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Abstract

To be able to demonstrate Jung's symbolic archetypes of the collective unconscious, I 
have taken as an example the relation between Jackson Pollock and the analytical 
psychology of Carl Gustav Jung. 
At the beginning I have aimed to describe the wider context, the meaning of the 
unconscious, and  key psychological aspects that are necessary to be understood for 
being able to interpret some of Pollock's early works. At my thesis, I am not talking only 
about psychotherapy, which he attend for the first time in 1938, but also  about  his 
deeper interest of Jungian concepts and archetypes were expressed in his 
paintings. Since 1941 is obvious that his work contains more elements of imagination. 
Base on Jung's principles, his work is also more focused on myths and cultures of early 
civilizations - Assyrian, Egyptian, Mayan and early  Colombian art. This impact of 
unconscious symbolism was also caused by John Graham's theories, and by “Modern 
Man literatue” of Joseph Campbell or Harvey Fergusson.
At the end of my thesis, I am looking for ways of implications of Pollock's experiences 
within psychoanalysis on visual style of his work. I am trying to find an answer; to what 
extent is possible to demonstrate the impact of psychoanalytic interpretations on his art. 

Key words: Jackson Pollock, Carl Gustav Jung, Psychoanalysis, Unconscious, 
Archetyps,  American Art, Navaho Sand Paintnings, Active imagination, Shamanism, 
Ritual, Modern Man  

�3



Abstrakt

Na příkladu Jacksona Pollocka ve vztahu k analytické psychologii Carla Gustava Junga 
zkoumám použití Jungova symbolického slovníku reprezentujícího archetypy 
kolektivního nevědomí.
Od úvodní části kontextu doby přecházím k objasnění pojmu nevědomí a klíčových 
psychologických aspektů, jejichž porozumnění hraje zásadní roli pro možnou interpretaci 
některých z Pollockových raných děl. Poukáži, že nejen psychoterapie, kterou poprvé 
podstoupil v roce 1938, ale i jeho hlubší zájem o psychologii překračují požadavky na 
vlastní léčbu a vytvořily elementy jeho osobní ikonografie. Je to patrné od roku 1941, 
kdy začínají být jeho práce bohatěji vrstvené v  imaginaci. Podle Jungových principů se 
jeho zájem zároveň soustřeďuje k mýtu a kultuře raných civilizací – asyrské, egyptské, 
mayské a dalšímu před-kolumbijskému umění. K rozšíření jeho nevědomého 
symbolismu docházelo skrze teorie Johna Grahama, nebo znalosti “Modern Man” 
literatury Josepha Campbella nebo Harvey Fergussona.
V závěru se zabývám otázkou aplikace Pollockových zkušeností z psychoanalýzy na 
vizuální jazyk jeho uměleckého díla. Snažím se nalézt odpověď; do jaké míry je možné 
prokázat objektivnost psychoanalytického výkladu jeho užité symboliky, za přítomnosti 
dalších vlivů a zároveň neopomenout skutečnou podstatu předmětu jeho umělecké 
praxe.

Klíčová slova: Jackson Pollock, Carl Gustav Jung, psychoanalýza, nevědomí, archetypy, 
americké umění, Navaho písečné obrazy, aktivní imaginace, šamanismus, rituál, “řeč 
moderního člověka”
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I. Úvod 

1.1 Kontext doby   

Již první světová válka vytvořila dějinný zlom v oblasti geopolitické i vojenské, také však 
v oblasti dějin každodennosti, pokud jde o celospolečenskou atmosféru, tradiční morální 
hodnoty nebo kulturní zvyklosti a společenské návyky. Dala impuls ke vzniku 
avantgardy, jejímž hlavním znakem bylo odmítání sociální nespravedlnosti a nezřídka, 
jako v případě italského futurismu, příklon k radikálním a extremistickým politickým 
hnutím (komunismus, anarchismus, fašismus), sdružování se do skupin či spolků, 
experimentování a hledání nových obsahů a forem. V následných meziválečných letech 
se společnost nacházela ve víře v utopistických vizích nového světa ovládaného 
strojem. Vystřízlivění z těchto snů přinesla hospodářská krize, která otřásla avantgardní 
vírou v zázračnou moc techniky a ve zrod nového člověka.

