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Anotace 
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následné rituální použití. Nadále práce pojednává o vztahu mýtu a pohádky, 

o jejich podobnosti a rozdílech a mytickém myšlení v současnosti. Poslední 

kapitola zkoumá individuační proces a vliv narace na jeho úspěšné dovršení, 

celkový vliv vyprávění na lidskou duši a možnosti narativní psychoterapie 

a analyzuje naraci z hlediska hlubinné psychologie. 
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his impact on human mind. The work explores narrative ability of recognition, 
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structures. Further it analyzes the significance of myth on human mind, its 

influence on society and henceforth its ritual use. Next the work is about 

relation of myth and fairy tale, about their similarity and difference and about 

mythical thinking in our current society. The last chapter is key part of the 

work, to where leads previous text. It explores individuation process and 

influence of narrative on its successful completion. In this part the work 

examines total influence of narrative on human soul and possibility of narrative 

psychotherapy and analyzes narration from the view of the depth psychology.  
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Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst. 

Anton Pavlovič Čechov 

Úvod 

  Výběr tématu této bakalářské práce Narace jako princip individuace by 

mohl být na teologické fakultě minimálně diskutabilní. Již svým názvem dává 

najevo, že půjde minimálně o multioborové pojednání. Je pravda, že se zde 

bude prolínat literární teorie, filosofie, psychologie, antropologie, religionistika 

a jakkoliv implicitně i teologie. 

 Zpočátku bych chtěl obhájit výběr tohoto tématu. Jaké má místo na ETF 

vyprávění a jungiánský pojem celistvé osobnosti? Jsem toho názoru, že úkolem 

teologa, alespoň protestantského, je řádná interpretace biblických textů. Je 

třeba, aby pronikl do hlubiny tradicí předávaných spisů a vynesl na povrch to, 

co je pro současného člověka klíčové. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

zabývat textem z obecné perspektivy. Pochopení funkcí textu, jazyka a 

předávání klíčových témat by mělo být pro kazatele klíčové. Základní prací 

teologa by mělo být tlumočení starověkých textů, pochopení autorského 

záměru a následné zpracování do smysluplného textu. Avšak by tak měl činit 

s vědomím, jaký je pak dopad oněch textů na duši posluchače. 

  Je pravda, že každá jednotlivá kapitola by vydala na samostatnou 

diplomovou práci, proto se pokusím snad ve stručnosti, ale věřím, že bez 

vulgárního zjednodušení, shrnout společné téma několika oborů. Bohužel se 

mezi odbornou veřejností nevyskytuje důkladná monografie, která by se 

konkrétně zaobírala tímto tématem. Světlou výjimkou a drahou inspirací mi 

byla práce doc. Pavla Hoška Kouzlo vyprávění, která mě inspirovala k dalšímu 

studiu daného tématu. Myšlenky, které mám v úmyslu ve své práci spojit, jsou 
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roztroušeny v různých oborech. Co je však sjednocuje, je zájem o to, jaký mají 

jisté struktury našeho jazyka vliv na lidskou duši a jak lidská mysl naopak 

ovlivňuje tyto struktury. Věřím, že tato práce bude mít formu mozaiky, kde se 

jednotlivé střípky porůznu doplňují a dohromady budou utvářet celistvý obraz, 

než aby získala formu eklektické svévole, kde nebude patrna vnitřní 

souvztažnost. 

 Fascinuje mě, jak je možné, že některé příběhy přetrvávají věky a jsou 

stále aktuální. Proč některá témata zanikají a jiná jsou stále aktuální. Jak je 

možné, že některé příběhy nám „mluví z duše“ a jiné nás zase nijak neoslovují. 

Zaujala mě podobnost mezi názory literární teorie, antropologie a jungiánské 

psychoanalýzy. Člověk přicházející do kontaktu s textem není jen pasivním 

recipientem, ale aktivně se podílí na tvorbě textových struktur. Text však není 

jen pasivní kostra, která čeká, až ji uchopí lidská mysl. Tito dva, člověk a text, 

přicházejí do styku a navzájem se ovlivňují. Proto jsem pojmenoval tuto práci 

Narace jako princip individuace. Jedinec ovlivněný příběhem z něj přebírá 

materiál pro širší nahlédnutí sama sebe a získává tím možnost přehodnotit svoji 

současnou zkušenost se životem. 

 Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. Hodlám postupovat od 

vysvětlení nejobecnějších pojmů, jako je jazyk, hermeneutika a narace. Dále 

budu pokračovat mýty a v poslední kapitole se budu zaobírat teorií konfrontace 

jedince s textem na poli psychoanalýzy. Tato práce je umenšena o praktickou 

část, kterou by bylo možné zahrnout na jiných oborech. Není mým záměrem 

zde rozebírat konkrétní textové příklady, neboť by tato práce narostla nad 

rámec požadovaných rozměrů. Je zde soubor teoretického materiálu, který 

odkazuje na svůj praktický původ. Věřím, že moje práce nevyjde naprázdno a 

bude užitečná i pro studenty příbuzných oborů, které zaujala podobná tematika, 

a bude jim vhodnou příručkou pro další studium.  
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1. Jazyk 

 Tuto práci začínám jazykem, neboť to je základní stavební prvek 

lidského popisu skutečnosti. Jelikož je vyprávění záležitostí přenosu obsahů, 

jazyk mu slouží jako mediátor. To, co dělá člověka člověkem, není jen 

schopnost myslet, ale také konkrétní forma tohoto procesu tj. jazyk. Celá lidská 

kultura, včetně náboženství, umění a vědy, existuje díky jazyku.
1
 Srovnávám a 

spojuji různé názory na jazyk z pohledu kulturní antropologie, psychologie a 

filosofie. 

 Jazyk plní funkci centrální součásti kultury a je jádrem všech 

komunikačních systémů. Je hlavním médiem, jehož prostřednictvím sobě 

navzájem a potom také budoucím generacím předáváme zprávy, dotazy, 

znalosti a hodnoty. Jazyk, jak na něj můžeme nahlížet, je hlavním prostředkem 

sociálního života, neboť zprostředkovává interakci. Používáme ho tvořivě a 

pružně jak při mluvení o nejobecnějších pojmech, tak i ke sdělování drobných 

rozdílů a odstínů ve významech.
2
  

1.1 Jazyk jako struktura 

 Teorií jazyka se zabýval francouzský strukturalista Ferdinand de 

Saussure. Ve svém pojednání Kurz obecné lingvistiky, které vyšlo tři roky po 

jeho smrti v roce 1916, hovoří o jazyku jakožto o kódovacím systému. Jeho 

terminologie se stala určující pro další lingvistickou diskuzi. Tento významný 

lingvista promýšlel již dříve známou skutečnost, že jazyk je skrytou, ale 

                                                           
1
 Srov. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 

s. 306 
2
 Srov. MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2010, s. 38 
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nezbytnou základní osnovou (strukturou) řeči.
3
 Ve své teorii skloubil různé 

směry, které mu předcházely, prohloubil je a dále rozpracoval. 

 Řeč dělil na mluvu (parole), a na jazyk (langue). Mluva je konkrétním 

vyjádřením jazyka. Jazyk je abstraktní systém pravidel a zakládá tak mluvu, 

která je konkrétním sdělením jedince. Jazyk jakožto systém nevědomě 

respektovaný všemi jedinci tak umožňuje, aby se dva jedinci mohli dorozumět. 

Například angličtina, francouzština nebo čeština jsou konkrétním vyjádřením 

obecnějšího, neznámého rozměru řeči. Jazyk je skryt za mluvou, přesto ale je 

konkrétní, lze ho rekonstruovat ve zřetelných gramatických přehledech a 

jednotlivá slova lze sepsat ve slovnících. Je tak společenský jev a stává se 

majetkem společnosti.
4
 Mluvu nebo jazyk však nelze samostatně definovat. 

Jsou na sobě navzájem závislé. Jen na základě respektování obecných pravidel 

(struktur) se může odehrát konkrétní dorozumívání mezi jedinci.  Jazyk, jehož 

konkrétním vyjádřením je mluva, je struktura, která se nejlépe osvědčila 

v praxi, a především je vlastním organizátorem zkušenosti.
5
 Saussurovi nejde 

o jednotlivá slova, ale zdůrazňuje strukturu, vztahovost jednotlivých 

jazykových jevů. Rozděloval vztahy na syntagmatické, tj. hodnota znaku 

vyplývá z jeho vztahu k okolním znakům a paradigmatické, u kterých jeden 

znak může být určen z protichůdného či asociativního vztahu k druhému 

znaku.  

 Všechny jazyky mají pravidla na spojování fonémů do slov a všechny 

mají soubor pravidel (syntax), jež představují mnohem vyšší úroveň abstrakce, 

než je slovo. Spolu dohromady tato pravidla umožňují vzájemně srozumitelnou 

                                                           
3
 Srov. POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 

s. 24 
4
 srov. ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, s. 135 

5
 Srov. POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 

s. 25 
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komunikaci. Jazyk je nejuspořádanější a nejsystematizovanější částí kultury, 

ale struktura jazyka určité společnosti je nezávislá na struktuře své kultury. 

Kultura a jazyk se navzájem ovlivňují. Jazyk poskytuje hotové návody pro 

organizaci třídění a klasifikaci světa tak, jak jej zakoušíme. Je to symbolický 

systém, který vytváří sítě významů, které nám pomáhají pochopit a využít naše 

prostředí a porozumět oné záplavě smyslových vjemů, která se na nás 

v každodenním životě valí.
6
 

1.2 Slovní zásoba 

 Slovník nemůže samostatnými termíny označit všechny jevy našeho 

světa. Je jich nekonečné množství. Žádný člověk není stejný jako ten druhý, 

žádná květina není stejná jako druhá květina téhož druhu a ani dva vlasy na 

naší hlavě nejsou stejné. Představa, že jazyk umí označit každý jev, je klamná. 

Jazyk označuje skupiny jevů, s nimiž dovedeme pracovat jako s představami. 

Kdyby jazyk měl označovat jednotlivé jevy, byl by nám na nic. Nikdo by nebyl 

schopen se naučit nekonečné množství výrazů. A kdyby se k tomu někdo 

přiblížil, byl by naprostá výjimka. Jazyk by byl k ničemu, neboť by nebylo se 

s kým domluvit, protože by bylo velmi složité dojít ke shodě na pojmenování 

jednotlivé věci. Vedle nekonečného množství zkušeností a jevů by každý 

musel ještě zvládat ještě nekonečně bohatý jazykový kód. Slovník tedy musí 

zahrnovat dosti radikální zobecnění, které umožňuje, abychom se 

v nekonečném poli zkušeností orientovali pomocí omezeného počtu různých 

slov. Běžně náš slovník nepřesahuje více než čtyři tisíce slov a aktivní slovník 

je ještě omezenější.
7
 Rozvinutější civilizace ovšem nezajišťuje jejím 

obyvatelům širší slovník. Rozsah slovní zásoby průměrného Američana je 

                                                           
6
 Srov. MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2010, s. 38-39 
7
 Srov. POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 

s. 28-29 
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srovnatelný s počtem slov používaných průměrným africkým Sanem či 

příslušníkem některého z jihoamerických indiánských kmenů.
8
 

 Toto zobecnění se děje na základě neschopnosti lidského poznávacího 

aparátu pojmout, uchovávat a mít stále při ruce nekonečné množství pojmů. 

