleaJl, KaK eblHUMaJlU U3 nemJlU COlloeeUllUKa, KpUllaJlU llepe3 3a60p: )Kuo yoaeWlcJlI.. )Kuo yoaeWlCJl!.. HUKollau EzopoeUll Kpy2JlO xoxomaJl u 3aCmaellJlll
JlJlllbK)l noemOpJlmb. - TaK - " :JICUO yoaeWlCJl "I .. "

186
187
188
189
190

190

Svarožič je zdrcený a odchází do

M.ll. ApIU>I6ameB, Cruum, in: Haut mpemuu Kllao, MocKBa, IllKOJIa-llpecc, 1996, c. 586.
C.G.Jung, Výbor z díla III, Osobnost a přenos, Brno, 1998, s. 152.
E.E. Edinger, Já a archetyp (lndividuace a náboženská funkce psýché), Brno, 2006, s. 45.
M.ll. ApIU>I6ameB, CaHHH, in: Haut mpemuu Kllao, MocKBa, lIIKoJIa-llpecc, 1996, c. 586.
Tamtéž, s. 584.
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svého pokoje, kde se ptá svého
otázky jsou prologem na

cestě

vnitřnľho

Boha (bytostné Já) krátce

ke smrti (Thanatos). Po

přečtenľ

východem slunce, Jurij otevírá okno, jež můžeme chápat jako

před

svou smrtí. Jeho

Kazatele je krátce

"dveře

před

světa",

do jiného

a

z něho hledí na lilie a leknľny (symbol smrti a znovuzrozem'). Tento motiv blížíCÍ se smrti
ještě umocňuje

lampa, která má brzy

dohořet. Proč

Jung se domnívá, že náboženství je pro

člověka

se Jurij nyní

Ve druhé

pro

svět,

ale smysl a

účel

něho

osudové náboženské

náboženství je ve vztahu individua k Bohu.

polovině

léčit

bez rozvoje

domnívat, že

Svarožičovi

našeho života nelze mnoho psychických nemocí
náboženského postoje.1 91

Jako protipól k této náboženské individuaci,
(částečně)

a Saninovi (do

Pro Sanina jsou

větší mľry)

důležitější

jeho

na svou víru?

charakteristický instinktivní postoj, jehož

projevy se týkají celé lidské historie. Víra sama je podle
přesvědčení určené

zaměřuje

se

můžeme

je mnohem bližší individualismus než individuace.

individuálnľ

zájmy než zájmy kolektivní. Sanin si

dělá

a

říká, co chce. Často také dosáhne toho, co si přeje. Sanin je rád individualistou a

kolektivní priority ho znechucují a rád je porušuje.
provokuje a uráží okolí.

Svarožičovy

pokusy se

začlenit

proto se může zdát, že je individualista nedobrovolný.
náboženská individuace,

neboť

Překračuje

do

Přesto

intimní tabu,

společnosti

nejsou

ani Saninovi nenľ

sice kritizuje náboženský systém jako

existenci Boha. Tedy i jeho Self zná archetypický obraz v sobě

řád,

rád

ideálnľ,

a

úplně cizľ

ale nepopírá

zakořeněný

ve

víře.

V románu čteme:
" -JI e Eoza eeplO, - OnJlmb 3aCMeJlJlCJl CaHuH, - eepa e Eoza OCmWtaCb eo MHe C
oemcmea, u Jl He euJIC)l HU1WKOU He06xooUMocmu HU 60pOmbCJl C HelO, HU yKpenrl5lmb ee.
3mo eblzooHee ecezo: eCJlU Eoz ecmb, Jl npUHecy eMy UCKpeHHlO1O eepy, a eCJlU Ezo Hem,
mo MHe J/Ce Jly'lwe... d92

Bytostné Já jako individuačnľ cesta k Bohu je tedy i u Sanina,

ale je patrné, že individualismus je mu bližší než
Arcybašev prezentuje Sanina jako spíše
introvertní typ hrdiny. Sanin žije

vnější

uprostřed

nastoupenľ

náboženské individuace.

- extrovertní typ hrdiny a

lidí,

Svarožič

žije

uprostřed

Svarožiče

jako

Obě

tyto

sebe.

povahové charakteristiky skrývají své negativní stránky. Jak Jung varuje: "Čím úplnější
je vědomé extrovertní zaměření, tím irifantilnější a archaičtější je nevědomé zaměření.

D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga, Brno, Nak1. Tomáše Janečka, 2005, s.9697.
192 M.ll. ApI1.I>I6arneB, CaIDIH, in: Ham mpemuu KJlao, MocKBa, llIKoJIa-llpecc, 1996, c. 441-442.
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Někdy
S

je to až brutální egoismus rozsáhle
'
.
,,193
hane bnym a nzcemnym.
v

Vraťme

okolností je

Svarožičovi

shromáždění

prostředníkem.

to, co je

dětské,

a

hraničící

,

se nyní ještě ke

"Ve velkém

překračující

Cokoli

naladěn

a k jeho introvertnímu problému. U Junga čteme:
osamělý

lidí se introvert cítí

dělá, dělá

podle svého a

spíše pesimisticky a

a ztracený. ... Není dobrým

vnějším vlivům

ustaraně,

se brání...Za normálních

protože

svět

a lidské bytosti

nepovažuje koneckonců vůbec za dobré ... Nejlepší společností si je on sám. ,,]94 Negativní
stranou introvertní povahy je že:

"Svoboda ducha je spoutána potupnou
střídavě

se strachem hroutí před

finanční

závislostí, bezstarostnost jednání se

veřejným míněním,

morální převaha se dostává do

bahna méněcenných vztahů, radost z ovládání končívá žalostnou touhou být milován. 195
Je zajímavé, že při detailním zkoumání tohoto románu můžeme nalézt u
těchto

Svarožiče

mnoho

negativních introvertních prvků.

Cesta náboženské individuace u

Svarožiče

mu má pomoci nalézt otázky po smyslu života

nebo smrti. Saninova pudová individuace poukazuje na osvobozování od náboženských
církevních dogmat a poukazuje na svobodnou volbu jedince.
Náboženská a etická individuace má k
nějakým způsobem

autoritou,

velmi blízko. Všechna náboženství byla

založena na etice. V židovsko-křesťanské morálce je nejvyšší

vševědoucí Bůh. Později

Boha k volbě a

sobě

zodpovědnosti

odrazem vůle Boží, nebo

od éry osvícenství se

jedince.

Přesto

zajímavě

morálky

přesunuje

se zdá, že etika archetypická je

nějakého jiného univerzálního

Etická funkce psýché je

původ

od

buď

zákona.

zobrazena v práci Sigmunda Freuda "Kulturní"

sexuální morálka a moderní nervozita (Die "kulturelle" Sexualmoral und die moderne
Nervositiit, 1908), která poukazuje na to, jak se na

počátku

projevoval. Tlak společnosti na sexuální morálku je nátlakový,
na pohlavní život muže
svazek, ale na

straně

přenášeny

druhé se

20. století tento problém
neboť

na jedné straně jsou

femininní požadavky, tedy monogamní manželský

prohřešky

muže netrestají tak

přísně.

Výsledkem je podle

Freuda dvojí morálka, která ve společnosti rozvijí rychle se šířící nervozitu.

196

C.G.Jung, Výbor z díla I, Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Brno, s. 272.
D. Sharp, Slovník základních pojmů psychologie CG. Junga, Brno, Nakl. Tomáše Janečka, 2005, s. 66.
195 Tamtéž, s. 67.
196 Sigmund Freud, Kulturní sexuální morálka a moderní nervozita, In: O člověku a kultuře, Praha, Odeon,
1989, s. 61-81.
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může otevřít

Také Freudova práce

další

dveře

do

světa

románu Sanin, který se

přímo

nabízí jako zamyšlení nad sexuální morálkou hlavního hrdiny.
První rozdíl, který je patrný mezi morálkou ženy a muže je podle Freuda ten, že muž je
více akceptován a tolerován ve svém chování než žena. Nejhorší ale na tom je to, jak
reaguje společnost, neboť ona tuto dvojí morálku více méně podporuje. Jak Freud říká:
,.Ještě škodlivěji působí

výběru,

kulturní sexuální morálka tím, že se faktor mužského

jehož jedině lze dosáhnout zlepšení konstituce, velebením monogamie ochromuje,

neboť

vitální výběr je u kulturních národů humánností a hygienou snížen na minimum. ".197
společnost

Freud se však ptá, kdyby tato
vzrůstá

vlna nervozity, hysterie a dalších nemocí? Domníváme se, že je to

společnosti,
straně

kdy na jedné

straně

proč

tuto kulturní morálku tolerovala,

je tolerována dvojí morálka u

hlavně

pak

tlakem

některých jedinců

a na

druhé potlačována sexualita u žen.