Transformace společnosti a myšlení přináší nové výtvarné směry a nové vědy a 
přístupy. V Rakousku vzniká na počátku století psychoanalýza Sigmunda Freuda. 
Podle Freuda se lidská psychika sestává ze tří vrstev: vědomí, podvědomí a nevědomí. 
Na jeho studie navazuje i Carl Gustav Jung, který s ním spolupracoval už od roku 
1907. Kritizuje však svého učitele za „sexuální obsesi“, a tím shledává jeho metodu 
psychoanalýzy omezující. Pracuje s pojmem nevědomí, které považuje za původce 
imaginace, kreativity a intuice, a zavádí koncept integrace nevědomých obsahů s 
vědomým já člověka – metodu analytické psychologie. Téma nevědomí bylo 
diskutováno ve všech intelektuálních i výtvarných kruzích. Umělci na toto téma reagovali 
a využívali ve své práci – a psychoanalytikové využívali umělce jako nástroj pro 
zaznamenání vnitřních skrytých procesů snů a fantazií při procesu individuace pro 
určení analýzy. Psychoanalytické termíny vstupují do odvětví umění a jeho kritiky 20. 
století vstupují, a tím se oba psychologové podílejí na formování nově vznikajících 
výtvarných směrech. Freudova metoda se stane hlavním zdrojem inspirace 
surrealistům. Freud vnímal obrazy jako záznamy vytěsněných přání a rozporných tužeb, 
zatímco Jungova teorie se týkala symbolů objevujících se v každé kultuře, archetypů 
kolektivního nevědomí. Vnímal, že smysl a hodnota porozumění těmto symbolům 
může ležet v jejich „léčivé síle“ (healing power) a může pomoci k přesměrování 
moderního života. Zastoupení těchto symbolů ve výtvarném díle může vytvářet umění 
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snažící se „léčit“ kulturní, psychologické, sociální a politické problémy v globálním 
měřítku. Surrealisté, ale i další část generace meziválečné evropské avantgardy krátce 
před vypuknutím druhé světové války odchází do USA.1

Období krize, sociální témata, zástupy lidi čekající fronty na úřadech práce se staly 
tématy amerických umělců sociálního realismu jako např. v díle bratří Soyerů, 
Ashcan School,  kteří malovali špinavé ulice, činžáky i neutěšená černošská ghetta, 2

nebo témata zmizelé civilizace, opuštěné domy, noční scenérie New Yorku, majáky, 
venkovská místa, předměstské ulice a tedy atmosféru osamělosti v obrazech Eduarda 
Hoopera. V Americe třicátých let je aktuální regionalismus (ruralismus) zachycující 
život na americkém středozápadě představovaný např. zastáncem levicové politiky a 
malířem Thomasem Hartem Bentonen (1889-1975), který vyučoval na Art Students 
League (jeho žákem byl Jackson Pollock). Vytvářel narativní nástěnné malby, nabízející 
svému publiku příslib regenerace současné situace znázorňující americký život. 

1. Thomas Hart Benton: America Today, 1930–31 

 André Breton, Claude Lévi- Strauss, Yves Tanguy, Piet Mondrian, Max Beckmann, Lionel 1

Feininger, Fernand Léger, Piet Mondrian, Marc Chagall a Walter Gropius, Roberto Matta, 
Salvador Dalí, Max Ernst, André Masson, Wilfredo Lamm, Wolfgang Paalen, Mies van der Rohe, 
László Moholy-Nagy, Josef Albers a další. 

 Pojmenování ash can je odvozené od slova popelnice, která pro ně představovala opravdovou 2

americkou realitu každodenního života.
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Regionalismus skrze zásady liberální demokracie Nového údělu (New Deal)  a 3

adoptováním amerických a evropských moderních tendencí tvořil pojítko – zvláště v 
Bentonově tvorbě – mezi populárním uměním a socialistickou či komunistickou politikou. 
Regionalisté se vyhýbali jakýmkoliv moderním prvkům, Benton se dokonce prohlásil 
nepřítelem modernismu.

Krize v období „Velké deprese“ (1929) se dotýkala i umělců, jejichž situace ve 
společnosti byla nejistá a často byli nuceni věnovat se „podřadným“ pracím v rámci 
„přežití“. V důsledku toho byl založen The Federal Art Project of the Work Projects 
Administration  nabízející základní pomoc umělcům pociťujícím dopad krize. 4

Následně rok poté se v Americe konal první Americký umělecký kongres proti válce a 
fašismu (American Artist’s Congress Against War and Fascism), kterého se zúčastnilo 
více než 400 amerických umělců, aby dohromady hájili své zájmy. Jedním z témat byla 
pozice umělce ve společnosti, který je afektován ekonomickou krizí a bojuje za uhájení 
své svobody vyjádření.  První kongres následovalo druhé setkání rok poté, kde bylo 5

vyřčeno, že umění by mělo být určeno ženám a mužům, kteří „dřou“ pro vytvoření 
lepšího moderního světa. Inspirací pro umělce by mělo být jejich prostředí, spokojenost 
a sny.  6

Účast na kongresu byla však kontroverzní, vznikal konflikt mezi uměním a sociálním 
uvědoměním. Na rozdíl od evropského umění (Pablo Picasso: Guernica, 1937) nechtěli 
být američtí umělci ve většině případů politicky angažovaní. Už z tohoto důvodu cítili 
povinnost distancovat se od evropské avantgardy, což postupně mělo vést k vytvoření 
„čistě americké“ a nepolitické avantgardy, kde individualita nabývala oproti kolektivní 
identifikaci na významu.