Tendence k zobecnění je tedy skutečně velmi silná, mohli bychom ji také 

nazvat tendencí k největší možné redukci počtu slovníkových výrazů při 

zachování co nejvyšší praktické rozlišovací schopnosti. Slovník samozřejmě 

nezahrnuje pouze jen označení rovnocenných skupin jevů. Jsou v něm pojmy, 

které kryjí celou naši zkušenost od nejobecnějších pojmů jako „svět“ a „bůh“ 

až po odborné výrazy, které znají jen vybrané skupiny. Slovník tedy vzniká 

tak, že mluva hledá rovnováhu mezi co nejnižším počtem výrazů a co 

nejdokonalejším pokrytím zkušenosti.
9
 Společně s dalšími částmi kultury tvoří 

jazyk jakési síto či filtr, skrze nějž pozorujeme svět. A až skrze tento překlad 

jsme schopni interpretovat skutečnost světa. Tato skutečnost – včetně našeho 

pojetí světa, nás samotných a ostatních lidí – přežívá tím, že se o ní vzájemně 

ujišťujeme v každodenních rozhovorech s ostatními lidmi. Tímto užíváním 

jazyka posilujeme naše společně sdílené hodnoty, předsudky, mylná pojetí, 

záliby a nenávisti, a nacházíme tak jistý pocit stability a řádu v potenciálně 

chaotickém světě.
10

 

   

 

 

                                                           
8
 Srov. MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2010, s. 39 
9
 Srov. POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 

s. 29 
10

 Srov. MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2010, s. 40 
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2. Jazyk a myšlení 

 Díky Saussurovi víme, že jazyku je vlastní obecná struktura, která 

určuje jeho konkrétní podobu, v této kapitole proberu různé hypotézy na 

vzájemný vliv jazyka a myšlení. Lze se tázat, co má větší vliv, jestli jazyk na 

myšlení, nebo myšlení na jazyk. Myslím si, že je to podobné jako se tázat, co 

bylo dřív, jestli slepice, nebo vejce. Názory se rozcházejí, a když se někdo 

odhodlá neoblomně zastávat jednu stranu, vzbuzuje nedůvěru. Jasné je, že 

jazyk a myšlení jsou pevně provázané, jedno žije z druhého. Můžeme si být 

jistí, že lidská mysl potažmo jazyk jsou součástí nějaké širší struktury, kterou 

jsou ovlivnění. 

2.1 Sapir-Whorfova antropologická hypotéza  

Začal bych s pozicí, která klade jazyk před myšlení, a to teorií 

antropologů Edwarda Sapira a Benjamina Whorfa. Jejich teorie je též známa 

jako hypotéza jazykové relativity a jazykového determinismu. Jazyková 

relativita vypovídá o tom, že charakter kultury je utvářen jazykem. To 

znamená, že kultury s různým jazykem se navzájem od sebe liší. 

Determinismus se zde nachází v tom, že veškeré myšlení je ovlivněno 

jazykem. Tito dva antropologové došli k tomu, že jazyk společnosti pevně 

rozhoduje o utváření myšlenkových pochodů a kultury lidí. Tvrdili, že samotná 

gramatika utváří pohled lidí na svět. Lidé společně s ostatními z určitě 

společnosti vidí, slyší a poznávají hlavně proto, že jazyk, který se naučili jako 

malí, jim již předurčuje výběr určitého způsobu nahlížení na realitu.
11

 Lidé 

různých jazykových skupin tedy nežijí ve stejném světě, neboť každý ho 

nahlíží skrze svůj jazykový aparát. Mluvit konkrétním jazykem znamená si 

                                                           
11

 Srov. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, s. 
316 
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přivlastnit nějaký konkrétní náhled na svět. „Lidské bytosti nežijí v objektivním 

světě, který by existoval sám o sobě, ani ve světě společenských dějů, jak jsou 

běžně chápány, ale žijí do značné míry v milosti daného jazyka, který se pro 

jejich společnost stal médiem vyjadřování. Bylo by zcela iluzorní si 

představovat, že se člověk přizpůsobuje realitě v podstatě bez použití jazyka a 

že jazyk je pouhým náhodným prostředkem pro řešení specifických problémů 

dorozumívání a uvažování. Ve skutečnosti je ,reálný svět‘ do značné míry 

postaven na jazykových zvycích společenství. Žádné dva jazyky si nejsou nikdy 

dostatečně podobné, aby se u nich dalo předpokládat, že znázorňují tutéž 

společenskou realitu. Světy, v nichž různé společnosti žijí, jsou rozdílné světy, 

nikoli pouze stejné světy s různými pojmenováními (...). Vidíme, slyšíme, i jinak 

zakoušíme do značné míry právě takto, protože jazykové zvyky našeho 

společenství nás predisponují k jistým způsobem interpretace. “
12

 

 Jejich teorie vyvolala rozporuplné reakce a v 60. letech 20. století byla 

kritizována z různých stran. Robert Murphy se k tomuto tématu vyjadřuje 

takto: „Stačí se zamyslet nad vlastními myšlenkovými pochody a okamžitě 

zjistíme, že nepřemýšlíme pouze ve slovech uspořádaných v úhledném 

gramatickém pořádku, neboť myšlení na to ve své neúplnosti zdaleka 

nestačí.“
13

 Člověk nemyslí stále v uspořádaném gramatickém pořádku. Spíše 

neustále bojuje o to, aby svoje myšlenky mohl srovnat a srozumitelně vyslovit. 

Což je mnohdy dosti nesnadné, a tak často utíkáme k poezii a hudbě. Mezi 

kritiky panuje názor, že jazyk má spíše vztah ke kultuře volný a flexibilní, než 

aby ji přímo určoval. 

                                                           
12

 SAPIR, Edward a David G MANDELBAUM. Selected Writings of Edward Sapir in Language, 
Culture and Personality. Berkeley: University of California Press, 1968 s. 162 převzato z BUDIL, 
Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 4. vyd. Praha: Triton, 2003, s. 294 
13

 Srov. MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2010, s. 40 
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2.2 Člověk, řeč a komunikace 

V této části bych chtěl analyzovat, jak k jazyku a porozumění přistupuje 

filosof fenomenologie a hermeneutiky Hans Georg Gadamer. Studoval 

filosofii, germanistiku, dějiny a klasickou filologii. Navazuje na svého učitele 

Martina Heideggra, který téma rozumění před ním naznačil. Kromě početných 

prací, kde interpretoval klasická řecká a novověká filosofická díla, se věnoval 

i teoretické koncepci filosofické hermeneutiky, kterou pak rozpracovává ve 

svém díle Pravda a Metoda.  

 Gadamer pokračuje v aristotelské tradici a definuje člověka jako ζῷον 

λόγον ἔχον (zoon logon echon) neboli animal rationale. Toto pojetí chápe 

člověka jako zvíře mající rozum, ovšem slovo logos také znamená i řeč. Toliko 

člověk na rozdíl od zvířat má logos, schopnost si sdělovat své myšlenky. 

Člověk je schopen svou řečí sdělovat i to, co se právě neděje před tváří toho, ke 

komu mluví. Může tvořit obecné pojmy a vytvářet tak společnost. K základním 

myšlenkám o podstatě řeči patří, že když člověk mluví, tak si neuvědomuje řeč 

samotnou.
14

 Člověk na rozdíl od zvířat je ve vztahu ke světu od něj svoboden. 

„Pozvednout se nad nátlak toho, s čím se ve světě setkáváme, znamená: mít řeč 

a mít svět.“ 
15

 Toto pozvednutí je všude tam, kde se setkáváme s řečí, je to 

svoboda od jmen, kterými člověk pojmenovává věci ve svém okolí. Bůh 

zplnomocňuje Adama k tomu, aby dával zvířatům jména a tím je uváděl do 

poznatelného světa (Gn 1,19- 20). 

  

                                                           
14

 Srov. GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč: Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 24 
15

 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010, s. 378 
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 Řeč pro Gadamera není uzavřenou záležitostí, kde by bylo možné, aby 

něco mohlo být nevysloveno. Řeč zahrnuje všechno. Jakmile jsem něco 

schopen myslet, jsem to i zároveň schopen říct.
16

 Jednu ze záhad řeči vnímá 

v tom, že nejsme schopni z řeči vystoupit, neboť veškeré myšlení o řeči je řečí 

vždy dostiženo.  Řeč klade až po myšlení, vnímá ji jako jeden z prostředků, 

kterými člověk uchopuje svět. Na druhou stranu řeč nepovažuje za nástroj, 

který lze odložit. Řeči se prostě člověk nemůže zbavit. V každém poznání, jak 

sebe samých, tak i okolního světa, jsme již vždy obklopeni řečí.
17

 Když se 

učíme mluvit, neuchopujeme řeč jako kladivo, se kterým se učíme zatloukat 

hřebíky, ale získáváme důvěrnou známost samotného světa i toho, jak se s ním 

setkáváme. Je to jako, kdybychom s kladivem uchopovali i zatloukání a smysl 

kladiva samotného.  

 Řeč je něco, co se děje. Nelze vést rozhovor, neboť nejautentičtější 

rozhovor je ten, který nezávisí na vůli ani jedné strany. V rozhovoru se spíše 

ocitáme. Nikdo nemůže předem říct, co z rozhovoru vzejde.
18

 Pokud někomu 

chceme porozumět, nelze to udělat tak, že se do něj vpravíme a pokoušíme se 

z vlastní perspektivy uchopit jeho prožitky, ale tak že se pokoušeme porozumět 

jeho řeči. Řeč se stává prostředkem komunikace a porozumění. „Dorozumění 

v rozhovoru zahrnuje, že jsou na ně partneři připravení a pokoušejí se sami 

u sebe připustit cizí a protichůdné.“
19

 Aby mohlo dojít k pravému rozhovoru, 

je třeba nechat platit osobní hledisko druhého, pokud se mu snažíme 

porozumět, nevztahujeme jeho slova na jeho osobu, ale zabýváme se slovy 

samotnými. Pokud chceme někomu porozumět, nesmíme s ním jednat jako 

s terapeutickým pacientem nebo člověkem u výslechu. Skutečnost lidského 

                                                           
16

 Srov. GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč: Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 28 
17

 Srov. GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč: Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 25 
18

 Srov. GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010, s. 331 
19

 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010, s. 333 
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dorozumívání spočívá v tom, že v rozhovoru neprosazuje svoje stanovisko ani 

jedna strana. Rozhovor tu je od toho, aby proměnil oba. 

 Gadamer si je vědom toho, že řečí nelze vyjádřit vše, co cítíme. Hudba, 

umění a poezie jsou výrazové prostředky jdoucí dál za schopnosti řeči. To však 

nemění nic na přednosti možností, které nám nabízí řeč. Svět, jak se nám dává 

poznat, je mnohem složitější, než zobecňující prostředky řeči, které nás nutí do 

schematismů. To však nic nepovídá o rozumění a jeho řečovosti. Jestliže je 

naše rozumové poznání neomezené, pak je i neomezená i řeč. Neboť řeč je 

vypovídajícím prostředkem samotného rozumu. Na druhou stranu si Gadamer 

je vědom, jak moc řeč přiblížil k myšlení, že by mohlo dojít k tomu, že by bylo 

možné řeč a myšlené zaměnit. To však vyvrací na zkušenostech z překládání. 

Každý, kdo mluví nějakou řečí, si myslí, že jen ta slova z jeho řeči přesně 

vypovídají o dané věci. Není možné, aby slova z cizích řečí přesně vyjadřovala 

zcela to samé. „Tuto úvahu musíme prohlédnout jako zdánlivou. Citlivost 

našeho historického vědomí svědčí o opaku. Úsilí o rozumění a výklad zůstává 

vždy smysluplné. Demonstruje se v něm nadřazená všeobecnost, s níž rozum 

překračuje meze dané ustrojením každé řeči.“
20

 

  

 

 

 

  

                                                           
20

 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010, s. 346 
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3. Hermeneutika 

 Po kapitole o Gadamerově názoru na řeč a komunikaci se můžeme 

volně přesunout k části, která pojednává o hermeneutice. Tuto kapitolu zde 

zahrnuji z toho důvodu, že zkoumá vzájemný rozhovor člověka a textu. Tato 

vědní disciplína je důležitá z toho důvodu, že rozebírá různé faktory textu. 

Zabývá se vlivem samotného textu na čtenářovo porozumění a zároveň varuje, 

že již vždy je čtenář ovlivněn a může svou pozicí ovlivnit, co z textu vyčte. 

Hermeneutika je nauka o správném porozumění a o výkladu textů. Pochází 

z řeckého ἑρμηνεύειν (hermeneunein), což znamená vykládat, překládat, 

tlumočit. Ze stejného základu je i posel bohů Hermés, který lidem tlumočil 

zprávy z božských sfér. V širším významu ji lze chápat i jako umění výkladu 

veškerých literárních děl, či vůbec lidského pochopení života. Moderní 

hermeneutika začíná s Friedrichem Schleiermacherem, který zdůraznil 

poznávací roli lidského subjektu při pochopení vykládaného textu nebo 

proneseného projevu.  Chápal hermeneutiku jako vcítění či návrat 

k myšlenkám původního autora. Hermeneutika se tak ocitla na hranici vědy 

a umění.
21

 

                                                           
21

 Srov. POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 
s. 18 
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 Hermeneutický čtyřúhelník je přístup, jak lze porozumět procesu 

komunikace. Dělí se na čtyři faktory, z nichž každý má svoji svébytnou 

působnost, ale je zároveň v interakci s ostatními. První je autor, který chce 

něco sdělit. Druhý je text jakožto nositel myšlenky, který nám i přes staletí 

zprostředkovává komunikaci s autorem. Třetí je čtenář, který přichází do 

kontaktu s autorem skrze text. Nikdy však není jasné, zda se čtenáři povede 

přesně rozluštit to, co bylo autorovým záměrem. Čtvrtým faktorem je důvod, 

proč autor, text a čtenář přicházejí do styku. 
22

 

 Dalším důležitým faktorem, který by měl mít čtenář vždy na paměti, je, 

že je dějinná bytost, která rozumí světu z nějakého již kulturně-společensky 

daného kontextu. Má již své předporozumění. Nikdy k textu nepřicházíme jako 

tabula rasa. Již v sobě neseme formu vžitých předsudků, těch se však zbavit 

nemůžeme, museli bychom se totiž zbavit své vlastní dějinnosti. Můžeme je 

však pojmenovat a pochopit, a tak se stanou předporozuměním. 