Velmi zajímavé v této stati je to, jak Freud
nejožehavějších

témat, které podporují lidské

zdůrazňuje,

vášně

že moderní literatura je plná

a pudy, smyslnost a požitky, kdy

etická pravidla a ideály jsou ignorovány. Typický literární hrdina této doby je patologická
postava, postava psychopaticko - sexuální nebo to
mít další problémy, které
Sanin, Jurij

útočí

na

Svarožič, Solovejčik či

čtenářovy

může

smysly. V

od Kubišty

útočily

obrazů Křik

či

vyvstávalo nyní na povrch našeho
šanci. Ovšem

přemíra těchto

či

to jsou:

či

ve výtvarném

umění. Například

mělo

za následek i

různé

Oběšený

psychické

hrozné, zasahovalo nejhlubší hladiny našeho srdce a
vědomí.

Naše

negativních

"dekadentní" nemoc, tedy neurózu
vlna moderní doby

hrdina

Arcybaševově románě

od Muncha, Utonulá od Schikanedra nebo

na lidský organismus, což zajisté

poruchy. Vše, co bylo odpudivé

nějaký revoluční

Ragožin.

Stejný útok na naše smysly byl vnímán i v divadle
názvy modernistických

být

či

může ovlivňovat

nevědomí,

vlivů

náš stín dostává nyní svoji

má za následek novou moderní

sebevražednost. Lze se domnívat, že neurotická
uměleckou

sféru. Ta je patrná v literatuře jako

komplex dekadence i se projevuje v dalších souvislostech

zvláště

stylizačních

a

uměleckých.

Tedy, kdybychom se zamysleli spolu s Freudem, kde je největší problém, mohli bychom
říci,

že na jedné

straně

je to přílišná nepokryto st v pojednávání do té doby tabuizovaných

témat a na druhé straně problém, kterým se zabýval Freud, potlačování pudů.

197
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Pudy byly a jsou kulturním
pudy

potlačovaly

člověk,

společenstvím potlačovány. Dříve,

náboženstvím

či

monogamním manželským svazkem. Jak

který stál v opozici vůči této

můžeme

tedy

potlačovat

ale i do jisté míry nyní se

společnosti

byl pokládán za nemorálního.

své pudy, abychom mohli

zůstat

řI'ká

Freud,

Přesto,

jak

lidmi? Freud nám odpovídá:

" ...zaměnit cíl původně sexuální za jiný, který už sexuální není, ale je s ním psychicky
příbuzný ...

Tento cíl nazývá sublimaCÍ. Tato sublimace pomáhá překonat i své

,,198.

sexuální odchylky.
Mohli bychom se tedy ptát,
vybrat ze dvou

čemu

slouží sexuální pud u Sanina? Kdybychom si mohli

nejdůležitějších účelů

účel

sexuálm'ho aktu, jímž je

slasti, musíme bezpochyby souhlasit, že s tím druhým. To je asi to
Arcybašev ve své

době přispěl.

rozmnožovaCÍ a
nejdůležitější,

Sanin je ten, který bojuje proti

účel

s čím

"kulturní" sexuální

morálce, která má jediný cíl - rozmnožovací. On je ten, který chce do

popředí přinést

princip slasti. U Sanina se sexuální pud projevuje více než volně.
Tento princip

nemůžeme

zaznamenat ani u Lydie ani u Karsavinové. Ony jsou totiž

pod vlivem dané epochální sexuální morálky.

Ať

plně

se snaží sebevíc, nemohou překonat své

vlastní nitemé pocity a chovat se tak svobodně jako Sanin.

Proč

mají tento problém? Proč

nemohou reagovat stejně jako Sanin?
Za prvé snad tím, že jsou druhé pohlaví. Nacházíme se na

počátku

20. století, kdy doba

byla jiná. Ženy - aristokratky byly vychovávány podle určitých norem a pravidel. Je
zajímavé i výstižné, že Arcybašev tuto problematiku situuje do malého
městečka

a mezi mladou a zchudlou aristokratickou společnost.

Vždyť

provinčního

i z románu vidíme,

že mladá společnost se snaží být již více otevřenější nové době.
Ženské pohlaví mělo na počátku 20. století nelehkou úlohu. Výchova podporovala
praktickou přípravu ženy na manželství, ale sexuální problémy se neřešily. Ženská
zvědavost

byla podle Freuda zastrašována a odsuzována tím, že tato

zvědavost

je

neženská a špatná. Ženy a nábožensky ftxovaní muži se nemohli svobodně projevit, neboť
sexualita byla

potlačována.

Realizované manželství tedy

často končilo

frigiditou ženy

nebo impotentností u muže. Dalším negativním rysem byl i strach z dalšího

otěhotnění

ženy.
V Arcybaševově románu je Saninovou sestrou Lýdie. Je svedena Zarudinem,
okouzlena jeho

vnějším

neboť

byla

zjevem a ne jeho duchovní stránkou, která nebyla příliš bohatá.

Po postupném ponížení podporovaném Saninem, Zarudin odjíždí z města a těhotná Lydie

198
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je zasnoubena s Novikovem, který je již delší dobu jejím obdivovatelem. Máme zde tedy
ženu, která svého budoucího muže nemiluje, ale je jen okouzlena tím, že ji miluje
Novikov. Jak asi

skončí

tohle manželství? Jak bude vypadat vztah

rodičů

k

dítěti?

Freud

říká:

"Zaměřme
základě

se

třeba

na tak

častý případ

okolností, za jakých došlo k

ženy, která svého muže nemiluje, protože na

uzavření manželství,

života nemá k tomu, aby ho milovala, žádný
chtěla,

milovat

protože

jedině

důvod,

a zkušeností svého manželského

ale která by svého muže vší moci

to odpovídá onomu ideálu manželství, k jakému byla

vychována. Bude pak v sobě potlačovat všechna hnutí, která

chtějí

dát výraz pravdě a

odporují jejímu ideálnímu snažení, a vynaloží obzvláštní úsilí, aby hrála láskyplnou,
něžnou

a starostlivou manželku. Výsledkem tohoto sebepotlačování bude neurotické
v

,,199

,

onemocnenz.

Je zajímavé, že se tento román
bezstarostní a
potlačován

víceméně

vůbec

a do

téměř

zcela odehrává mezi mladými lidmi,

nemyslí na svoji budoucnost. Motiv

popředí

se dostává jen

negativní funkci.

Otěhotnění

podvědomý

Lydie je

něco

dětí

a rodinného

štěstí

Děti

sexuální pud.

kteří

jsou

je zde

zde mají

negativního, Lydie svoji ženskou

roli přijímá téměř na pokraji zhroucení a chce se zabít, což svědčí o jisté nedozrálosti této
hrdinky.
Zdá se, že z morálního hlediska Saninovi chybí
Sanin

nevěří

dobovou
mlčí,

stud a pokora. Navzdory tomu

v přirozenou mravnost a bojuje proti té lidské morálce, která

sexuální a agresivní instinkty ze strachu, že
viny. Sanin

svědomí,

směřuje

společnost,

přijde

o lásku druhých nebo

k morálnímu relativismu. Arcybašev
která v mravních otázkách

začala

chtěl

ztrácet

kvůli pocitům

pomocí Sanina zobrazit

směr. Bůh

je mrtev nebo

což pro hrdiny znamená, že jsou vydáni na pospas svému morálnímu

musí nalézt své vlastní morální zákony. Pomoci .jim mUže jen jejich
svědomí.

I proto

A.rcybaševův

román

může

vytěsňuje

být aktuální v dnešní

svědomí

vla..,~tÚ

době,

a

morální

kdy se lidé

neshodnou na kOI'Jr..rélri morálce a ctnostech a výsledek dnešního morálního relativismu
vede k tomut Že lidé nechtějí soudit číny_ druhých a své postoje zakládají na tolerantnLm
přístupu.
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Tamtéž: s. 79.

76

3.3 Dialogy se smrtí
Thanatos bývá v řecké mytologii zobrazován jako bratr Hypna (Spánku) a je symbolem
smrti s dohasínající pochodní. Freud

vytvořil

ve dvacátých letech 20. století teorii dvou

protikladných pudů: erós (pud života) a thanatos (pud smrti). Podle Freuda působí pudy
jako základní principy života. Pokud je jedinec zdráv, jsou tyto pudy v rovnováze.
Negativní

působení

navenek, tak i

dovnitř.

s Freudovou teorií

může

thanatos se

projevovat formou agrese nebo destrukce jak

Jeho cílem potom je návrat

pudů upozorňuje

zpět

Viewegh na vliv

do stavu smrti. V souvislosti
Nietzschův

jako zakladatele

psychoanalýzy. Viewegh se domnívá, že v pozadí Freudova pojetí pudů stojí Nietzsche a
Dostojevskij. A nezapomínejme také na to, že Nietzshova filosofie mohla být
Běsy a Bratry Karamazovými.