 Přeloženo idiomem „přerozdání karet“, název souboru opatření a ekonomických a sociálních 3

reforem zavedených v průběhu let 1933–1937 během vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta 
v USA s cílem podpořit, ozdravit a zreformovat státní ekonomiku Spojených států během Velké 
hospodářské krize.

 Federal Art Project (1935–43) - v letech 1938–1942 Jackson Pollock také pracoval v tomto 4

projektu. I další umělci jako Gorkij, Kooning, Baziotes, Guston, Rothko, …

 ROSAND David: The Invention of Painting in America. New York 2004, 1135

 Malíř Max Weber v ROSAND (pozn. 5), 1146
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Situace na výtvarné scéně byla chaotická a rozštěpená, kopírovala tak celý svět. Malíři 
malovali venkov, bídu nebo prázdné ulice. Umění je pouze „americké“, postrádající 
jakoukoliv originalitu a mezinárodnost. Samuel M. Kootz , který byl od třicátých let 7

světovým impresáriem a obchodníkem s  uměním, prohlásil, že neexistuje ani 10 
prvotřídních malířů v USA a jeho nespokojenost pokračovala až do čtyřicátých let.  8

Společnost netrpělivě očekávala nalezení národní kulturní identity skrze nové umělecké 
hnutí, které by převzalo otěže zmírající evropské avantgardy, vstoupilo na mezinárodní 
půdu a vyplnilo vakuum vzniklé v důsledku nedostatku francouzského importu během 
období války.9

Obrat nastává během čtyřicátých let, kdy Amerika prošla velkou transformací. Dochází k 
porážce fašismu, následnému největšímu ekonomickému boomu. Během druhé světové 
války se Spojené státy americké staly obráncem civilizace západní kultury, proti 
„barbarskému“ fašismu. Bylo zřejmé, že americká avantgarda by se mohla prosadit proti 
převažující střední třídě a politické asimilaci pouze za předpokladu, že by potlačila to, co 
první generace umělců hájila; emotivní obsah a sociální komentář. A tak vzniká nový 
vizuální rámec, do jehož zobrazování jsou zahrnovány i relativně nové objevy o lidské 
podstatě, mysli, a podmínkách; znalosti nasbírané z psychologie, antropologie a filosofie 
a nově se rozvíjejících věd a přítomnosti strukturalismu rozvíjeného francouzským 
antropologem Claude Lévi-Straussem.  Ten navázal na sociologii Émila Durkheima, 10

která zkoumala například opozici přírody a kultury u jihoamerického původního 
obyvatelstva, jejich klasifikační systémy, pravidla myšlení nebo různé struktury 
příbuzenských vztahů. Vznikl filozofický pojem struktura, jehož hlavním rysem je 
přesvědčení, že celek není vysvětlitelný jako souhrn jeho jednotlivých složek, nýbrž že 
vytváří novou kvalitu, kterou lze pochopit pouze zkoumáním jeho funkce, popřípadě 
způsobem utváření.  11

 Samuel M. Kootz (1898–1982), The Kootz Gallery, 1945–1966. 7

 GUILBAUT Serge: The New Adventures of the Avant-Garde in America: Greenberg, Pollock, or 8

from Trotskyism to the New Liberalism of the “Vital Center in: Conference on Art History and 
Theory: Aspect of American Formalism, in: October, Vol. 15, 1980, 70.

 GUILBAUT (pozn. 9), 709

 CLAUDE Lévi-Strauss (1908–2009) : Anthropologie structurale (1958, Structural 10

Anthropology, trans. Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf, 1963), Le Totemisme 
aujourdhui (1962, Totemism, trans. Rodney Needham, 1963). 