                                                           
22

 Srov. OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky, Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001,     
s. 17 

Tabulka 1 Hermeneutický čtyřúhelník 
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 Každý rozhovor, a to nejen s člověkem, ale i s textem, má vliv na obě 

dvě strany. Řeč, ač zapsaná, se při četbě stává řečí řečenou. „Písemnost je 

sebeodcizení. Jeho překonání, čtení textu, je tedy nejvyšším úkolem rozumění. 

Dokonce i čistě znakový nápis lze správně vidět a artikulovat jen tehdy, umíme-

li text znovu proměnit v řeč.“
23

 Čtenář tedy vstupuje do rozhovoru s textem 

a stává se aktivní součástí interpretace. Toto se nazývá hermeneutický kruh, 

kdy se čtenář a text ovlivňují navzájem a čtenář pomocí kladení otázek 

a hledání odpovědí dospívá k hlubšímu porozumění, než které měl na počátku. 

Text a vykladač jsou v neustálém rozhovoru. Vykladač, který vchází do 

kontaktu s textem, je v každém okamžiku tady i tam. Už pro něj neplatí, že je 

součástí jen jedné dějinné situace, ale díky textu se přesouvá do jiného světa. 

 V písmu dochází k sebeodcizení původního smyslu a návrat k němu je 

právě hermeneutický úkol. Text stojí oproti mluvenému slovu v nevýhodě. Je 

vydán napospas vykladači, neboť ze samého zápisu není patrné to, co můžeme 

vidět, když někdo hovoří, jako např. intonace, tempo nebo výraz. Text však má 

být vykládán, jinak mlčí. Úkolem vykladače je nalézt společnou řeč, chce-li, 

aby se nezpronevěřil textu. Text je odkázán na neustále aktualizovaný výklad 

a právě tak je znovu oživen. 

  

                                                           
23

 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010, s. 336 
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4. Narace 

 Nyní se od teorie jazyka a rozumění dostáváme k samotnému příběhu 

(naraci). Předešlé kapitoly jsem zařadil z toho důvodu, aby vytvářely širší 

kontext k následujícímu textu. Schopnost vyjádření a porozumění jsou totiž 

klíčové faktory pro naraci; kdyby nebyl člověk schopen formulovat své 

myšlenky a pochopit je, nebyla by možná žádná komunikace a tím pádem ani 

vyprávění a poslouchání příběhů. Teorií narace se zabývá tzv. poetika 

(v současné době naratologie), která se zaobírá formální/strukturální výstavbou 

literárního díla a zkoumá zásady, které určují styl literárních zpracování.  

4.1 Narace ve světle strukturalismu 

 Naraci lze dělit na fiktivní a reálnou. Do skupiny reálných vyprávění 

můžeme zařadit jakékoliv novinové zprávy, dějepisné knihy, záznamy událostí. 

Fiktivní narativy jsou dějové události, které se odehrávají ve fikčním, 

neskutečném světě. Pro definici vyprávění je nadmíru důležitá dějovost, kdy 

jsou dvě navzájem různé události propojeny nějakým dějem. V této části nám 

půjde o narativní fikci, což je převážně komunikační proces, v němž dochází 

k předání dějové informace od autora k příjemci. Tímto zúžením vyloučíme 

poezii, odborná pojednání a kvůli důrazu na jazykové podání i tanec 

a pantomimu.
24

 Strukturalismus se soustředí hlavně na vzájemnou souvztažnost 

prvků vyprávění; konkrétní vyjádření nejsou důležitá. Jeho úkolem je 

popisovat vzájemné vztahy jednotlivých prvků, což mnohdy vytváří 

komplikované grafy. 

  

                                                           
24

 Srov. RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2001, s. 10 
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 Narativ má podle strukturalistické teorie dvě hlavní složky, kterými 

jsou příběh a diskurs. Příběh je řetězec událostí, samotný děj spolu s prvky 

příběhu jako jsou postavy, prostředí, čas. Diskurs vyjadřuje prostředek, jímž se 

se obsah příběhu vyjadřuje.
25

 Objevuje se však otázka, zda je oprávněné říci, že 

narativ má strukturu. Chatman podle Jeana Piageta definuje pro strukturu tři 

kritéria: totalita, transformace a samoregulace. Dále ve své knize Příběh 

a diskurs dokazuje, že narativ splňuje všechny tři. 

 Příběh sám o sobě reprezentuje celek, neboť je stvořen z částí. Není to 

však nahromadění informací, tyto části tvoří síť navzájem provázaných vztahů. 

Jedna událost v příběhu předpokládá druhou, jinak by děj nedával smysl. Na 

rozdíl od nahodilého spojení slov se narace vyznačuje značnou 

organizovaností. Dále prokazuje, že příběh předpokládá jak transformaci, tak 

samoregulaci. Transformací se rozumí to, že příběh je uzavřená struktura, do 

které nepřistupuje nic z vnějšku. Skládá se pouze z daných vztahů, které se 

mohou různě proměňovat. Není důležité, jestli autor vypráví příběh 

chronologicky nebo retrospektivně; stále zaměňuje již předem zapsané 

struktury. Příběh si nemůže zachovat srozumitelnost v případě, když někdo 

nebo něco nerespektuje jeho vnitřní koherenci. Aby příběh zůstal příběhem, 

musí být schopen samoregulace.
26

 

  

                                                           
25

 Srov. CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs. Vyd. 1. Brno: Host, 2008, s. 18 
26

 Srov. CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs. Vyd. 1. Brno: Host, 2008, s. 21 
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4.2 Čtenář a text 

 Jak jsme již rozebrali v kapitole o hermeneutice, čtenář a text jsou ve 

vzájemném vztahu. Této skutečnosti si všímá i literární teorie a dále ji rozvádí 

po svém způsobu. Poetika se tomuto tématu začala věnovat až v posledních 

desetiletích, kdy nastal obrat ke čtenáři. 

 Když čtenář, divák či posluchač vnímá nějakou skutečnost, tak ji již 

vždy nějakým způsobem musí interpretovat. Provádí jakousi primární 

předvědomou exegezi. Musí vyplňovat mezery v textu událostmi, předměty či 

rysy, které autor při svém vypravování neuvádí. Není v silách autora popsat 

celou skutečnost děje. Když se dozvíme, že někdo dorazil na přednášku, už 

předpokládáme, že asi pravděpodobně bude student nebo profesor, že je 

oblečený, přijel MHD a při vycházení z metra zatočil doleva a šel po chodníku. 

To všechno si naše mysl v závislosti na naší zkušenosti musí doplnit, aby jí 

předkládaný děj dával smysl. „Narativy evokují nějaký svět potenciálních 

dějových detailů, z nichž řada není zmíněna, lze je však doplnit.“
27

  Na základě 

daných informací si můžeme představit nekonečně mnoho doplňujících detailů, 

je to snad omezeno jen naší představivostí. 

4.3 Kontakt s literárním dílem 

 Roman Ingarden se ve své knize Umělecké dílo literární zabývá mj. 

i tím, jak čtenář přistupuje k četbě textu. Má za to, že je třeba, aby se literární 

dílo opět uvedlo do vztahu se čtenářem, aby bylo možné pozorovat, jaké nové 

problémy vyvstanou. „Literární dílo tvoří schématický útvar, který obsahuje 

„mezery“, místa nedourčenosti, schematické aspekty atd.“
28

 Čtenář svojí 

četbou dílo konkretizuje. Dokud nevezeme příběh do rukou a nezačteme se do 

                                                           
27

 CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs. Vyd. 1. Brno: Host, 2008, s. 28 
28

 INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989, s. 329 
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něj, je kniha jen shlukem atomů celulózy a inkoustu. Až poté, co přijde do 

kontaktu se čtenářem, dílo ožívá. Stejně tak to platí i o veškerém umění. Obraz 

bez diváka nemá smysl, stejně jako hudba bez posluchače. Během četby se tyto 

konkretizace ustanovují a tvoří dílo tak, jak jsme ho schopni postihnout. 

Ingarden tuto konkretizaci nechce považovat pouze za psychologickou, protože 

se nikdo při četbě nezaměřuje na vlastní psychické pochody, spíše se zaměřuje 

na samotné dílo. Aby mohl čtenář adekvátně vnímat literární dílo, je třeba, aby 

se oprostil od vnějších vlivů, čímž často odsunuje na okraj vlastní psychické 

pochody a stavy, jež patří do reálného života. Během četby se snaží odsunout 

a nevnímat rušivé faktory, jako je hluk, nepohodlná pozice atd. Čtenář vstupuje 

do díla a vnější svět se pro něj stává druhořadým. Fiktivní svět se najednou 

stává naší realitou a získáváme tím specifický nazíravý postoj, který nám 

umožňuje postihnout literární dílo.
29

 Tímto postojem, kterým postihujeme ono 

dílo, se snažíme zbavit všech nedourčeností. Konkretizace vytváří spojovací 

článek mezi čtenářem a dílem. Čtenář není schopen postihnout dílo o sobě, 

pouze v jednotlivé konkretizaci. Mnohost a propojenost konkretizací má 

nakonec vliv i na samotné dílo, tím že autor v reakci na své čtenáře v dalších 

vydání je ochoten text díla pozměnit.  

 Konkretizace se od samotného díla liší: dílo je objektivní a již dané, 

konkretizace vzniká až subjektivním přispěním čtenáře. Dílo se vydává všanc 

těmto interpretacím, které mohou obsahovat různé prvky, které v samém díle 

nejsou, ač je dílo připouští, však mnohdy vykazuje prvky dílu zcela cizí. Pokud 

se to děje nesprávnou cestou, dochází k posunu významu celého díla. 

Interpretace způsobila vznik nového díla. Na druhou stranu se může dílo stát 

aktuálním, když ho je čtenář schopen konkretizovat s ohledem na současnou 
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situaci. Dílo si může zachovat svoji identitu, pokud samo dovoluje volnost 

interpretace, ale přitom je schopno si podržet své metafyzické kvality.
30

  

Literární dílo může staletí ležet netknuté a čekat, až přijde správný čas 

pro jeho konkretizaci, proto se stává, že mnozí skvělí autoři jsou oceněni až po 

své smrti. Život literárního díla ve svých konkretizacích prochází různými 

fázemi, tedy hlavně pokud se jedná o velká díla a ne neživotné kýče. Zpočátku 

může dojít k tomu (především u průkopnických děl), že je v konkretizacích 

nepochopeno, protože čtenáři na něj nebyli připraveni a nejsou schopni mu 

porozumět. To je období přípravné. Následně přichází doba, kdy se množí 

počet konkretizací, dílo je čteno a rozvíjí se celé bohatství jeho nejrůznějších 

stránek. Dílo je oceňováno a milováno, je na vrcholu úspěchu. Poté se změní 

atmosféra doby a dílu ubývají konkretizace, popřípadě je vykládáno 

neadekvátně. Čtenářům se stává stále cizejší a dílo odchází v zapomenutí 

a odumírá.
31

 Konkretizace jednotlivého literárního díla nestojí sama o sobě. 

Podléhá změnám aktů vědomí. Čtenář se orientuje na dílo tak, aby ho byl 

schopen pochopit. A tento postoj konkretizaci přímo spoluurčuje. Může to dojít 

až tak daleko, že konkretizace opomíjí původní dílo a čtenář vytváří čistě 

subjektivní produkt – nové dílo, které má s původním textem pramálo 

společného. 
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4.4 Text předpokládá čtenáře 

 Autor píšící text již předpokládá, že ho bude někdo číst. Má na paměti 

jakéhosi hypotetického modelového čtenáře, kterému svůj text adresuje. 