200

Jung pojímá téma smrti široce. Smrt a život podle něj
a

tvoří

paradoxní jednotu. Jen tehdy, jestliže smrti

životu, se
vědomě

může člověk

ovlivněna

také -

přes

patří

k sobě jako polární protiklady

přiznáme

stejnou svébytnost jako

veškerou temnotu, nesmyslnost a smrt může

rozhodnout, že dá svému životu smysl a

si vážit života

skutečně

jedinečného

a

živoucího stavu bytí. 201
V Arcybaševově románu Sanin má smrt významné zastoupení. Semjonov je hrdina, který
umírá na souchotiny jako mladý
část hrdinů řeší

Zbytek

člověk.

A také jenom on umírá přirozenou smrtí. Další

problematiku sebevraždy.

hrdinů přemýšlí

o

sebevraždě

Svarožič, Solovejčik

(Karsavinová)

či

a Zarudin ji zrealizují.

se o ni pokouší (Saninova sestra

Lýdie). Je zajímavé, že jenom Saninje ten hrdina, který ji neřeší a smrt v jakékoliv formě
je mu protivná. Tito mladí hrdinové řeší smrt, setkávají se s ní a musí na ni reagovat. A to
ve

věku,

kdy by snad ještě smrt nemusela být tím

pravděpodobně chtěl

tématem. Autor však

poukázat na to, že láska a smrt mají k sobě velmi blízko.

Proces umírání v postavě Semjonova Arcybašev
můžeme

nejaktuálnějším

vyjádřil

sledovat z vnějšího pohledu. Tedy, jak mladá

velmi

společnost

zajímavě, neboť

jej

vnímá problematiku

smrti a také, jak ji vnímá Semjonov. Zpočátku se Semjonov snaží mluvit o nemoci a chce
poukázat na to, proč žít, když umírá. V textu čteme:
"EcJlu 6bl Bbl

3HaJlU,

KaK lle xottemCJl yMupamb ... Bce :JICUBem, a Jl yMupalO ... .., A Jl

OyMaTO, ttmo Kozoa BaM,

KaK Mile, npuoemCJl yMupamb u 31lamb llaBepll0e, ttmo

yMupaeUtb, maK BaM u B ZOJlOBy lle npuoem oyMamb, ttmo CJlOBa ... Hul/Ute, TOJlcmozo U/lU

200
201

J. Viewegh, Sebevražda a literatura, Akademie věd, Brno, 1996, s. 59
L. Muller, A. Muller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 425.
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- llU6 o CMblCll.f" 202 P ro m Iad'h
~,'
,
K020 eUle maM ... UMe10m KaKOue o hrd'mu nem, pnJemne
vědět,

že ho očekává smrt a ani žádní velcí myslitelé doby nemohou ovlivnit fakt, že smrt

na něho čeká.

Začíná se

u něho objevovat strach ze smrti, který ho začíná pronásledovat:

"CeMeH06 6ce20a u oc06eHHo C mex nop,

KaK y3HaJl, ttmo y He20 ttaxomKa, 60JlJlCfl

CMepmu. ... CHattana eMy cmpaHHo, 06UOHO u oa:JICe 6011bHO 6blllO,

ttmo 6ce ocmaemCfl

no- npe:JICHeMy He mOllbKo 6 npupooe ... HO U 6 HeM CGMOM. OU np0606aJl U3MeHumb
3mom nopflooK, 3acma6umb 6cex 3auHmepec06ambcfl UM u e20 cMepmb1O, ... noHflmb, ttmo
6ce KOHtteHO. . .. 3HaKoMble CHattana yOU6WlUCb,
počátečního

nomOM He n06epWlU... ,,203 Kromě

strachu hrdiny je zde zachycena rozpačitost okolí na téma smrti.

je stále ještě tabuizovaná. Semjonovou reakcí je

větší

Neboť

smrt

a větší uzavírání se do svého nitra a

snaha o psychickou přípravu na smrt. Z textu citujeme:
" OUlYUleHUe

611U3ocmu

6efJepGM... EcllU

OH

Kpy2110U

myutWl

fJepHOU

llaMny,

Oblpbl

nOfl611JlJlOCb

eMy KG3aJlOCb,

ttmo

6

6

HeM

mOllbKO

no

fJmo-

mo

meMHome

6ecpopMeHHoe u 6e311UKoe HeMeOlleHHO 6cmaem Hao HUM u HeyMOllttHO Ulenttem:

UlUl

... UlUl... UlUl... - u Ha 3mom 6e336yfJHblU, Henpepbl6HblU Ulenom MpaKa 6 HeM CGMOM ttmomo Om6efJaem UlenomOM, mOCKllU6blM u cmpaUlHblM. ,,204

Jung tuto úzkost charakterizuje podobně jako Arcybašev:
,,Když jsme však sami a je noc a tak temno a ticho, že neslyšíme a nevidíme nic než
myšlenky, které sečítají a odečítají roky života, když nevnímáme nic ... než pomalé a
nezadržitelné přibližování černé zdi, která s konečnou platností pohltí všechno, co miluji,
co si přeji, co mám ...pak se všechny životní moudrosti schovají do neodhalitelné skrýše a
na člověka ...padne úzkost jako dusivá přikrývka. ,,205

Je

těžké

se pro Semjonova s touto myšlenkou ztotožnit,

Příroda, přátelé

a město. Nic se nemění.

Proč

neboť

vše

zůstává

tedy umírat, ptá se tento hrdina.

stejné.

Hrůza

ze smrti však přetrvává:
"T020a OH nOCmapaJlCfl yeouHumbCfl, y2Jly6umbcfl 6 ce651 u OOUHOKO cmpaoamb nOllHblM
... C03HaHueM C60e20 y:JICaca c60eu CMepmu. Ho UMeHHO omm020, fJmo 60Kpy2 u 6 e20
:JICU3HU 6ce OCma6aJlOCb no npe:JICHeMy... H MblCllb o CMepmu, ... cmaJla mynemb u
omnycKamb c:JICamy1O Oyuty. ,,206 Začíná se rozvíjet ambivalentnost hrdiny. Semjonov
začíná

žít dvojí život.

Můžeme říci vnější

a vnitřní. V textu čteme:

M.ll. Ap.QhI6ameB, Camrn, in: HaUl mpemuu Kllao, MocKBa, I.lIKoJIa-llpecc, 1996, c. 394.
Tamtéž,432-433.
204 Tamtéž, s. 433-434.
205 C.G. Jung, Duše a smrt, in: Duše moderního člověka, Atlantis, Praha, 1994, s. 107.
206 M.ll. Ap.QhI6ameB, CaHHH, in: HaUl mpemuu Kllao, MocKBa, I.lIKoJIa-llpecc, 1996, c. 433.
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"B HeM 06pa306aJlOCb KaK 6bl 06e :JICU3HU: OOHa npe:JICHRR, 60JlbWClR, R6HaR, KomopClR He
M02Jla 6Mecmumb MblCJlU o CMepmu, 3a6bl6aJla o Heu, oeJlaJla C60e oeJlO u HaOeRJlaCb
:JICUmb 60 lfmo 6bZ mo HU cmaJlO 6elfHO, U OpycClR - maUHClR, ueyJl06UMClR, CKpblmClR, KaK
lfep6b 6 R6JlOKe, KomopClR lfepHblM MpaKOM npOCalfU6aJlaCb CK603b nep6ylO :JICU3Hb U, KaK
A
- ,,207
Ru,
Omnpa6JlRJla ee HecmepnUMOU- U HeU36bl6UOU- MyKOU.

Semjonov se tedy dozvídá o smrti, snaží se s ní

smířit

a informuje o ní okolí. Velmi

zajímavým jevem je jeho vzrůstající transformace.
Ze zkoumání

symbolů

jasně

smrti ve snech, mýtech, náboženstvích a pohádkách se

ukazuje, že smrt je z hlediska nevědomí procesem absolutní proměny. Impulz k proměně,
jenž

přichází

z nevědomí a který se

může

ve snu zobrazit jako úkol

co přitom musí zemřít, je strnulý postoj jáského vědomí.
vnitřní přeměnou

a

připravovat

se na smrt. A když

208

překročit řeku.