Podmínkou pro uskutečnění textu je spolupráce čtenáře, jak o tom referuje 

Ingarden. Umberto Eco ze sémiologického hlediska tuto problematiku vnímá 

jako strategii, kde jeden předvídá tahy druhého.
32

 Autor většinou nepíše proto, 

aby mu nebylo porozuměno, jeho cílem je, aby čtenář vyhrál – pochopil jeho 

dílo. Autor již formuje svůj text, používá jistý slovník, který určuje, pro jakou 

cílovou skupinu píše. Teoretické pojednání o christologii v pravoslavné církvi 

nepředpokládá jako svého adresáta typického čtenáře bulvárních novin. Tento 

předpoklad má za následek, že autor na text působí jistým způsobem již při 

jeho psaní. Snaží se na čtenáře zapůsobit přesně tím způsobem, aby jej byl 

schopen pochopit. Ovšem autoři mohou s touto problematikou naložit po svém, 

a tak vznikají texty, které nemají za svůj cíl být pochopeny.  

4.5 Mysl a příběh 

 V této podkapitole se budu zabývat názorem Marka Turnera na 

vzájemný vztah mysli a příběhu, který představuje ve své knize Literární mysl. 

Realita, jak ji vnímáme, se skládá z času, prostoru a děje, což jsou tři základní 

stavební kameny příběhu. Vnímáme ji pomocí literární mysli, která je 

základem veškerého myšlení. Turner si je vědom toho, že jeho teorie je buď 

banálně chybná, nebo banálně pravdivá a samozřejmá.
33

 Přiklání se k druhé 

možnosti, neboť se domnívá, že lidé myslí pomocí narativu a že tak dokonce 

i vzniklo samo myšlení. Tato realita se odráží v našem myšlení, konkrétně jako 

příběh, projekce a parabola.  
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33

 Srov. TURNER, Mark. Literární mysl. Vyd. 1. Brno: Host, 2005, s. 220 
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 Příběh je základní formou myšlení a pomocí projekce, která umožňuje, 

abychom skrze jeden příběh dokázali porozumět jinému, se dostáváme 

k parabole, která tento proces pojmově zaštiťuje. Každou rovinu našeho 

vnímání interpretujeme prostřednictvím paraboly. Parabolou se běžně nazývá 

podobenství, přirovnávání jedné skutečnosti k druhé. Turner tento pojem 

používá pro samu schopnost nahlížet jednu skutečnost jinou. Mysl je a priori 

příběhová záležitost. Narativní představivostí jsme schopni rozumového 

poznání světa. Je to hlavní prostředek, jak jsme schopni strukturovat skutečnost 

– pochopit minulost a nahlížet do budoucnosti.
34

 Parabola začíná narativní 

představivostí, že nahlédneme skutečnost, jak se nám jeví. Nahlížíme ji svým 

myšlením jako příběh, poté projektujeme tuto zkušenost do dalších příběhů – 

parabol. Tato činnost, ač se zdá velmi složitá, je snadná a samozřejmá. Vědomě 

bychom to však nebyli schopni postihnout, je třeba tuto schopnost situovat 

někam jinam než do vědomí. Je to příliš rychlé, elegantní a efektivní na to, 

abychom to mohli dělat svým omezeným vědomým myšlením, proto je třeba 

tuto činnost přisoudit nevědomí.
35

 

 Tuto schopnost užíváme neustále v běžném životě. „Příběh, projekce 

a parabola pracují pro nás, umožňují nám žít běžným životem, jsou kořenem 

lidského myšlení ...“
36

 Příběhovost skutečnosti a našeho myšlení se má k sobě 

jako voda k rybě. Žijeme v příbězích a ani si to neuvědomujeme, jsou zde 

základní příběhy, které nás naprosto pohltí, ale my si málokdy všimneme, že na 

nás nějak působí. Mezi základní příběhy patří ty nejobyčejnější věci, jako např. 

že mraky plují po nebi, sklenička padá ze stolu, strom roste do výšky. Tyto 

malé příběhy jsou tím, co má člověk namísto zkušenosti chaosu. To, že 
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členíme skutečnost na jednotlivé předměty, zahrnuje i diferenciaci na 

jednotlivé příběhy. 

 V kapitole o jazyku jsme se dozvěděli, že lidská bytost není schopna se 

dívat na předměty ve světě jako na jedinečné, není schopna obsáhnout 

originální jednotlivost každého předmětu. Mysl je donucena k zobecňování. 

Turner je toho názoru, že parabola je základní strukturou jazyka. V příběhu je 

totiž jasná struktura, na rozdíl od zvuku lidského hlasu. Příběh má předměty, 

události, postavy, nějaký děj. Když člověk promluví, tak zvuky, které 

vycházejí z jeho hlasových orgánů, nemají strukturu skutečnosti, kterou 

vyjadřují. Parabola vytváří strukturu pro zvuk lidského hlasu tím, že do něj 

promítá strukturu z příběhu skutečnosti. Příběh a zvuk lidského hlasu jsou dvě 

odlišné věci. Struktura příběhu se promítá do jazyka, aby v něm utvořila 

strukturu, kterou jazyk sám o sobě neobsahuje. Zvuk nějaké věty sám o sobě 

smysl nemá, pro cizince má stejnou výpovědní hodnotu jak drmolení 

náhodných zvuků tak organizovaný jazyk, který ale není jeho rodným jazykem. 

Je třeba, aby nahlédl strukturovanost daného cizího jazyka, aby mohl dojít 

k porozumění. Tuto strukturu, která vzniká tímto způsobem, nazýváme 

gramatika.
37

 Gramatická struktura přichází až poté, co ji projikujeme 

z narativní struktury skutečnosti. První struktura je narativní, druhá je 

gramatická. Různé děje mají stejnou abstraktní příběhovou strukturu – Jan hodí 

kamenem, Petr posouvá větev, Pavel tlačí vozík. Tyto malé příběhy mají 

stejnou narativní strukturu, která se zároveň odráží v jejich gramatické skladbě. 

Organizace skutečnosti a organizace jazyka se setkávají na poli generické 

struktury. Jestliže chceme někomu říct nějaký příběh, použijme jak vyprávěcí, 

tak i gramatickou strukturu, aby došlo ke vzájemnému porozumění. 

„Gramatika není počátečním bodem jazyka: počátečním bodem jazyka je 
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parabola. Gramatika původně vzniká z konceptuálních operací. (...) Páteř 

každého jazyka tvoří gramatické konstrukce, které vznikají projekcí ze 

základních abstraktních příběhů.“
38

 

 Turner tvrdí, že vznik jazyka se musel odehrát na genetické úrovni, kdy 

díky mutaci byla jedinci nebo celému společenství na úsvitu lidských dějin 

dána možnost přejít od vnímání paraboly ke gramatickému formulování. 

Osobně ale nevidím důvod, proč klást vznik narativního myšlení do evolučního 

schématu. Názor, že literární mysl dala jistým jedincům větší šanci na přežití 

než těm, kteří tuto schopnost neměli, považuji za nadbytečný. Spíš se kloním 

duševně-duchovnímu původu této schopnosti. Turner počítá s rozmanitostí 

jazyků a gramatik. Lidé mluví různými jazyky a užívají přitom různé 

gramatiky, ale základní narativní struktury jsou neměnné. Všechny kultury 

mají trvalý soubor základních příběhů. Gramatika je závislá na všem, co je 

obsaženo v narativní struktuře, která je vnímána všemi smysly, na vjemové 

a konceptuální organizaci a výsledkem jsou abstraktní představová schémata.
39

 

 Na druhou stranu ale Turner přiznává, že by gramatické struktury 

mohly mít zpětný vliv na myšlení. Učení jazyků může u dítěte změnit 

neurobiologii způsobem, který má vliv na poznávání. Rozšiřování 

gramatických struktur může vést k prohloubení poznávacích schopností 

a naopak.
40

 Tento problém lze nejlépe ilustrovat na dětech, které jsou neslyšící 

již od narození. Jestli se nezačne s komunikací a nejlépe výukou znakového 

jazyka již od prvních měsíců, může dojít k opožděnému myšlenkovému vývoji. 

Stejně tak i u dítěte, které začne komunikovat později, než je obvyklé, to může 

být indikátorem nějakého problému ve vývoji.  Turner vidí příležitost v tom, že 

řeč a psaní jednoho člověka by mohly být způsoby, jak ovlivnit 
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neurobiologické pochody v mozku jiného člověka. Myšlení může být 

ovlivněno působením řeči. 

4.6 Mimesis a fikční světy 

 Mimesis je termín užívaný již od antických dob pro nápodobu 

skutečnosti v uměleckém díle. V těchto dílech se odráží skutečné, reálné 

předměty a postavy, které jsou převedeny do nějakého literárního celku. Jsou 

to napodobeniny anebo převody do fikční oblasti. Proti tomuto postoji se 

vymezuje český autor Lubomír Doležel a ve své knize Heterocosmica navrhuje 

koncept tzv. fikčních světů.
41

 Fikční světy jsou oblasti monadického 

charakteru. Tato teorie vychází z filosofie, jak ji charakterizoval Leibniz ve 

svém spisu Teodicea. Navrhoval nekonečně mnoho světů, ve kterých se 

odrážejí různé skutečnosti a náš svět, ve kterém žijeme, charakterizoval jako 

ten nejlepší, neboť Bůh by nás nenechal žít v méně dokonalém světě, než 

v jakém žijeme. Na rozdíl od Leibnize se již dnes nepředpokládá metafyzická 

realita těchto možných světů, jejich působnost se posunula do oblasti literární, 

fantazijní reality. Jsou to výtvory lidské představivosti a není nutné jim 

dokazovat realitu, naopak je možné je podrobit empirickému zkoumání. Každý 

vědní obor již předpokládá nějaký svůj fikční svět, ve kterém působí.  

  Doležel se domnívá, že je mylné chtít po literárním díle, aby se vázalo 

na náš aktuální (reálný) svět, protože to by dílo omezovalo pouze na jednu 

danou skutečnost. Místo toho navrhuje, aby se rámec jednoho světa nahradil 

rámcem mnoha světů.
42

 Universum naší představivosti není omezeno naší 

realitou. Sice z ní vyrůstá, ale možnost různých variací je téměř neomezená. Na 

rozdíl od mimeze není nutné, aby se postavy události nebo děj odvíjely 
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z nějakého skutečného podkladu. Fikční skutečnosti mají jinou ontologickou 

podstatu než skutečnosti našeho světa. Ze vzájemné příbuznosti fikčního 

a skutečného světa vzniká vztah, který tyto dvě oblasti propojuje. Proto 

můžeme navštívit fikční realitu a pak si zkušenost z této oblasti přenést do 

aktuálního světa. Zajímavá je příbuznost, kdy reálný autor vytváří neskutečnou 

realitu, které je přístupná všem, kteří jsou ji schopni pojmout. 

 Autor vytváří fikční svět na základě světa aktuálního, ale nemusí se 

držet přesně pravidel skutečného světa. Může si s nimi dělat, co chce, různě je 

upravit, pozměnit obrátit vzhůru nohama, záleží na jeho představivost. Stejně 

jako když Tolkien psal svého Pána prstenů, tak ho nevytvářel (v doslovném 

slova smyslu), ale spíš ho navštívil a popsal skutečnosti Středozemě.
43

 Nelze 

však fikční svět úplně převést do našeho světa, je totiž vázán na médium 

přenosu, vždy bude nějaká skutečnost chybět, kterou si musí daný příjemce 

domyslet. „Fikční světy jsou mimo pravdivostní hodnocení; jejich věty nejsou 

ani pravdivé, ani nepravdivé.“
44

 Tímto hodnocením jim však nesmíme ubrat na 

věrohodnosti. Fikční světy jsou stvořeny reálnými autory pro reálné čtenáře, 

pouze slouží jako médium fikčních obsahů mezi reálnými postavami. 
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5. Mýtus  

 V této kapitole hodlám pojednat o problematice mýtu z antropologicko-

strukturalistického hlediska a poté o jeho vztahu k rituálu, pohádce a současné 

době.  V rámci této práce zaujímá důležité místo, neboť mýty představují 

prvotní vyprávěcí struktury, které se objevují po celém světě, ve všech dobách 

a kulturách. Představují vyprávění lidského rodu. Chtěl bych tedy na tomto 

jevu ilustrovat univerzálnost vyprávěcích struktur a jejich vliv v lidské 

společnosti. 