Tím,

Semjonov začíná procházet

přichází, překvapí

ho, že nemá

téměř

strach. V textu čteme:
"B 3mou 060UHOU :JICU3UU 6blJlO Helfmo maKoe, lfmo CeMeuo6, Kocoa HaKouelf JlUlfOM K
JlUl1Y CmOJlKuyJlCR co cMepmblO U nOHRJl, lfmo :JICU3Ub KOHlfeua, nOlfmu He ucny2aJlCR.
.. .MaJlO- nOMaJly ou cmaJl K)loa- mo omoo6uzambCR om :JICU3UU. Kocoa lfmo- Hu6yOb
nOR6JlRJlOCb nepeo UUM, OHO y:JICe Ka3aJlOCb eMy lfy:JICU.M U ueuy:JICHblM. ,,209

Semjonovova

transformace mu pomáhá připravit se na smrt, tzn. vzdalovat se od života.
Při

procesu umírání jsou velmi zajímavé reakce mladých

absolutní strach ze smrti. Tato

vnější

hrdinů,

které ukazují na

kolektivní reakce je v textu zobrazena tímto

způsobem: ,,/{y606a... 6blUllla ua KpblJlb110 pacmepRuuClR U 6JleOHClR... - Y:JICacuaJl wmyKa

cMepmb! - CKa3aJl JOpuu U n06JleOHeJl. ... Y Kapca6uHou 3aOpO:JICaJl noo60poOOK,
:JICaJl06uo U eUU06amo yJlbl6HyJlaCb.

Je jasné, že smrt je

něco, čeho

se

,,210

všeobecně

nacházíme mladé a fyzicky zdravé hrdiny,
nějaký

(kromě

Sanina) mají strach

lidstvo bojí. V Arcybaševově románu však

kteří

smysL Přesto jsou zde mladí hrdinové,

hrdinové

U OHa

mají mít

kteří

umírají.

před světem,

před

sebou cíl, budoucnost a

Můžeme

životem

či

se domnívat, že tito

budoucností. Z textu

citujeme:
"Bce cmORJlU u, ue cnycKClR 2Jla3, CMOmpeJlU, MOJllfa, 3aOep:JICUeClR obLXauue, mOlfUO 60RCb
uapyzuumb lfmo- mo 6eJlUKOe, ... H eom y 6cex cmaJlO nOR6JlflmbCR y:JICacuoe OM UUX,
.. . lfy6cm60: xOmeJlOCb, lfm06bl 6ce KOHlfWlOCb cKopee U CeMeH06, HaKouel1, yMep.

Tamtéž, s. 434-435.
L. MUller, A. MUller, Slovník analytické psychologie, Praha, Portál, 2006, s. 393.
209 M.ll. Apll,hI6ameB, Camrn, in: Ham mpemuu KJlaiJ, MocKBa, IIIxoJ1a-llpecc, 1996, c.435.
210 Tamtéž, s. 426.
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H 6ce

co cmblooM u cmpaxoM cmapaJlUCb CKpbzmb u nooa6umb 3mo xeJlanue, 60RCb 632JlRnymb
Opy2 na opy2a. ,,211 Na počátku románu je patrné, že hrdinové chtějí žít a smrt je pro ně
nepřijatelná
končit

a obtěžující. V průběhu románu, ale i oni procházejí transformací, která může

smrtí. Ambivalentní není jenom Semjonov, ale i další hrdinové jako

Svarožič či

Karsavinová. Jak b'ká Jung:

"Mladická touha po
vzdálených

cílů

je

světě

a po

zřejmé spění

životě,

touha po

života k cíli,

naplnění smělých nadějí

spění,

neurotický odpor, v deprese a fobie, jestli uvízne

které se ihned

někde

mění

a po dosažení

v životní úzkost,

na minulosti nebo se bojí rizika,

bez něhož není možné vytčených cílů dosáhnout. dl2 Karsavinová prochází proměnou po
smrti

Svarožiče

a Saninově svedení. Zarudinova transformace se završuje smrtí. Z textu je

patrné, že smrt v románu nemusíme chápat jen jako fYzickou smrt ale i jako "psychickou"
smrt, kdy
každá

něco

starého

důležitější

končí či

se

mění.

Tím, že hrdinové žijí,

zároveň

i umírají.

Neboť

událost v jejich životě se podílí na přípravě smrti. Podle Hillmana život

zraje, rozvíjí se a spěje ke smrti. Žijeme, abychom zemřeli. Život obsahuje smrt a naopak,
vzájemně se doplňují a lze je pochopit jenom společně. Život nabývá smyslu jen skrze

smrt a příprava na smrt je způsob života.
Přesto

213

reakce mladých hrdinů na Semjonovovu smrt není překvapivá. Neboť smrt je také i

brutalní a to nejen jako fYzická událost, nýbrž ještě mnohem více jako událost psychická.
Jeho umírání je namáhavé, ošklivé a plné utrpení. Semjonov je odtržen od života a
zbývá jen hrobové ticho. Tuto "brutalitu" smrti zobrazil již Tolstoj v díle Smrt Ivana
Iljiče.

Také Andrej Bolkonskij ve

Vojně a

míru prochází "smrtí", kdy se přeměněn znovu

objevuje mezi živými. Čekání na smrt a strach z ní u Semjonova a Ivana Iljiče má blízko
k existenciální problematice. Jak vysvětluje Jampolskij:
,,B CJlyr-we "CMepmu H6ana HJlbU'la" pe% uoem npe:JICoe 6ce20 o "nCUXU'leCKOM

cocmoRnuu"

cmpaxa

CMepmu.

CMepmb

cmpauma

ne

npocmo

mpa2U'leCKOU

neom6pamUMocmblO KonZla :JICU3nu, ona cmpauma meM, 'lmo ne UMeem JlOKaJlU3aZlUU,
naxooumbcR 2oe- mo mym,

6

melle, no ee neJlb3R nu y6uoemb, nu n060pomb. ... cmpax, y

TOllcm020 ... KaK 6bZ 6bmaoaem U3 npullunno- Clleocm6ennblX c6R3eu . ... Pellb uoem 06
omKpblmuu m020, llmo... onpeOeJlRmbCR KaK 3K3uCmenZlUaJlbnbZU onblm. "

211

214

Tamtéž, s. 429-430.

C.G. Jung, Duše a smrt, in: Duše moderního člověka, Atlantis, Praha, 1994, s. 108.
213 J. Hillman Duše a sebevražda, Sagittarius, Praha, 1997, s. 58.
214 M. 51MrroJThcKHH, tPopMa cmpaxa, in: CeMuomuKa cmpaxa, IIapIDK- MocKBa, 2005, 339.
212
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Dá se

nicméně

usoudit na to, že Arcybašev velmi realisticky a z pohledu analytické

psychologie velmi

přesně

zobrazil proces umírání u hrdiny Semjonova. A jeho zobrazení

má blízko k existenciálním motivům.
Sám Arcybašev nepopírá, že, když mu bylo

třicet

let a

chtěl

se ohlédnout za svým

životem, cítí cosi jako: " ... UleJl R no KaKoMy- mo 02pOMHOcy Klla06uUjy u HUl.le20 He
6UOeJl, KpoMe M02Wl u Kpecm06.... CK6epHo mo, l.lmo cMepmb cmpaUlHa, ... maK u He
peUluUlbcR c06cm6eHHopy rmo omnpa6umb ce6R K l.lepmy; 6yoeUlb J/CUmb 00Jl20, OOJlcO
uomu no 3moMy Klla06uUjy, Komopoe Ha3b16alOm J/CU3HblO, ... u 006peoeUlb 00 KOHlIa
OOUH KaK nepcm.

,,215

V tomto sledu se nyní zamysleme nad problematikou sebevražd v
Celé 20. století je plné tohoto motivu v celé její
filosofie s psychologií. V díle Freuda, Sartra

či

šíři.

Arcybaševově

Je zajímavé, jak má k

Heideggera je smrt

díle.

sobě

klíčovým

blízko

místem.

Tato problematika se zkoumá také z pohledu sociologického a teologického. Z historie
ruské literatury je známo, že na počátku 20. století sebevrazi cestují z jednoho románu do
druhého. U Andrejeva, Gorkého, Bunina, Kuprina či Z. Gippius.
Také literární kritika vnímá tuto problematiku. Už Čukovskij v roce 1912 píše: ,,BCR
HaUla cmpaHa 6He3anHO npe6pamWlacb 6 Klly6 CaMoy6uUll. . .. CaMoy6uulla y HaUlUX
nucameJleu menepb KaK 6bl

rmeH,

KaK 6bl 36aHue,

KaK 6bZ oG:JICe nOCmORHHa5l

nporjJeccUJl. ,,216 Hlavní příčinu sebevražd vidí v bídě lidí.