5.1 Význam mýtu 

 Řecké slovo μῦθος (mythos) původně znamenalo slovo, příběh, 

vyprávění. Později nabylo negativní konotace oproti filosofickému logu jako 

smyšlený příběh, neskutečnost až lživá realita. Filosofický logos, který také 

znamená slovo/řeč, představuje dokonalý, ontologický řád kosmu. Logos musí 

obhájit svoji smysluplnost, musí zjevovat určitou formu dokonalosti jisté 

rozumové soustavy. Oproti tomu mýtus je spontánně smysluplnou kreací 

osudového příběhu, rozhovor vyprávějícího, vyprávěného a posluchače. Lze se 

k němu vracet jako ke zdroji trvalé inspirace a moudrosti.
45

 Mýty jako 

příběhové reprezentace jsou prostorem, ve kterém a skrze něj určujeme své 

životy. Jsou člověku dány, aby porozuměl, kým je, odkud přišel a kam 

směřuje. 

  Mýty se vyjadřovalo vyprávění o bozích, vzniku světa a jeho konci, 

nebo jak se ustanovila společnost a různé prvky v kultuře či prapočátky 

různých činností. Je zásobárnou základní modelů chování. Mýtus předává 

lidem pohled, který přesahuje jejich současnou zkušenost; udává místo, ke 
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kterému se mohou jako konečné bytosti vztahovat. Týká se celého 

společenství, které ho uznává za své. Má etiologickou funkci, lidé díky němu 

rozumějí svému okolí a odpovídá jim na základní otázky: odkud pocházíme, co 

tu děláme a kam směřujeme. Mýtus má i sociální funkci, lidé díky němu 

získávají společenskou identitu, vnitřně je v ní ukotvuje.
46

 „Mýtus neinformuje 

o tom co je, nýbrž formuje mysl vypravěče i posluchače, a to tak, že přivádí její 

pohyb do sounáležitosti se světem. V tom spočívá poznávací funkce mýtu a jeho 

role v porozumění.“
47

 

 Mýtus je bytostnou součástí člověka. Je skoro vždy součástí zkušenosti 

s životní krajností, se smrtí a vědomím konce. Jde za hranice této zkušenosti 

a představuje pro člověka setkání s transcendentnem. „Mýtus pojednává 

o neznámém, o tom, pro co zprvu nenacházíme žádná slova. Mýtus hledí do 

srdce velkého ticha.“
48

 Mytologie hovoří o další skutečnosti, která se pohybuje 

mimo naši vnímatelnou realitu a která náš svět zakládá. Vše, co se děje zde na 

zemi, má svůj prapůvod a odraz v nebeském dění. Lidská skutečnost je 

odstínem původní ideje/archetypu. Člověk získává svoji pravou identitu až 

spoluúčastí na této věčné realitě. Mýty představují předliterární zkušenost, 

která pak napomáhala s vyrovnáním se s mezními lidskými situacemi. Mýty se 

nestaly, mýty se neustále dějí. Nejde o historický záznam jednotlivé události, 

do níž se později mohly některé mýty transformovat poté, co jejich význam 

přestal odpovídat na existenciální zkušenost lidí. Mýty jsou událostí, která se 

neustále opakuje a která se právě teď rozehrává. Nejsou raným pokusem 

„primitivních“ společností o historický záznam. „Mýtus není vysvětlení, které 

má uspokojit vědeckou zvědavost – v narativní formě v něm znovu povstává 

prvotní realita. (...) Vždy vytvářejí nějaký precedens jako ideál záruky 

                                                           
46

 Srov. POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 
s. 71 
47

 NEUBAUER, Zdeněk. Do světa na zkušenou. Vyd. 1. Praha: Straky na vrbě. 2010, s. 53 
48

 AMSTRONG, Karen. Krátká historie mýtu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006, s. 9 



34 
 

kontinuity tohoto ideálu.“
49

 Jde o fikci, hudbu, poezii, hru, která informuje náš 

ambivalentní svět o trvalé, úplné realitě.  

 Když mýtus ztratí svoji možnost reflektovat životní zkušenost, přestává 

působit. Nejde o jeho pravdivost, jde o jeho schopnost nás zasáhnout. Mýtus je 

pravdivý, protože působí. Pokud je funkční, dává nám možnost znovu 

nahlédnout naši zkušenost a možnost ji změnit, má být aplikován na náš život, 

pak získává svoji životnost.
50

 Je schopen rozeznít celou naši bytost tím, že 

odkrývá naším očím něco neznámého, ale zároveň podstatného. Odkrývá 

smysl, který leží v univerzální rovině prožitků a zkušeností lidstva. Je to 

otevřená struktura osudových otázek a životních odpovědí.
51

 

5.2 Claude Lévi-Strauss a strukturální antropologie 

 Claude Lévi-Strauss byl první osobou, která se zabývala mýtem jako 

lingvisticko-etnologickou záležitostí. Byl zakladatelem strukturální 

antropologie a jednou nejvýraznějších postav francouzského poválečného 

myšlení a kultury. Působil ve Francii, po okupaci nacistickými vojsky kvůli 

svému původu nemohl přednášet, a proto se přestěhoval do USA, kde se setkal 

s představitelem Pražského lingvistického kroužku Romanem Jakobsonem. 

Zabýval se mýty Severní a Jižní Ameriky, které považoval na rozdíl od 

středomořských mýtů za příliš neovlivněné kulturou. 

 „Claude Lévi-Strauss zasvětil většinou svého života hledáním struktur 

lidského nevědomí, které tvarují formy kulturního života.“
52

 Jeho cílem bylo 

uchopit supra-racionálno lidské kultury, kde by mohly být smazány rozdíly 
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mezi smyslovým a rozumovým, „primitivním“ a „vyvinutým“. Překonání 

těchto rozdílů má provést právě strukturální rozbor skutečnosti kultury a tím 

přejít na hlubší úroveň poznání. Ovlivněn lingvistikou hledal v kultuře 

Saussurovo langue, které se projevovalo v parole mýtů. Zajímal se o vztahy, 

které jsou mezi jednotlivými skutečnostmi, a popisoval jejich strukturu. Jeho 

cílem bylo pokusit se dokázat, že rozmanité prvky společnosti jako obřady, 

rituály, příbuzenské vztahy, manželské právo a stolování jsou konstitovány na 

základně protikladných vztahů a že vytvářejí analogické struktury podobné těm 

jazykovým.
53

 Lévi-Strauss se zabýval převážně indiánskou mytologií a na ní se 

pokoušel dokázat, že se povaha myšlení sama odkrývá skrze struktury mýtů 

a jazyka. Mýtus přesahuje do vývojových stupňů, kde člověk nerozlišoval mezi 

přírodou a kulturou, kde se odráží univerzalita lidského myšlení. Mýtus podle 

něj má svoji univerzální esenci, která není narušena při překladu. Každý člověk 

na světě by měl poznat, že se jedná o mýtus ne pro nějakou zvláštní stylistiku, 

ale pro strukturu, která se v něm odráží. Nejmenší neredukovatelnou složkou 

mýtu je mytém, které jsou obdobné morfémům a fonémům.  Tyto složky pak 

vytvářejí konkrétní mýty.  

 Lévi-Strauss navrhl, že mytické myšlení vychází z binárních opozic, 

jako například jedinec x společnost, příroda x kultura, matriarchát x 

patriarchát. Účelem mýtu je pak ukázat a zarovnávat tyto protiklady. Toto 

urovnání nazval mediace. Autor byl toho názoru, že tyto struktury musí být 

naprosto obecné pro všechny národy a kultury, a proto je pokládal za 

univerzální pochody mozkové kůry. 
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5.3 Rituální význam mýtu 

 Mircea Eliade chápe mýtus jako příklad, který společenstvím dává 

vzorce, jak se mají konat základní události lidského života – porod, uvedení 

mezi dospělé, svatba, smrt. Jak se má obdělávat půda nebo jak bojovat 

s nepřítelem. Dokud je mýtus užíván tímto způsobem, je živý a má svoji 

platnost. Mýtus definuje takto: „Mýtus vypráví posvátné dějiny; popisuje 

událost, která nastala v prvotním čase, v bájném čase „počátků“. Jinými slovy 

mýtus vypráví, jak díky mocným činům nadpřirozených bytostí začala existovat 

nějaká skutečnost, ať už celková skutečnost, kosmos, nebo jen její část: ostrov, 

rostlinný druh, lidské chování, instituce. Je to tedy vždy vyprávění o nějakém 

„stvoření“.“
54

 Mýty popisují jednání nějaké nadpřirozené bytosti v onom čase 

(in illo tempore), která založila tu či onu činnost, kterou my teď lidé opakujeme 

po ní. Tento vpád posvátna/nadpřirozena je ustanovující pro činnost lidských 

bytostí. Takto mýtus zjevuje příkladové vzory rituálů a všech možných 

lidských činností. 

  Je dobré vědět, že domorodci rozlišují mez tzv. klamnými příběhy 

a pravdivými příběhy. Mezi klamné patří pohádky, bajky a lze je vyprávět 

kdykoliv, kdekoliv a může je slyšet každý ze společnosti. Obsahují profánní 

významy. Naopak mýty jakožto pravdivé příběhy se mohou vyprávět jen 

v určitou dobu, buď určenou přírodním koloběhem, nebo danou situací (při 

nemoci, porodu, pohřbu). Odrážejí posvátné dění, a proto mnohdy nemohou 

být vyřčeny před nezasvěcenými, mezi něž patří většinou ženy a děti.
55

 Mýty 

také nezná každý, je třeba speciálně zasvěceného zpěváka, barda, šamana, 

kterému byly předány, a který je oprávněn je vyprávět. Mýty na rozdíl od 

jiných příběhů mají existenciální dopad pro komunitu posluchačů. Ukazují, 
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proč je člověk takový, jaký je dnes. Dávají najevo, že nějaká událost, která se 

stala in illo tempore, má vliv na současný stav. 

 Člověk archaických společností zpřítomňuje události, které se staly 

v onom pradávném čase. Je schopen opakovat to, co před ním dělali sami 

bohové nebo předkové na počátku času. Archaický člověk pomocí mýtu 

získává magickou moc nad svým okolím, neboť zná jeho původ. A díky této 

znalosti rozumí tomu, odkud tyto věci přichází a jak s nimi má zacházet. Tato 

znalost ovšem nezůstává pouze na intelektuální rovině. Tato gesta, která 

přenechali bohové, se mají periodicky opakovat a napodobovat ve formě 

rituálu. Je třeba je prožívat. Tímto předváděním se archaický člověk dostává do 

jiného času a prostoru, opakováním mýtu se najednou ocitá v čase počátku 

a není sám sebou. Tím, že opakuje nějakou božskou činnost, se stává 

samotným bohem, a kdyby vykročil z posvátného času, mohl by zemřít. Ocitá 

se v kvalitativně jiném čase. Opouští čas profánní a vstupuje do posvátného.  

 Každé takové konání opakuje svůj pravzor z posvátné doby. „Každá 

činnost, která má určitý smysl – lov, rybolov, zemědělství, hry, konflikty, 

sexuální úkony – se nějakým způsobem podílejí na posvátném.“
56

 Rituální 

činností se archaický člověk dostává do opravdové reality. Profánní čas nemá 

smysl, ten je naplněn až opakováním mýtů, čímž člověk získává účast na 

posvátném. Je sám sebou v okamžiku, kdy ztrácí sám sebe. Znovuprožívání 

archetypických událostí ruší čas a přenáší se do doby počátku. Pomocí 

reaktualizace událostí, které se staly in illo tempore, získává účast na obecném 

koloběhu času a tím jeho konkrétní život získává místo a smysl. 
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5.4 Mýtus a pohádka 

 Na pohádku můžeme pohlížet jako na mýtus, který pozbyl své 

numinózní povahy. Již ji lze vyprávět nezasvěceným, kdykoliv a kdekoliv se 

nám zachce. Posvátný obsah se v pohádkách profanuje. Nelze však 

konstatovat, že k procesu profanace dochází obecně u všech mýtů. Co může 

mít jeden kmen za pohádku, má druhý za posvátný mýtus.
57

  

 Je zde patrná jasná podobnost mezi mýtem a pohádkou, avšak jsou zde 

i značné rozdíly. Pohádka se nepovažuje za výklad pravé skutečnosti, 

posluchačům je vždy známo, že se jedná o neskutečný svět. Tento odkaz do 

neskutečnosti je patrný již na počátku pohádky: Bylo nebylo, Za devatero 

horami a devatero řekami, Když ještě bohové chodili s námi po zemi. Stejně je 

nám znám i jejich konec a tím oddělenost od našeho světa: Dokud nezemřeli, 

žijí tam dodnes. Žili šťastně až na věky. Zazvonil konec a pohádky je konec.
58

 

Conditio sine qua non pohádek je šťastný konec. Ten musí být přítomen, na 

rozdíl od různých mýtů či dramat, které mnohdy pro hrdiny končí tragicky. 

V mýtech je značné množství kulturního materiálu, čímž jsou jednotlivé 

psychické typy překryty. V pohádkách se tyto typy odhalují ve své 

nejjednodušší, nejsrozumitelnější a nejpřesnější podobě.
59

 

 Bruno Bettelheim vnímá pohádky jako dlouhou dobu tříbené příběhy, 

které jsou schopné sdělovat jak zjevné, tak i skryté významy a mít vliv na 

všechny části lidské osobnosti. Tyto příběhy jsou jedinečné v tom, že oslovují 

doposud kulturou příliš neovlivněnou mysl dítěte stejně jako dospělého.
60
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Dávají příležitost dítěti získat zkušenost s obsahy jeho vnitřního světa skrze 

fantastická vyprávění, nabízí příklady, jak jednotlivé složité případy ze svého 

okolí řešit. Pohádky podněcují růst vnitřního Já. Dítě poznává nové dimenze, 

které by samo nemělo možnost objevit, a získává příklady, podle nichž může 

strukturovat své přemýšlení o okolí. „Pohádky obohacují dětský život 

a dodávají mu kouzelné zabarvení prostě proto, že dítě přesně neví, jakým 

kouzlem na ně pohádky působí.“
61

 Pohádky na rozdíl od jiné dětské literatury, 

která se většinou snaží jen pobavit nebo informovat, vedou dítě k poznání 

vlastní identity a místa ve společnosti a vedou dítě k rozvoji vlastní osobnosti. 

Nezastírají, že lidská existence je plná rozporů, naopak dítěti ukazují, jak lze 

tyto problémy řešit. Nevědomé procesy, které se v dítěti odehrávají, se mohou 

pomocí pohádek dostat na povrch a díky tomu už nemusí docházet 

k psychickým problémům. „Poselství pohádek se totiž týká dospělosti a má na 

zřeteli a její zralost. Jsou to krátké průhledy do světa za. Připomínají 

a upevňují zakotvenost lidské přirozenosti v mytickém světě.“
62

 Původně 

pohádky nebyly určené pro děti, naopak odrážely nevědomý svět dospělých 

podobně jako mýty. Většina lidí zabývající se pohádkami kritizuje současnou 

snahu upravit pohádky pro děti a zbavit je násilných a nemravných momentů. 

5.5 Mýtus dnes 

 Mytickému myšlení a prožívání jednotlivých archetypálních situací se 

nemůžeme vyhnout, některé příběhy se opakují neustále, ať už si to lidé 

uvědomují, nebo ne. Mýty jakožto specifická vyprávění se nepodařilo 

osvícencům vymýtit, ale spíš vytlačit z veřejného života nebo přeznačit. 

Moderní západní svět vědomě odmítl mýty jako bludné příběhy pro 
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nerozumné. Mýtus byl vyhozen dveřmi, ale vrátil se oknem. Od archaických 

společností do současnosti nebyla přerušena kolektivní sounáležitost ke 

společné vyprávěcí struktuře.
63

 V minulém století ovládly na čas Evropu dva 

mýty. Oživení mytologie nastalo s nástupem národního socialismu ve 

30. letech v Německu. Obnovilo se nordické pohanství, vědomí konce věku 

a nastolení nového, šlo o probuzení starého germánského povědomí 

a sounáležitosti. Druhým mýtem je nadějné vzhlížení konce nespravedlivého 

uspořádání, očekávání návratu zlatého věku, před kterým musí dojít 

k rozhodující bitvě mezi dobrem a zlem, mezi proletariátem a buržoazií. Karl 

Marx očekával absolutní konec dějin a svým výstupem hrál mesiášskou roli.
64

 

 Mimo ozvěn v románech hrají od 30. let 20. století mytickou roli 

postavy různých komiksů. Nadlidský Superman, Wonder Woman nebo Captain 

America jsou ztělesněními různých archetypálních vlastností. Sebeobětování, 

věrnost, přátelství, odpovědnost – to vše lze prožívat na pozadí mytických 

soubojů, neboť každý superhrdina musí mít svého úhlavního nepřítele, bez něj 

by jeho působení nemělo smysl. Skrze tyto typické postavy se mytické náměty 

navrací do povědomí širokého publika. Dále se mytické obsahy ve 20. století 

rozšířily skrze fantastickou literaturu. Pokud chce v současnosti film získat 

vysokou sledovanost, měla by být v kinosálech odvyprávěna nějaká mytická 

zápletka. Na obrazovkách dnešní tzv. sekularizované společnosti se odehrávají 

stejná vyprávění, jako se odehrávala před tisící lety na jevištích antických 

divadel nebo v kruzích okolo posvátných pěvců. Symboliku mýtů a jejich 

narativní funkci nemůžeme vymazat, jen potlačit do nevědomí. Tím se pomalu 

přesouváme do další kapitoly. 
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6. Narace jako princip individuace 

 V této závěrečné kapitole se stručně seznámíme s narativním pohledem 

na Freudovu a Jungovu nauku. Tato kapitola je klíčovou částí této práce, neboť 

k ní směřují předešlé informace. Je založená hlavně na Jungově teorii 

seberealizace a poznání vlastního místa ve světě. Podkapitola 6.5 pojednává 

o narativní psychoterapii na příkladech jak u nás, tak i v zahraničí. Na závěr 

této kapitoly je část o tom, jak pomocí příběhu lze formovat nejen svůj život 

ale i celou současnou společnost. Jazyk, myšlení a konkrétně vyprávění jsou 

součástí širší struktury, podle které organizujeme naše životy. Již výše
65

 jsme 

se dopátrali toho, že lidské poznání světa je apriorně příběhového charakteru. 

Mýty odkazují k nadosobním, i nadspolečenským strukturám, které mají 

nezpochybnitelný vliv na všechny lidské bytosti. Mýty jakožto narativní 

struktury pramení z nevědomí, a díky své narativní formě je možné je uchopit 

rozumem a dále zpracovávat. 

6.1 Sigmund Freud a Carl G. Jung z hlediska narace 

 Existuje mnoho literatury k oběma autorům, avšak v této části 

představím jejich myšlení na základě narativní kritiky. 

 Sigmund Freud se jakožto zakladatel psychoanalýzy bezpochyby 

zapsal do historie. Jeho přínos tkví v tom, že vědeckému světu představil 

pojem nevědomí. Doposud si lidé mysleli, že mají všechno své jednání pod 

naprostou kontrolou. Freud je však vyvedl z omylu tím, že odhalil prostor 

nevědomí a vnitřní konflikty raného dětství, objevil archaické zbytky a 

základní vzorce funkcí v nevědomí. Svoji metodu zakládal na modernistickém 
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náhledu vědy devatenáctého století na svět, který byl materialistický 

a deterministický. 

 Základním problémem dětské psychiky a následného zpracování 

v pozdějších letech je Oidipův komplex, u dívek Elektřin komplex.  Je zjevné, 

že je tato idea narativního původu, protože se odvozuje z řecké mytologie a ze 

Sofoklova dramatu Oidipus Rex. Toto nevědomé vývojové drama se odehrává 

v raném věku dítěte a zůstává v něm do té doby, než se pomocí psychoanalýzy 

nebo podobné činnosti dostane do vědomí jedince.
66

 Jedná se o nevědomou 

touhu po sexuálním spojení s matkou a zavraždění či zneschopnění otce 

jakožto soupeře. Potlačení těchto skrytých a vražedných tužeb pod vlivem 

Superega (vnitřního morálního zákonodárce) následně pak vede k psychickému 

onemocnění- neurózám.  

 Paul Vitz ve sborníku textů Faith and narrative nahlíží na Freudovu 

metodu jako narativní, neboť pro popis psychických problémů využívá 

příběhových struktur. V kontextu dělení literatury Northropa Frye Vitz 

charakterizuje Freudovu psychoanalýzu jako Podzim a Zimu, protože ji lze 

interpretovat jako pesimistickou, stoickou a mnohdy cynickou. Kořeny jeho 

narativních způsobů jsou v tragédii a ironii.
67

 Toto zdůrazňování negativních 

složek života na úkor těch pozitivních považuje Vitz za nešťastné, protože to je 

jen jedna polovina z celkového pohledu. Freudova verze psychoanalýzy nahlíží 

na věci jako láska, přátelství nebo naděje jako na způsoby masturbační 

fantazie. Dva lidé se nemilují navzájem, jen jeden druhého využívají pro své 

sebeuspokojení. Je to metoda zaměřená na osobní historii, snaží se rozklíčovat 

naši současnou situaci, ale nenavrhuje nějaké aktivní řešení. Problém je ten, že 

tento přístup k životu vede k odevzdanosti, determinismu a pasivitě. Vše je jen 
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pud k sexu anebo k smrti. Je to vítězství nečinnosti nad jednáním, kastrace nad 

plodností, zoufalství nad nadějí.
68

 

 Carl Gustav Jung byl Freudovým žákem, který odmítl redukovat 

veškerou nevědomou činnost pouze na libido a mortido. Na rozdíl od Freuda a 

jeho tradice mu chybí vývojová psychologie, která by vysvětlovala a pomáhala 

řešit traumata raného dětství. Jeho psychologie je vhodná pro dospělé, vzdělané 

jedince, kteří pátrají po smyslu. Freud se ve vleku své doby stavěl 

k náboženství odmítavě jako k infantilní neuróze. Vznik náboženství vnímal 

jako pokus o zahlazení pocitu viny z vraždy Praotce mladšími syny, kteří z něj 

později udělali boha-otce.
69

 Jung v průběhu svého života dospívá k víře 

v Boha. Jeho přístup je diametrálně odlišný. Studuje mýty, náboženství 

Východu i Západu, středověkou a novověkou alchymii a objevuje společné 

struktury – archetypy. Tyto různé faktory můžeme objevit ve snech, mytologii, 

různých symbolech světa a v aktivní imaginaci. Kde Freud zdůrazňuje 

minulost a determinismus, tam Jung hledí do budoucnosti a hledá možnosti, jak 

uchopit vlastní život. Jungovi jde o tzv. individuaci, což se často vykládá jako 

seberealizace. Pochopení svého místa ve světě a následná integrace různých 

psychických faktorů osobnosti. Tento proces zahrnuje sloučení osobních a 

kolektivních archetypů. Člověk se učí, jak projevovat potlačené formy a 

nenechat se jimi ovládnout, protože mají svoji vlastní psychickou energii. Když 

tyto faktory získají příliš mnoho síly nad jedincem, dochází k neuróze. 

  Vitz tuto metodu charakterizuje opět podle Fryeova rozdělení jako Jaro 

a Léto.
70

 Jung se soustředí na proces, růst, cestu, pátrání, zkrátka na 

seberealizaci. To jsou oblasti romance a komedie. Vitz tuto polovinu 

z celkového náhledu na skutečnost nahlíží jako jeho největší slabinu. Jungovo 
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zdůraznění těchto dvou složek zůstává relativně nedotčeno vážnými tragickými 

zkušenostmi. Pokud proces individuace nebude probíhat s upřímným náhledem 

na svou osobnost, pak hrozí nebezpečí, že bude toliko skrytým sobectvím a 

naivním narcisismem. Freud se k člověku staví s nedůvěrou a pesimistickým 

podezíráním, naopak Jung byl psychologem naděje a důvěry v lidskou bytost. 

Exkurs 1: Northrop Frye Jaro, Léto, Podzim, Zima
71

 

Frye rozděluje literaturu na dvě základní kategorie, a to komedii a tragédii. Tvrdí, že tyto dvě 

kategorie nemusí platit pouze pro drama, ale že platí i pro ostatní literaturu. Každá z těchto 

kategorií je dále rozdělena na další dvě a to: komedii a romanci; tragédii a satiru. Pro každé 

rozdělení užívá analogii z přírodních cyklů: Jaro, Léto, Podzim, Zima. Tato čtveřice koreluje 

s fázemi lidského života: mládí, dospělost, stáří, smrt. Frye si je vědom toho, že bez znalosti 

antické a renesanční kosmologie nemůže studovat literaturu. Kosmologické konstrukce 

odpovídají dějovým zápletkám v literatuře. Vzestup do horních sfér komediální zápletce a 

sestup do dolních tragické.  