Z hlediska teologického je patrné, že náboženství pokládá sebevraždu za hřích a odmítá
vzít na sebe

zodpovědnost

související s náboženským pohr'bem. Podle Viewegha: "Z

křesťanského hlediska není sebevražda pouhým" útěkem ze života ce, nýbrž

vzpourou

vůči

Bohu. ,,217 Je patrné, že sebevrah ukazuje na to, že se nebojí prastarých zbraní náboženství
- posledního soudu a posmrtného života. I kdyby byla sebevražda

prohřeškem

proti

církvi, nemusí to ještě znamenat, že je sebevrah bezbožný. Žid Solovejčik volí
sebevraždu, kterou mu

nepřímo

odsouhlasí i Sanin se svým názorem: " JKumb cmoum

mOJlbKO mOMy, Kmo 6 CaMOM rjJaKme :JICU3HU 6uoum y:JICe llaCJlaJ/CoeHue. A cmpaoalOUjwwJlyllUle yMepemb. " Přesto jsme si jisti, že Solovejčikova smrt nebyla pro něho nešťastná.

Jeho sebevražda se v románu popisuje
Solovejčik

ve slovech dalších

umírá před domem a v přítomnosti svého psa Sultána.

v analytické psychologii poukazuje na
215

nepřímo

mateřský

http://www.lib.ru/RUSSLlT/ARCYBASHEW//artz.txt. c. l.
Blíže viz: K. q)'KOBCKHŘ, Ca.Moy6uUlfbl, in: Pe%, 1912,23 H 24 )l,eKa6pH.
217 J. Viewegh, Sebevražda a literatura, Akademie věd, Brno, 1996, s. 17.
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Solovejčik

když

se oběsí, což

komplex. Také je neobvyklé, že

T. ITpoKonoB, )[(U3HU u CMepmu Muxaw/a APlIbl6azueea,

216

hrdinů,

Arcybašev volí násilné
Solovejčika

ukončení

života u dvou židovských

hrdinů.

a také u hrdinky Dory z románu Tellu ympa (1905).

Jak již bylo

Vždyť

řečeno

u

podle Masaryka je

u židovské populace nejnižší procento sebevražd. Tím spíše, že je to etnikum věřící a tedy
nachází smysl života ve

víře.

Masaryk nezkoumá, zda jde o ortodoxní nebo liberální

směr.

Podle Čukovského je zde situace taková, že je zde více bláznů, ale určitě nejméně
sebevrahů. 218 Čukovskij zkoumá hlavně sociologický aspekt, kterým chce později

objasnit literární problematiku. Je jisté, že pro
návratem
právě

"domů".

Solovejčika

A jeho duše by mohla dosáhnout své

je sebevražda

chybějící

šťastným

poloviny a tedy celosti

ve smrti.

Podle sociologa Durkheima je sebevražda: " ... kolektivní tendencí v životě sociální

pospolitosti,
obětí.

cc219

řídící

Durkheim se také domnívá, že příčiny smrti mohou být spíše vnější než vnitřní

a jsou schopné

působit

vyčleněni

ze

společnosti.

Tedy z úst dalších

společenském
důstojníka

vnitřní svět

důležitá.

společnosti

je jeho sebevražda zprostředkována

je jasné, že pro Zarudina osobní

čtenáři

Viewegh: "Suicidant v podstatě volá po

zneuctění

život

čtenáři

čest

je ve

(urážka) od Sanina ho jako

jen jeho personu -

a proto umírá.
společenství,

vnější

stránku. Pro

Nebo, jak to charakterizuje

jehož pomocí chce dosáhnout

,,220

V psychologii se sebevražda chápe jako autodestruktivní jednání, které
jedince dobrovolně

končí svůj

zdiskreditovat. Už proto, že autor nepoukazuje na

prostředí důležité,

potvrzení vlastní hodnoty.

zažili obrovskou emocionální zkoušku. A

A následné

tohoto hrdiny, ale ukazuje

Zarudina je sociální

Opět

hrdinů. Přesto

kontextu velmi

muselo ve

kteří

dostane do jejich vlivu. Tím myslí

Bylo by docela myslitelné, že Zarudin

pod vlivem těchto sociálních podmínek.
nepřímo.

člověk

až tehdy, když se

Durkheim sebevražedné tendence u lidí,
cítí se

počet

se vlastními zákonitostmi a vybírající si každým rokem jistý

ukončit

vyjadřuje

úmysl

vlastní život a k tomu si zvolit prostředky, u kterých můžeme

předpokládat, že k zániku života povedou?21

Z pohledu analytické psychologie James Hillman

rozděluje

sebevraždy do

několika

skupin. Rozlišuje sebevraždy patologické, sebevraždy z paniky, egoistické, altruistické,
promyšlené

či

náboženské. Další sebevraždou podle

emocionální, tedy sebevražda na protest proti

světu,

dělení

jako sebepotrestání či

K. ll)'KoBcKHŘ, CaMoy6uuZfbl, in: Pe'lb, 1912,23 II 24 ,neKa6pH.
J. Hillman Duše a sebevražda, Sagittarius, Praha, 1997, s. 23.
220 J. Viewegh, Sebevražda a literatura, Akademie věd, Brno, 1996, s. 67.
221 Tamtéž, s. 19.
218
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J. Hillmana je sebevražda
zneuctění

sebe

sama. Také to mohou být ty sebevraždy, k nimž

často

docházelo na

osamělosti,

století, tedy sebevraždy pod vlivem melancholie,

přelomu

smutku

či

19. a 20.

z milostného

utrpení. 222
Sám autor se v roce 1897 pokusil o sebevraždu. Takto na tuto situaci vzpomíná Jevgenij
Agafonov:
"OKa3aJlOCb, nOK)lUleHue Ha cOMoy6uucmeo, cmpeJlJlJlcJl MOJlOOOU l.JeJlOeeK Apljb16aLUee;
... noK)lUleHue

np0U30UlJlO

Ha

nOl.Jee

m.R:>ICeJlOU

ceMeUHOU

OpOMbl,

nOJlOJICeHUe

CmpeJlJleLUeZOCJl mJlJICeJloe, nOl.Jmu 6e3HaOeJICHOe, e paHy eoUlJlo u 6eJlbe, onaCalOmCJl
3apaJICeHllR Kpoeu...

.., OOHaKO 6yoJlUluU nUCameJlb eblJlCWl, HO 3mo 6blJl .. .XOOJll.JUU

Je nutno konstatovat, že Arcybašev nebyl první ani poslední, kdo se

Mepmeelj. ,,223

pokusil o sebevraždu. Podle Žbankova se v Petrohradu odehrálo za měsíc v roce 1905
okolo 30 pokusů o sebevraždu, ale v roce 1908 již 121 a v roce 1909 se číslo zvýšilo více
než pětkrát, tedy na 199. Podle dalšího zdroje čerpajícího od Žbankova došlo již v roce
1907 v

Petrohradě

že i lidé ve

vězení

za období září až prosinec k 781
se

dobrovolně střílejí,

sebevraždě.

Zajímavým jevem je to,

lidé jdou bez donucení na oprátku nebo

skáčou

pod vlak, kterým jede Stolypin atd. 224
Otázkou také

zůstává,

jestli byla sebevražda v Rusku trestným

činem.

Ve

čtyřicátých

letech 19. století se z právního hlediska nejnegativněji hodnotila vědomá sebevražda, kdy
dotyčný

úmysl.

krátce

Tělo

před

svou smrtí zanechal dokument, který potvrzoval jeho sebevražedný

takového sebevraha bylo

pohřbeno

na

"nečestném" místě

bez

křesťanských

zvyklostí a jeho duchovní závěť byla neplatná. Ten, kdo provedl neúspěšný pokus byl do
roku povinen 1843 pracovat na nucených pracích. Po roce 1843 je odsouzen do
dobu od šesti

měsíců

do jednoho roku. Trestní

nařízení

se

mění

vězení

na

v roce 1903, kdy se

sebevražda nepokládá za zločin, ale nabádání k ní je porušením zákona. Navzdory těmto
nařízením nemohlo carské či "revoluční" Rusko omezit stále se zvyšující počet suicid?25

Jeví se tudíž jako jisté, že sebevraždy provázejí historii lidstva od
sebevražedné století v literatuře není žádnou výjímkou,

neboť

nepaměti.

Tedy 20.

vždy byl dostatek

důvodů

v uvedeném období a v celém následujícím 20. století se však k sebevraždě sahalo se stále
menšími skrupulemi.