 Komedie je spojena s Jarem, protože je spojena s narozením, obrozením a vzkříšením. 

Dále Jaro symbolizuje porážku zimy a smrti. Romance je spojena s Létem, protože v letních 

měsících dochází ke kulminaci života. Romance většinou kulminuje s nějakým druhem 

úspěchu, jako je např. porážka nepřítele nebo svatba. Podzim symbolizuje umírající část roku. 

Koreluje se tragédii, protože v ní jde především o pád nebo zánik hrdiny. Satira patří k Zimě, 

protože je pro ni charakteristická deziluze a výsměch všem ostatním žánrům. Je spojována 

s temnotou, koncem, návratem chaosu a výsměšnou porážkou hrdiny.  

6.2 Nevědomí 

 V této práci hodlám pokračovat v Jungově linii a dál rozebrat, jakým 

způsobem se zabývá nevědomím. Nevědomí považuje za mnohem složitější 

záležitost, než jen fyziologicko-psychologický prostor, kam se vytěsňují 

morálně nevhodné představy. Jung dělí nevědomí na dvě části, a to na osobní a 

kolektivní. „Do jisté míry povrchová vrstva nevědomí je bezpochyby osobní. 

Nazýváme ji osobní nevědomí. To však spočívá na hlubší vrstvě, která už 

nepochází z individuální zkušenosti a z toho, co bylo získáno osobně, nýbrž je 
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vrozená. Touto hlubší vrstvou je takzvané kolektivní nevědomí.“
72

 Toto 

kolektivní nevědomí zahrnuje i jiné obsahy, než které by se do něj mohly 

dostat skrze osobní zkušenost. Jung vnímá vědomou osobnost jako svévolný 

výřez z kolektivní psýché. Osobnímu nevědomí dává kolektivní živnou půdu, 

ze které může vyrůstat a dále předávat obsahy do vědomí. Jung to dokazuje na 

svých pacientech, kteří mu vyprávěli sny jednoznačně mytického charakteru, 

ačkoliv se nikdy nemohli setkat s daným mýtem. Dále analyzuje denní 

představy psychicky nemocných a objevuje v nich náboženské obsahy popsané 

v religionistických knihách, které byly pro jeho pacienty prakticky nedostupné. 

Další možností, jak přijít do kontaktu s nevědomím, je tzv. aktivní imaginace, 

což je prožívání fantasijních obsahů pod vedením lékaře, jež oživuje záměrná 

koncentrace. Nevědomí je aktivní činitel, který neustále pracuje, ač je vědomí 

v útlumu. Nepřetržitě se přeskupuje a odehrávají se v něm činnosti, které ještě 

nevstoupily do vědomí. Jsou v něm obsahy, které se zdají být osobními, ale 

pokud je podrobíme analýze, dojdeme k tomu, že jsou nadosobní povahy. Sny 

považuje Jung za objektivní veličiny nezasažené vědomou autokorekcí. Jsou 

sebezobrazením psychických procesů a lze v nich nalézat objektivní 

tendence.
73

   

 Kolektivní nevědomí je pro všechny lidi stejné a tvoří jakýsi všeobecný 

nadindividuální základ. Psýché není jen záležitost individuální, stejně jako 

člověk je tvor sociální, má svoji společnou složku i duše. Podobně jako je 

konkrétní fyziologická charakteristika člověka, můžeme nahlížet 

i psychologickou charakteristiku. To pak vysvětluje, proč se nalézají podobné 
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obsahy u vzdálených národů stejně jako u Evropanů.
74

 Člověk si je vědom 

mála obsahů svojí psýché. Do nevědomí se ukládají vzpomínky a významy, 

které by nejraději zapomněl. Osobní nevědomí obsahuje většinou jen citově 

zabarvené obsahy daného jedince, naopak obsahy kolektivního nevědomí jsou 

pravzory – archetypy. Objev kolektivního nevědomí Jung přičítá soudobému 

vztahu evropského myšlení k náboženství. Dříve byly archetypy a kolektivní 

nevědomí součástí náboženského života, s příchodem moderny však musely 

ustoupit před nepříjemným světlem rozumu někam hlouběji. Náboženské 

obsahy ztratily svoji aktuálnost a svoji schopnost existenciálního zásahu, neboť 

došlo k profanaci náboženského života.
75

 Tyto archetypy však nezmizely, 

člověk jim stále podléhá, ať si toho je vědom, nebo ne. Je to naprosto přirozená 

záležitost. Právě proto byly (pro mnohé stále jsou) náboženské obrazy 

fascinující a uchvacující, protože v člověku rozehrávají vlny emocí a na povrch 

vyplývají obsahy kolektivního charakteru. „Archetypické obrazy jsou totiž a 

priori plné významů, že jsme se nikdy neptali, co by vlastně mohly znamenat. 

Proto čas od času bohové umírají, protože člověk náhle zjistí, že nic 

neznamenají, že to jsou lidskou rukou stvořené, ze dřeva a kamen vytvořené 

zbytečnosti.“
76

 Vinu za toto odumírání symbolů vkládá Jung na bedra 

protestantismu, protože díky němu došlo v Evropě k rozdělení církve a ústupu 

od symbolicko-mytologického ztvárnění náboženství. Program sola scriptura 

zavinil ústup schopnosti imaginace a spoluprožívání náboženských obsahů a 

zavedl náboženství do soukromé sféry, kde symbolika pomalu začala umírat.
77

 

Kompenzace těchto obsahů se pak v dějinách projevila v různých totalitních 
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režimech, které byly schopny zasáhnout svoji pseudomytologií archetypálních 

vzorů široké lidové vrstvy. 

6.3 Mýty, archetypy a náboženství 

 Jung objevil, že se ve snech a představách lidí odrážejí konkrétní 

mytické příběhy. V těchto dějových linkách a jednotlivých charakterech 

spatřoval to nejobecnější, co patří k lidskému druhu. Stejně jako má člověk 

mozek, tak má i vnitřní duševní struktury. Problém se naskýtá ovšem 

v okamžiku, kdy člověk začne podléhat těmto obecným strukturám. Zbavit se 

jich nemůže, určují ho jako lidskou bytost, ale nesmí nad ním zároveň panovat. 

Lidským údělem je, aby poznal naraci, ve které se nachází. Což bylo i součástí 

postmoderny, ta však šla dál a tvrdila, že veškeré kulturní narace jsou 

partikulárního charakteru a že nutit někoho do národního mýtu/narace je 

pochybné. Což ovšem vedlo ke ztrátě kontaktu s tzv. velkými příběhy na úkor 

konkrétních příběhů každého jednotlivce.
78

  

 Západní člověk se alespoň zdánlivě vzdálil od svých narativních 

struktur, což vedle k rozkvětu neuróz, potřeby psychoterapeutů a pocitu 

nezařazenosti do širšího kolektivu. Pokud se nemá člověk jak ukotvit 

v duchovním světě, bude hledat různé jiné náhražky, jako jsou různé 

totalitarismy nebo politická hnutí. Člověk jim začne přisuzovat vážnost téměř 

náboženského charakteru. Mytičnost/archetypálnost je v nás a záleží na tom, 

čím tyto formy naplníme a jak jsme si je schopni uvědomovat. Nenechat se 

jimi ovládat, ale spíše s nimi vstoupit do aktivního rozhovoru, aby měly 

příležitost se vyjádřit. Jednou z funkcí náboženství a etablovaných církví je 

zprostředkovávat prostor pro kontakt s těmito numinózními obsahy.  
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 Většina současných tzv. sekularizovaných lidí si myslí, že nejsou pod 

vlivem mytického/archetypálního myšlení. Opak je pravdou; obsahy 

bulvárních deníků a nekonečných seriálů jsou přísně archetypálního 

charakteru. „Naše duše je mytickou zkušeností. Proto se v mytickém světě 

cítíme doslova jako doma.“
79

 Rozdíl je v tom, že to, co se kdysi odehrávalo na 

vrcholu Olympu nebo v Ásgardu, se nyní odehrává na obrazovkách televizí 

a titulcích novin. Člověk se tomuto určení nemůže vyhnout, jen ho může svým 

způsobem zpracovat. Záleží ale na nás, kterými příběhy se necháme ovlivnit. 

 6.4 Bytostné Já a individuace 

 Název této práce je Narace jako princip individuace, proto se v této 

kapitole zaměřím na problematiku individuace a její dopad na vývoj osobnosti 

člověka. Bytostné Já je centrálním archetypem a cílem individuace. Je to 

archetyp par excellence. „Individuace znamená: stát se jednotlivcem a – pokud 

individualitu chápeme jako svou nejniternější, poslední nesrovnatelnou 

jedinečnost – stát se vlastním bytostným Já.“
80

 Symboliku bytostného Já 

jakožto všezahrnujícího celku Jung nalézá v mandalách, snech, mýtech a 

náboženstvích celého světa. Vždy jde o jakousi jednotu protikladů – coniunctio 

oppositorum. Kvadratura kruhu, tibetské mandaly, symbol Jing a Jang, 

alchymická svatba mají něco společného. Mnohdy je reprezentována jako kruh 

se středem, přičemž je jak všeobjímající tak i centrální princip.
81

 Je to 

rovnovážný stav dvou naprosto odlišných částí. Nejedná se o násilné spojení, 

které se každou chvíli musí zhroutit, ale o vzájemné propojení dvou 

znepřátelených táborů.  
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 Účel individuace Jung spatřuje v osvobození Já z falešných obalů 

persony a z podléhání autonomním nevědomým komplexům (archetypům). 

Individuace činí člověka tím, čím vlastně už vždy byl. Není to cesta egoismu, 

které by zdůrazňovala jen individuální vlastnosti, ale cesta k vnitřní úplnosti. 

Člověk dokáže jak respektovat své vnitřní určení, tak i svoji kolektivní 

společenskou roli. Ani jedno ho však neovládá. Cíl této cesty však nelze 

dosáhnout, je to směřování za ideou, které se má naplňovat v průběhu života. 

Neustále kráčíme k cíli. Člověk se na cestě za celistvostí musí vyrovnat se 

spoustou překážek, které mu klade jak jeho nevědomí, tak i jeho kulturní 

zázemí. Nejprve si musí uvědomit, že není tou rolí, kterou na sebe vzal jako 

např. soudce, otec, policista, učitel, hrdina atd. Tuto společenskou funkci 

psýché nazývá Jung persona.
82

  Je to pouze maska, která svoji individualitu jen 

předstírá, člověk si myslí, že je jedinečný, přičemž jen naplňuje společenskou 

roli. Analýzou persony se tato maska hroutí a člověk si uvědomuje, že se jedná 

pouze o kompromis mezi společností a individuem. U této persony hrozí 

inflace z nevědomí, přesah hranic daných touto maskou. Persona se nafoukne 

obsahy kolektivního nevědomí a z člověka se najednou stává Prorok (falešný), 

znalec Pravdy, Soudce atd. Člověk ztratí svoji identitu ve prospěch některého 

z dílčích archetypů. Stejně jako inflace persony se musí člověk vyvarovat 

přílišného vlivu femininní animy (u ženy animus). Každý z nás v sobě nosí jak 

ženskou, tak mužskou stránku. Stručně řečeno ženská část je intuitivní, citově 

založená a mužská je racionální a konstruktivní.  