222
223

Tamtéž, s. 36-42.
T. IIpOKonOB, )f(mHu u CMepmu Muxawra Aplfb16azue6a,
http://www.lib.ru/RUSSLIT/ARCYBASHEW//artz.txt. c. 2.

)J{6aHKOB, C06peMeHHble y6uucm6a - C06peMeHHblu MUP, 1910, H. 3, c. 27. A dále: A. IIernexoHoB,
Ha O'lepeOHble meMbl ("CaHuHlfbl" u "CaHuH") - PyccKoe 6ozamcm6o, 1908, H. 5 c. 126- 127.
225 RII. KpacHeHI<OBa, @wrOCOpCKUU aHaJlm cyulfuoa, in: HOeR cMepmu 6 pOCCUUCKOM MeHmaJlUmeme,
224,ll

CaHKT- IIeTep6ypr, 1999, c. 157.
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Motivy smrti se nenacházejí jen u románu Sanin, ale i v díle U poslední

čáry

(Y

nOClleOHeu '-lepmbl, 1910-1912), kde je sebevražda chápána jako jediné východisko ze
složitosti života. Z deseti postav se v tomto díle

čtyři

postavy

zastřelí,

dva

pověsí,

jeden

utopí a jeden přeřeže žíly. Podle Čukovského je to tím, že tento "klub sebevrahů" ničemu
neslouží. Nepracují, jak by měli. A proto nemají smysl života.

Domníváme se, že

226

Arcybašev v tomto ohledu plně zachytil a zobrazil náladu a chaos dané doby.
Dostojevskij se v Deníku spisovatele za rok 1876 zamýšlí nad
území Ruska a uvádí

řadu případů:

rozšířením

sebevražd na

sebevraha z "nudy", matku, která zabije dceru

v afektu a také mladou cynickou sebevražedkyni, na kterou si máme po její smrti
Nejzajímavější

"zpovědí"

myšlenky rozvíjí Dostojevskij nad

připít.

sebevraha z nudy. Z jeho

posledního dopisu citujeme:

" ...jakým právem
věčným zákonům?

mě příroda

měla

.. .jaké

kladu- li si jako

(zvýraznila A.D.) přivedla na svět jen

teď

nejbezprostřednějším štěstí z

vědomí

právo dávat mi bez mého souhlasu

otázky, nemohu být

šťasten,

štěstí,

při

dokonce

lásky k bližnímu a z lásky lidstva ke

všechno zanikne (A.D.): i já, i všechno to

kvůli jakýmsi

svým

(A.D.)? Ale

nejvyšším a

mně, neboť vím,

že zítra

i všechna ta láska, i všechno to lidstvo -

že se změníme v nic, v dřívější chaos (A.D.) .... co když byl člověk drze poslán na svět jen
na zkoušku, aby se zjistilo, udrží-li se takový tvor na zemi či nikoli? ,,227
Jestliže se na tento poslední dopis sebevraha podíváme z pohledu námi již
Jungových
přivedla

pojmů,

na

vidíme zde, že hrdina se ptá své matky (archetyp

svět. Neboť

osobnosti to není

jeho

příjemné

-

vědomé

stejně

zjištěných

přírody), proč

stránce, která má blízko k logu

či

mužské

jej

části

jako počátek následuje i konec. Hrdina se bojí chaosu

(ženský prvek) a raději by zdůraznil kosmos (mužský prvek).
Dostojevskij
spočívá

zdůrazňuje hlavně

to, že

chtěl

v nesmyslnosti pozemského bytí

smyslově či materiálně

a napít. A naopak
jsou mnohem

lidem

naznačit

člověka.

smysl tohoto textu, který

Spokojeně

jsou schopni žít jen

založení lidé, kterým ke spokojenému životu

chtěl zdůraznit,

zajímavější

že lidé chudí, slabí

a hlubší. Spisovatel

věří,

či

opomíjení

stačí dobře

přinášejí

se najíst

ideje, které

že budou vítězit geniální myšlenky a

nejen materialismus.
Dostojevskij také

přichází

s myšlenkou nesmrtelnosti lidské duše. Když

přestaneme věřit

v tuto nesmrtelnost a milovat lidstvo, nemá smysl žít. Pak nastupuje touha po smrti. Jak
říká

226
227

sebevrah, my jsme zde na jakousi zkoušku, která má prokázat schopnosti lidstva

K. q)'KOBCKmí:, CaMoy6uUlfbl, in: Pe'lb, 1912,23 II 24 .n.eKa6pH.
F.M. Dostojevskij, Deník spisovatele, Odeon, 1977, s. 549-551.
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či

poslání každého jedince.
otevřel

228

polemické pole pro

Přínosem Dostojevského je, že odkryl téma sebevraždy a
současníky.

Téma smrti v literatuře je

určitým způsobem

sofistikované a díky tomuto autoru na vrcholu.
Albert Camus se zamýšlí nad motivem sebevraha v Deníku spisovatele Dostojevského za
rok 1876 a

předkládá

jeden typ sebevraždy, kterou pojmenovává jako logickou

sebevraždu. Camus argumentuje filosofií lidské existence, která je pro
jako nesmrtelnost nereálná. Sebevrah, kterého jsme

připomněli

člověka

absurdní a

je metafyzicky uražen a

smrt je jen jeho pomstou. Podle Camuse je i sebevrah Kiril10v z Dostojevského

Běsů,

dalším prototypem logika - sebevraha. Camus řI'ká:
,Jnženýr Kirilov kdesi prohlašuje, že si vezme život, protože "to je jeho idea ".
... Připravuje se na smrt pro ideu, pro myšlenku. ... Cítí, že
existovat. Ví však, že neexistuje a že existovat

nemůže.

Bůh

je nezbytný a že musí

... Připravuje své gesto ve

směsi

vzpoury a svobody. "Zabiji se, abych stvrdil svou insubordinaci, svou novou a strašlivou
svobodu." ... Kirillov je absurdní postava ... Ke své logice smrti totiž
pozoruhodnou ctižádost, jež dodává této
chce zabít, aby se stal bohem.

postavě její skutečnou

připojuje

perspektivu: Kirillov se

,,229

U Kirillova je podle Camuse atributem božství jeho nezávislost. Když se zde na zemi
stanu bohem, budu nezávislý, vše záleží na mně.
Individualistická filosofie, která vyvrcholila Nitzschem sebevraždu schvaluje, ale
Schopenhauer takové myšlenky nesdílí. Dostojevskij nalézá smysl života v Kristu.
U Arcybaševova hrdiny
se sebou i s vnějším

Svarožiče je jeho

sebevražda také určitou polemikou hrdiny sama

světem, neboť Svarožič

prochází

vnitřní proměnou.

V textu je to

zobrazeno takto:
"EbIJl Kozoa- mo JvtWlb'-lUK lOpa, Komopblu XOOWl e ZUMHa3UlO ... IIomoJvt 3mom lOpa
yJvtep, a eJvtecmo Hezo eom xooum u oyJvtaem coeceJvt opyzou '-leJlOeeK, cmyoeum lOpuu
CeapoJlCu'-l. ECJlU 6bl ux ceecmu 6Jvtecme, mo lOpa He Jvtoz 6bl nOURmb UblHeumezo
lOpUJl... 3ua'-lum, JvteJICoy HUMU nponacmb, 3Ha'-lUm, JvtWlb'-lUK lOpa oeuCm6UmeJlbHO
y.Mep... Y.Mep lOpa, yJvtep R CaM

transformace z dítěte do
uměl

U

dospělého

oaJlCe He 3a.MemWl 3mozo 00 cux nop.

muže by nemusela být negativní, kdyby ji

,,230

Tato

Svarožič

zvládnout. On je však stále dítětem a bojí se přijmout za život odpovědnost. On si se

svým životem hraje a zkouší osud. Tento motiv je známý i u Puškina, Lermontova nebo

Tamtéž, s. 626-630.
A. Camus, Mýtus o Sisyfovi, Svoboda, Praha, 1995, s. 143-144.
230 M.n. ApIU>I6arneB, CaHHH, in: Ham mpemuu Kllai), MocKBa, IIIKona-IIpecc, 1996, c. 437.
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Bunina.

Svarožič

zbraň

si bere ze stolu

a je zde první pokus o sebevraždu. Tomuto

pokusu předcházela suicidální tendence, kdy

Svarožič

nezná a stále nepoznává svůj smysl

života. V textu čteme:
"Ha cmOJle y

Hezo ecezda JleJICaJl peeOJlbeep, .. .lOpuu e3flJl ezo u eHUMameJlbHO

oCMOmpeJl.... u npucmaeWl ... K eucK)'.... u ... normlHyJl 3a cnycK.... Ho eblCmpeJla He 6blJlO,
u nOCJlblUlaJlC51 mOJlbKO CJla6blU MemaJlJlUlteCKUU U/eJlltOK KJlpKa. ,,231

dopadá

dobře.