 Další faktor nevědomé psýché, se kterým se člověk setká, je jeho 

vlastní Stín. Oblast vytěsněných myšlenek, zážitků a vzpomínek, které by 

člověk nejraději ze sebe vytrhl. Člověk se obává konfrontovat se s vlastními 

slabostmi, a tak Stínu ubírá ve vědomí prostor, čímž ale dochází ke 
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kompenzaci v nevědomí, kde Stínový komplex nabývá na síle. Aby byl člověk 

schopen pokračovat v individuaci, musí si přiznat, že není dokonalý a že má 

chyby. Toto přiznání vlastní omylnosti činí duši zdravou a schopnou dalšího 

pokračování. Bez integrace vlastních negativních složek bychom nemohli 

dosáhnout celistvosti bytostného Já.
83

 Individuace není pouze intelektuální 

záležitost. Důležitá je složka emocionální, protože faktory nevědomí mají silný 

emoční náboj. Člověk se nemůže jen racionálně vypořádat s jejich poznáním 

a integrací, jeho činnost musí mít také náležitou emocionální odezvu. Je 

lidským úkolem pustit se na cestu za poznáním vlastního bytostného Já. Když 

je pod vlivem vlastního nevědomí, nemůže jednat svobodně. Jeho úkolem je 

poznat a uvést do rovnováhy tyto součásti, aby mohl vědomě rozhodovat 

o svém životě. Člověk se odděluje od svých nevědomých obsahů a tím získává 

zodpovědnost za svůj život, i když se mu to momentálně nelíbí. „Je ovšem 

třeba uznat, že člověk nic nesnáší hůř než sebe sama.“
84

 

6.5 Narativní psychoterapie 

 Narativní psychoterapií se v České republice zabývají Ivo Čermák a 

Vladimír Chrz. V současné době však představují minoritu v české 

psychologické společnosti a snaží se jí představit narativní postupy a jejich 

význam.
85

 Ve své společné studii Žánry příběhů, které žijeme se společně 

zabývají tím, jak lidé různě vnímají svůj životní příběh. Úkolem dotazovaných 

bylo, aby namalovali čáru svého života. Následně byli dotazováni na různé 

významné osoby v jejich životě, jejich plány do budoucna a jak obecně vnímají 

svůj život. Autoři studie dospěli k tomu, že dotazovaní vnímají vlastní životní 
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příběhy ve čtyřech narativních strukturách, jak je popsal Northrop Frye jako: 

Jaro, Léto, Podzim, Zima.
86

 Ač jsou jeho charakteristiky literárního druhu, 

Chrz a Čermák se domnívají, že je vhodné je aplikovat i na individuální životní 

sebe pochopení. Lze je nazírat jako základní životní kódy. 

  Příběh vlastního života charakterizují jako porozumění, které bývá 

v různé míře reflektováno. „Ve svých příbězích vyprávějící ztvárňují život jako 

události a jako jednání, zároveň však vyjadřují také smysl a důvody svého 

jednání, tj. chápou sebe i druhé jako bytosti jednající na základně určitých 

přání, záměrů a přesvědčení.“
87

 Lidé ke svému životu přistupují skrze 

narativní rovinu a rozumí sami sobě jako postavám v příběhu, které různě 

interagují se svým okolím.  

 Narativnímu přístupu k pochopení vlastního života přispěli i autoři 

knihy Narativní Psychoterapie Jill Freedman a Gene Combas. Vycházejí 

z postmoderní diskuze, kdy jsou si vědomi, že naši společnost a myšlení určuje 

jazyk a kultura, do které se narodíme. Tato kultura vytváří určité příběhy, které 

jsou následně předávány následujícím generacím, které si je osvojují 

a nekriticky přijímají.
88

 Úkolem současné psychoterapie je rozkrýt příběhy, ve 

kterých se daný jedinec pohybuje, a pomoci mu k pochopení jeho vlastního 

působení ve světě. Ovšem úkolem psychoterapeuta není „naočkovat“ pacienta 

novou vnější narací; pacient má dospět k novému vyprávění vlastní existence 

sám. „Místo abychom hledali bytostné já, pracujeme s lidmi na tom, aby své já 

zakusili z různých stránek a aby rozlišili, které z nich preferují ve kterém 

kontextu. Pak jim pomáháme, aby prožívali příběhy, jež podporují růst a rozvoj 
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těchto „preferovaných já“.“
89

 Tento přístup z Jungova hlediska by bylo možné 

nahlížet jako problematický. Autorům jde o to, aby se člověk vymanil z jedné 

partikulární narace, ale aby se hned zase dostal do jiné. Toto spatřuji jako 

problém postmoderny. Člověk se nemá o co opřít, neustále přechází z jedné 

partikularity do druhé. Jung naopak hledá obecnou, pro všechny lidi společnou 

narativní rovinu, na kterou by se mohl spolehnout, která by ho podržela na 

cestě za poznáním svého bytostného Já. Na druhou stranu zde může být Jung 

obviněn z mysticismu a nevědeckosti. 

  Lidé skrze vypravování příběhů mají přístup do nové vnitřní reality, 

díky které mají možnost se změnit a nastoupit cestu k zdravému psychickému 

životu. Skrze setkání s různými nevědomými obsahy se mohou „vevyprávět“ 

do nového života. Když jsou schopni analyzovat své minulé narativní 

struktury, které jim implementovala společnost, mohou se od nich vysvobodit 

a vyprávět alternativní životní příběh. Autoři připomínají, že když lidé začnou 

vyprávět svůj příběh, tak bezděčně začnou naplňovat jeho obsah
90

, proto je zde 

místo i pro aktivní nápravu konkrétního člověka. „Toto imaginativní universum 

nabízí určitý prostor, v jehož rámci může člověk odpovídat na výzvy situací, 

v nichž si žádá, aby byl ztvárněn jako dobrý příběh dávající smysl.“
91
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6.6 Sociální vliv vyprávění 

 Český sociolog Jiří Kabele, který se zabývá společenskými proměnami. 

Ve svém zkoumání používá narativní struktury jako určující fenomén pro 

popsání společnosti. Ve své práci Přerody rozlišuje tři možnosti, jak použít 

příběh. Za prvé pro popis aktuálně prožívané skutečnosti, které Kabele nazývá 

žité kvazipříběhy. Následuje druhotná narativizace, během níž dochází 

k uchopení skutečnosti a zarámování do narativního rámce. Takto uchopená 

skutečnost se již dá předat okolí. Nakonec píše o biografii a historii, kdy 

dochází k objektivizaci subjektivních příběhů a jejich následnému předání širší 

společnosti.
92

 V rozhovoru pro Českou pozici hovoří Kabele sociálním vlivu 

příběhů takto: „I v moderních společnostech tedy umění vyprávět zůstává 

mohutným a silně působícím elementem využívaným právě k tomu, aby uváděl 

společnost do pohybu. Vyprávění situuje člověka, podniky i společnost jednou 

do stabilního a jindy dramaticky se měnícího světa a tito hráči pak 

prostřednictvím vyprávění svému okolí nejen přidělují nějaké role, ale 

propojují události příčinnými vztahy. Silou vyprávění je, že dává 

jednotlivostem i celému životu ucelenou podobu (gestalt), která je natolik 

sugestivní, že jí společně věříme. A pokud těmto líčením světa věříme, také 

podle nich i jednáme.“
93

 Kabele tedy zastává názor, že příběhy mají konkrétní 

vliv na lidi a zároveň na celou společnost. Příběhy, které vyprávíme, ovlivňují 

to, jak nahlížíme na sebe samé, ale i na celou skutečnost. Příběhy nám 

umožňují najít svůj prostor ve světě i ve společnosti. 
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Závěr 

 Příběhu lze rozumět jako cestě k poznání sebe sama. Skrze příběhy 

nahlížíme archetypální obsahy a jsme schopni s nimi vejít do vzájemného 

rozhovoru a vstoupit na cestu individuace. Pomocí příběhu myslíme, 

komunikujeme, určujeme svoji pozici k sobě samému ke společnosti. Jazyk a 

myšlení jsou navzájem propojeny, a proto nás ovlivňuje konkrétní užití jazyka 

a stejně tak i my máme vliv na jeho další používání. Člověk není solitérem, 

naopak všechny jeho výpovědi jak vnitřní, tak vnější, se již vždy vztahují 

k širšímu celku celého společenství. Je na nás, jakým způsobem použijeme tyto 

formy, jestli nám pomohou najít místo v životě, anebo naše vyprávění budou 

mít patologický dopad. 

 Díky této práci jsem došel k názoru, že příběhové formy nejsou jen 

vedlejší události našeho života, naopak umožňují nám porozumět vnějšímu 

i vnitřnímu světu. Pomáhají nám řešit každodenní události, ač si to sami 

neuvědomujeme. Příběhy jsme obklopeni již od nejranějšího věku a ovlivňují 

i naše následné působení, kdy se učíme vyprávět příběh našeho života a 

vstupujeme do narativních forem naší společnosti, ať už jsou jakkoliv nosné. 

Příběh nám umožňuje pochopit náš život jako souvislý a smysluplný děj se 

začátkem, dějem a koncem. Naše zkušenost je narativní, i když je nutno 

přiznat, že ne vždy je možné všechno zachytit slovy a převést do vyprávění. 

Jsme bytosti časoprostorové a stejně tak je časoprostorový i příběh. Život bez 

zápletky je jen lineární sestavou dějů, to stejné platí i pro příběh. „Ve 

skutečnosti příběhům nelze porozumět jinak než jako vyprávěním o duši, 

protože jejich základem je mýtus. Archetypické kořeny, ona rhizomatická 

povaha mýtu, o níž hovoří Jung, vybavuje životní příběhy smyslem, 

smysluplnými motivy sdílenými s ostatními, a nadčasovostí. Právě takové 

podmínky usnadňují jedinci spojení s kulturou. Jedině v tomto prostoru, 
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v tomto autopoietickém i mýtopoetickém systému může jedinec tvořit koherenci, 

kontinuitu a celost svého života, svoji identitu homo narans.“
94

 

 Člověk je člověkem vyprávějícím a vypravovaným, vydává se do tajů 

literárního díla, nejen aby se pobavil a dozvěděl se nějakou věcnou informaci, 

ale hlavně také aby nahlédl do nitra své duše. Některé příběhy určují náš život 

a vypravováním jistého příběhu můžeme dojít k psychickému uzdravení. Jsme 

součástí příběhů, které nejen vypravujeme, ale také jsme jejich postavami a náš 

svět je jejich kulisou. Díky některým příběhům můžeme dojít k sebepoznání a 

zkušenosti nabyté v jiném světě aplikovat v tomto. Skrze ně a jejich následnou 

aplikaci dochází k individuaci, k nahlédnutí vlastní pozice a snahy o sjednocení 

různých narativních složek v naší duši. 

 Člověk skrze svoji představivost provádí přechod do jiného světa, do 

fantazijní oblasti, která je obydlená všelijakými archetypálními obsahy. 

Vydává se tam získat nové zkušenosti, které obohatí jeho život a pomohou mu 

s nahlédnutím vlastního života. To vše se může dít na nevědomé úrovni, ale 

pokud se příběh čte bděle, člověk si je vědom všeho, co se v něm během čtení 

odehrává. Účinnost příběhu však uvědomělost čtení neumenšuje ani nezesiluje. 

Mnohdy může mít příběh dopad až po určité době. „Zkušená se projevuje tím, 

že se hrdina vrátil pozitivně proměněn a nikoliv poškozen či zmrzačen.“
95

 Po 

návratu z návštěvy literárního světa člověk již není stejný, jakým byl, než začal 

číst. Jeho život je obohacen o další zkušenost, kterou by mnohdy nemohl ve 

svém životě zažít. Je připraven čelit dalším životním pochodům již ve světle 

své narativní zkušenosti. Na druhou stranu nelze se uzavřít jen do knih a žít 
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svůj život mezi řádky, ale zároveň je nutné tuto narativní zkušenost přenést do 

vlastního života. Oživit příběh vlastním působením.  

 Naskýtá se však otázka, jak je možné, že některá díla působí i dlouho 

po svém vydání a některá zanikají v propasti dějin. Jsem toho názoru, že různé 

příběhové formy člověka (a s ním celou společnost) oslovují v jeho různých 

vývojových stádiích. Je nutné si najít smysl života v každé životní fázi, ať jsme 

dítě, dospělý nebo stařec. V každé době si člověk má najít svoji narativní 

identitu, aby porozuměl sobě a svému životu. Tyto formy se však mohou 

během života měnit, nebo se i třeba navracet. To, co nás oslovilo v dětství, nás 

může opět oslovit v důchodovém věku. To stejné platí i pro celou společnost, 

mohou se nalézat díla, které jejich soudobí čtenáři odmítli, ale v naší době 

mohou přesně zapadat do pohledu na svět. Některé narativní struktury působí 

nadčasově, ať jsou náboženského nebo mytologického původu. Ty oslovují 

člověka stále, i když si to ani třeba neuvědomuje. Dnešní člověk je člověk 

čtenářský.
96

 Nenahlíží svoji identitu pouze skrze slovem předané mýty, ale 

právě díky schopnosti číst k němu texty promlouvají napřímo. Díky tomuto 

čtení člověk získává nový pohled, a tak bude schopen nalézt cestu k lepšímu 

pochopení vztahů a podoby vnitřního světa. 
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