Karsavinová.

Svarožič

Neboť

zde jsou prvky
může

A

je rád, protože

cítí, že jeho

nadějí

by mohla být

jejich vztah se začíná rozvíjet. U pokusu je jasné volání o pomoc a i

naděje

a

přání zůstat

naživu. To, že
přístup

také asociovat "rozumový"

sebevraždě,

vnitřně

Tato hra s osudem

k této

SvaroŽÍč

dává pistoli ke

sebevraždě.

Svarožič

spánkům

přemýšlí

o

ale nepociťuje ji přes emotivní stránku.

Vztah s Karsavinovou se nevyvíjí

pozitivně

a poté, co

Svarožič

není schopen bližšího

fyzického kontaktu s Karsavinovou a také pro nepochopení jeho názorů u mladé
společnosti nečekaně

a

pudově

(thanatos) volí smrt. To, co je

považováno za licoměrnost je spíše u

SvaroŽÍče

často

ve

společnosti

ambivalentní postoj na hranici života

a smrti. V textu čteme:
"KaK JlCUeOmHOe e npedcMepmHou mOCKe, OH cmaJl mOMUmbC51 u uCKamb ce6e Mecmo.
.. .HeoJICUoaHHo

eCťlJlblJla MblCJlb

O KapcaeuHou,

O mOM,

ltmo nOCJle eltepaUlHeu

OMep3UmeJlbHO n03opHOU CtjeHbl Hee03MOJICHO ecmpemUmbC51 C Heu, a He ecmpemUmbC51
HeJlb351. ... u MeJlbKHyJla MblCJlb, ltmo JlyltUle yMepemb, lteM 3mo. ,,232
Svarožičovy

povahy ho donutí jednat. Může však být za tímto jednáním i problém animy.

Podle Hillmana, když
Tento

Stud a komplikovanost

zápas je

čelíme svádění

nejnebezpečnější

Animy nebo spiknutí Anima bojujeme se smrtí.
v dospělém

věku.

Nejnápadnějšími

projevy

destruktivních aspektů Animy a Anima mohou být nemoci, zločiny či sebevraždy.
Freuda jsou

otevřeny

233

U

podmínky pro autodestruktivní chování tehdy, když jedinec má

ambivalentní city (láska a nenávist) vůči druhé osobě.
Tím, že se jedinec

(např. Svarožič)

stává objektem

těchto

ambivalentních

citů,

nastává

pro něho přesun agrese z původnľho objektu libida (Karsavinová) na vlastní osobu.
Tak u něho vznikají agresivní sadistické tendence, které obrací dovnitř. Tento
Svarožičův čin

231
232
233

by byl podle Freuda chápán v podstatě jako vražda, protože úmysl

Tamtéž, s. 506-507.
Tamtéž, s. 640-641.
J. Hillman Duše a sebevražda, Sagittarius, Praha, 1997, s. 73-74.
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někdejšímu

zabít by platil k

Svarožič

objektu lásky, se kterým se

původně

identifikoval (Karsavinová).
Krátce

před

Svarožič

svou smrtí

prochází transformací: "Me:JICoy HUM u eceM, llmo e20

OKpy:JICClJlO, cmClJla maflmb u peambC51 Cefl3b. fl C Ka:JICOblM M2HoeeHueM OH lle3ClMem1l0
CmaHOeUJlC5I ece OClJlbUle u OClJlbUle, yx0051 om ece20 Mupa e meMHylO 2Jly6uHy ceoe20

A realizuje suicidum: " ... KaK mo Olle1lb 6blcmpo u HeO:JICUOaH1l0

OOUHOK020 oyxa."

6blCmpellUJl ce6e 6 2pyOb. 234
chtěl

autor

Zde po neúspěchu s Karsavinou se střílí do hrudi. Jako by

poukázat na to, že nyní se
neboť

jeho sebevražda je zmatená,
jako první lékaře. U

Svarožiče

Přesto

a pud k smrti.

Svarožičova

potom, co si

bolest týká jeho srdce, jeho emocí. I

uvědomí,

že se

zastřelil

volá

Svarožič

se ve stejné míře projevují vitalistické pudy - pud k životu

je možné, že Karsavinová nebyla jediným

dokonanou sebevraždu. Lze se domnívat, že již po příjezdu

důvodem

Svarožiče domů

pro jeho

se připravuje

v celém tomto románu jeho smrt. Blížící se konec je ohlašován symboly, které mají
poukázat na psychologické
Svarožiče začalo

změny

dávno předtím, než nastala skutečná smrt. V románu je to vyjádřeno při

setkání s umírajícím Semjonovem,
častěji

stavu, totiž symboly znovuzrození. Umírání tedy u

při

se to ukazuje i ve zvláštních

malování obrazu nebo

změnách

při četbě

charakteru, které u

Kazatele.

Svarožiče

Ostatně

nacházíme.

Čím dál větší uzavřenost, apatičnost a nepochopení vnějšího světa. Svarožičova

problematika čtenáře

směřuje

až k eschatologickým myšlenkám. Nebo je možné, že

chtěl

zobrazit a pochopit smrt, když do ní vstoupí a tak projevit svou filosofii. Bylo by docela
myslitelné, že autorova vize suicida u
existencionalismu.

Vždyť

ten

Svarožiče

upozorňoval

nás odkazuje do

na to, že

různé

pozdější

problematiky

existenciální

skutečnosti

mohou být sděleny racionálně, ale pochopeny mohou být jedině tím, že se prožijí. 235
Ze zkoumání Arcybaševova textu vyplývá, že smrt může mít mnoho podob. Chen ve své
práci

(Současné mýty

Solovejčik
Neboť

jak

llell06eKa

by

patřil

o smrti)

234

236

několika

podskupin. Je nepochybné, že

říká: "CMepmb 6UOUmbC5I KaJe Hellmo HeU36e:JICHOe,

Hao

umřít "důstojně",

235

smrt do

do skupiny, kterou nazývá smrt jako fenomén kulturního hrdiny.

CKomCKUM

uH06blmue. u236 Svarožič

patřil do

rozděluje

COCm05lHUeM

u

CY1l5lUf.ee

eMy

HO e036blUlalOUf.ee

npeKpaCHoe

Oyx06Hoe

by náležel ke skupině smrt jako úmyslná volba. To znamená

nebýt odkázán na libovůli smrti, ale zvolit si, kdy a jak zemřu. Sanin by

skupiny smrt jako část života, protože:

M.n. ApD;bI6ameB, CaHHH, in: Ham mpemuu 'OlGO, MocKBa, lllKoJIa-IIpecc, 1996, c. 641-642.
J. Viewegh, Sebevražda a literatura, Akademie věd, Praha, 1996, s. 153.
IO.B. XeH, COepeMeHHble MUpbl o cMepmu, in: HoeR cMepmu e pOCCUUCKOM MeHmOJlUmeme, CaHKTIIeTep6ypr, 1999, s. 75.

87

"CMepmb u yMupaHue HeOmOeJlUMbl om JlCU3HU. 3mo ecmecmeeHHble ReJleH115l u
HeU36eJICHblU um02 ece20 JlCUe020. HUlJe20 mpa2UlJeCK020 e :Jmou HeU36eJICHOCmU Hem.
llpocmo, npUHUMaJl JlCU3Hb, Haoo npwmmb u CMepmb, u60 OHU HeOmOeJlUMbl Opy2 om
opy2a. )f{ueu nOKa JlCUeemCR u He oyMau o CMepmu. ,,237
dříve

než je

nezbytně

Podle Sanina není nutné umírat

nutné. Kdyby Karsavinová s Lýdií zrealizovaly svou sebevraždu,

mohli bychom je přiřadit do skupiny smrt jako nešťastný případ.
Z dříve citovaného románu je tedy jasné, že Arcybašev hledá pomocí svých
význam smrti. A ptá se:

čeho

hrdinů

se smrtí dosáhne? proč žít? proč umírat? Arcybašev ví,

že vchod do života je u každého hrdiny jeden, ale
se Arcybašev snaží zobrazit ve své

tvorbě. Neboť

východů

je mnoho. A tyto východy

nejenom vzestup života, ale i smrt

má důležitý význam. Zdá se tedy, že Svarožič volí smrt, protože má strach ze života.
A naopak jeho blíženec Sanin volí život. Bojí se tedy smrti? Docházíme zde tedy k
závěru,

že "silný" Sanin je ve skutečnosti dalším ze "slabých" hrdinů, který žije, aby

zapomněl

na budoucí smrt. A

Svarožič

nemusí být jen "slabým" hrdinou, ale i hrdinou

volby, která ukazuje na jeho duchovní odvahu.
kdežto Sanin se jeví spíše jako pudový hrdina.

237

Tamtéž, s. 76.
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Svarožič je

existenciální hrdina,

Závěr

V této práci jsme se pokusili o interpretaci Arcybaševova románu Sanin jako díla, jež
velkou

měrou může

být analyzováno jako dílo s myšlenkovými prvky

analytické psychologie, která

patří

spolu s Freudovou psychoanalýzou a Adlerovou

individuální psychologií ke klasickým
analytických
Porovnáním

pojmů

těchto

jsme

Jungovy

hlubinně

vyčlenili především

Jungových myšlenkových

psychologickým

směrům.

Z oblasti

archetypické postavy a cesty psýché.

konceptů,

jsme se pokusili dokázat, že

Sanin i některá další Arcybaševova díla obsahují motivy, klasifikované jako archetypické
analytické vzorce.

Neboť

je patrné, že Jungovo dílo má blízko k dalším formám

umění

a

literatury až po duchovní či humánní filosofii.
V první kapitole jsme uvedli román Sanin, kde jsme

chtěli

poukázat na hlavní

inspirační

prvky, které mohly motivovat Arcybaševa k tvorbě tohoto románu. Zamýšleli jsme se
také nad funkcí románu ze stylistického a výpravného hlediska. Je patrné, že Sanin je
románem o pohlavní lásce a o smrti. I
propojenost s 19. stoletím a

příjmení

Turgeněvovými

hlavru'ho hrdiny mohlo poukazovat na

Jarními vodami.

Neboť

jednotlivé postavy

v Arcybaševově románu mají za úkol reflektovat autorovo filosofické hledisko a znalost
psychologie.
V dějinách literatury se po vydání románu Sanin v roce 1907 autor
my jsme

chtěli zdůraznit některé

skandálně

proslavil a

dobové reakce na jeho tvorbu. Cílem však nebylo blíže

zkoumat dobové kritiky a reakce dané doby. Ale zkusit se podívat na tento román z jiného
pohledu, který by mohl objasnit vášnivé a

především

negativní reakce

společnosti

na

tento román.
A proto ve druhé kapitole zkoumáme archetypické postavy: Animus a Anima, Otec a
Matka či Persóna a Stín.
V kapitole Animus a Anima se zamýšlíme nad problematikou vztahů u mladých hrdinů.
A docházíme ke
přítomna

zjištění,

že problematika incestu a také

i v tomto textu. Animus zkoumáme

hrdinek a animu z pohledu
hrdinů může

hrdinů

především

mateřského

komplexu je

z pohledu vnímání u ženských

mužských. Z textu je patrné, že anima u mužských

mít více negativních podob než pozitivních. Tento archetyp páru (animus a

anima) nás zavádí až k samotné náboženské problematice.
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V kapitole Otec a Matka rozlišujeme další ženské a mužské praobrazy. U maskulinních
můžeme

nalézt archetyp hrdiny, Otce a Moudrého starce. Cesta hrdiny je analyzována ve
archetypů

všech jeho jednotlivých fázích a komparujeme ji i pomocí pohádkových

V.

Proppa. Zjišťujeme, že praobraz hrdiny je u Arcybaševa vyjádřen v mnoha podobách.
Archetyp Moudrého starce, který chápeme jako praobraz moudrosti, je výrazně zobrazen
přirozeně přechází

v románu Smrt Landeho, kde

do archetypu moudrého

světce,

který již

máme zobrazen u Dostojevského Zosimy.
Biologický otec

přechází

od oidipovského komplexu až k problematice Velkého otce

(Boha). V románu se zamýšlíme nad absencí otce u Sanina a také nad komplikovaným
vztahem k otci u Svarožiče.
Symbolika

mateřských praobrazů

je v románu zobrazena

převážně

v přírodě a obsahuje

mnoho společných prvků opět i u Dostojevského.
Vnější

stránka osobnosti (Persona) je v další kapitole analyzována i s obrazem Stínu.

Maska u mladé

společnosti

má v románu mnoho podob a přechází do kolektivní persony.

Stín je zkoumán z vnitřního i

vnějšího

pohledu hlavních hrdinů. A

přechází

ke kolektivní

problematice zla. Sanin také polemizuje se stínem v obrazu Boha a polemizuje s ním.
V následující kapitole se zamýšlíme nad cestou psýché do
Arcybaševových

hrdinů.

Je jasné, že

nejdůležitějšími

náboženské a morální cesty, které mají napomoci

nejrůznějších

cestami u

vyřešit

hrdinů

zákoutí u

v románu jsou

smysl života. Jestliže tento

smysl není nalezen pňchází problematika smrti.
Thanatos je zde zkoumán z více
odpověď

pohledů, neboť

není možné nalézt

jednoznačnou

na tuto problematiku. Arcybašev se ptá, jestli má smysl žít, když nevidím smysl

svého bytí

nebo mám

raději zemřít.

Proces umírání u Semjonova autor zobrazit

s dokonalostí psychologa a je proto patrné, že zde použil své vlastní autobiografické
zkušenosti ze sebevražedného pokusu v mládí. Reakce mladých
v románu ambivalentní a má poukázat na tabu smrti na

hrdinů

počátku

na smrt je

20. století. Motiv

sebevraždy jako linie od Dostojevského prochází dále až k Arcybaševovým

románům,

které jsou zahlceny sebevrahy.
Docházíme zde k

závěru,

že Arcybašev odkrývá tabu ve

společnosti

a má blízko

1

k existenciální problematice.
Z analýzy románu Sanin je patrné, že se Arcybaševovi

podaňlo

pohlavní lásky, o které netušil, že nabude v pozdějších letech takové

ztvárnit fenomén
otevřené

debaty.

Mnohé motivy Arcybaševových textů, chápané dobovou kritikou jako nedostatky či přIliš

90

otevřená

a šokující témata, se z hlediska budoucích podob

proměnili

v řadu aktuálních témat.

Právě

čím

to,

Arcybašev

postupy, jimiž se k těmto

předjímal

1

analytické psychologie

ve svých myšlenkách problémy dvacátého století, i

problémům vyjadřoval,

jeho díla.
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mohou

objasňovat současný

zájem o
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Résumé
Die Diplomarbeit "Texte von MP. Arzybaschew als alternatives Modell der russischen

Prosa am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhundert"

behandelt das Werk

Arzybashew nicht nur aus der Sicht der Literaturgeschichte, sondem vor allem aus der
Perspektive der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung.
lm zweiten Kapitel dienen die Grundarchetypen "Anima" und "Animus", "Vater" und

"Mutter" sowie "Persona" und "Schatten" als Ausgangspunkte der Analyse. AuBer diesen
Grundarchetypen arbeitet die Diplomarbeit mit weiteren Theoremen aus Jungs Werk und
erweitert den analytischen Apparat um einige Begriffe aus Freuds Psychoanalysen.
Der dritte Teil ist dem Weg und den Ausdruckmitteln der Psyche gewidmet. Mit Hilfe
des Begriffs Psyche, der eng mit einem weiteren Theorem Jungs - dem sog. Selbstverbunden ist, wird Arzybashews Roman aus der ethischen und religiosen Perspektive
untersucht. Das, ermoglicht die Frage nach der lndividuation der literarischen Helden zu
steHen. Der Weg der Psyche mťindet letzlich sowohl bei Jung, als auch in Arzybaschews
Roman in das Phanomen des Todes. Die Diplomarbeit setzt sich mit dem Phanomen des
Todes bei den literarischen Helden auseinander.
Aus dem Text geht hervor, dass Arzybaschew in seinem Roman dem Tod in
verschiedenen Formen benutzt. In diesem Kapitel wird der Tod nicht nur aus Jungs
Blickwinkel beschrieben, sondem auch mit Hilfe anderer literarischer Werke russischer
Provenienz erforscht. Als weiteres Mittel der Analyse dient die Philosophie des
Existencionalismus. Die Weite der theoretischen Basis ist dadurch gegeben, dass der Tod
als Phanomen grenziiberschreibend sich durch alle wissenschaftlichen Disziplinen zieht.
Aus der Diplomarbeit geht hervor, wie eng Jungs Theorie mit der Literatur verbunden ist.
Jungs Werk beinhaltet eine Reihe von mythologischen und kreative Elementen, die der
Literatur bekannt sind.
Aus der Analyse des Textes wird klar, dass der Roman Sanin sehr viele Archetypen
aufweist und somit ein viel tieferer und interessanter Roman ist, als er von der damaligen
Literaturkritik interpretiert wurde.
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