 PEREGRIN Jaroslav: Význam a struktura. Praha 199911
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Americký „moderní umělec“ začínal silně pociťovat potřebu svobody a význam umění 
vkládat do vlastní identity. Ve většině případů nahrazoval složité mechanismy 
individuální duše Jungovou teorií „kolektivního nevědomí“, a to recepcí umění a 
mytologie „primitivních“ kultur amerických indiánů, které zosobňovaly skutečnou a čistou 
podstatu umění. Tato podstata byla tedy uchopena umělcem, aby byla následně 
přeformována skrze vlastní identitu. Bernett Newman viděl budoucnost v kombinaci 
surealismu a abstrakce. Esencí podle něho mělo být využití intelektuálního obsahu, 
vytvoření nového pikturálního zobrazení, které by bylo určitou formou filozofie 
(philosophic painting). Pro Jacksona Pollocka bylo klíčové zapojení filozofie a 
technologie moderní doby. Prohlásil: „Soudím, že moderní malíř nemůže vyjádřit náš 
věk, letadla, atomovou bombu, rozhlas, starými formami renesance nebo kterékoliv jiné 
minulé kultury.“12

Moderní umění se přiklánělo i institucionální sféře, byly zakládány nové galerie 
zaměřené na moderní umění. Například v  newyorské Mortimer Brandt Gallery 
obchodující se starým uměním byla otevřena sekce experimentálního umění vedená 
Betty Parsonovou. Společně s francouzskými umělci zde v roce 1940 Pollock poprvé 
vystavoval. V roce 1942 byla otevřena Peggy Guggenheim The Art of This Century 
Gallery. Mezi lety 1944–1945 se utvářela nová vlna moderních umělců, kteří se 
prezentovali jako avantgardisté – kritiky a obchodníky s uměním kategorizovaní jako 
„hybridní modernisti“. Za zformování skupiny může být pokládán počátek prosince 1944, 
kdy Maude Riley v Art Digest napsal, že Jackson Pollock a Mark Rothko by mohli 
odstartovat třetí skupinu mezi surrealismem a abstrakcí.  Pár týdnů na to Robert 13

Coates v New Yorku popsal novou tendenci vyznačující se syntézou abstrakce, 
surrealismu a expresionismu do které byli vedle Pollocka zahrnováni William Baziotes a 
Lee Herch, ale Rothko a David Smith byli vyloučeni. V únoru roku 1945 ve Washingtonu 
D. C. připravil David Porter výstavu 35 umělců (například Baziotes, de Kooning, Rothko, 
Pollock, Motherwell, Gotlieb, Gorky, Hersch, …) ve kterých viděl kombinaci zájmu o 

 Z rozhovoru s Williamem Wrightem pro televizní vysílání, 1950; citováno také in: (ed.) Clifford 12

Ross in: Abstract Expressionism: Creators and Critics. New York 1990, 17

 Michael Leja datuje vznik New York School ke konec roku 1944 a počátku roku 1945. Podle 13

něho by se dal oficiálně považovat za vznik prosinec 1944, kdy Maude Riley v Art Digest napsal, 
že Rothko a Pollock by mohli odstartovat nové umění mezi surrealismem a abstrakcí. Více 
vLEJA Michael: Reframing abstract expressionism. New Haven 1993, 32 
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abstrakci a romantizujícího symbolismu. A následně v roce 1945 otevřel svou galerii také 
Samuel M. Kootz. Pro nově se formující styl se stal klíčovým kritikem hlavního obhájce 
tohoto stylu Clementa Greenberga (1909–1994), který rozvíjel svou teorii formalismu 
moderního umění (1939–1948), již propojil s pojmem avantgarda ve snaze vytvořit 
strukturu, přetransformovat provincionalismus amerického umění, tak aby se stalo 
dominantní na mezinárodní scéně.
Pro nově vznikající moderní umění však byla aktuální dvě nebezpečí: identifikace s 
politickou propagandou a reprezentace světa, který byl téměř nereprezentovatelný. 
První nebezpečí – stát se nositelem polické zprávy – bylo téměř nevyhnutelné. Někteří 
umělci (Mark Rothko, Clyfford Still) byli nemilosrdně začleněni do sociální struktury i 
přesto, že jejich hlavním zájmem bylo uchránit svou piktorální zprávu od zkreslení.
Rothko se snažil oprostit své umění od jakékoliv symboliky, která by mohla být viděna v 
realistickém zobrazení. Abstrakce, individualismus a originalita se zdály být nejlepšími 
zbraněmi proti začlenění se do děsivé a nevyzpytatelné společnosti. Clyfford Still 
dokonce odmítl po určitý čas vystavovat veřejně své obrazy ze strachu, že kritika by 
deformovala obsah jeho abstraktních forem. V roce 1948 napsal Betty Parsonsové, že 
jeho obrazy může ukázat jen určitým lidem a že si nepřeje, aby kdokoliv psal o jeho 
obrazech.  Umělci žili v nedůvěře k jakékoliv kritice ze strachu z reinterpretace jejich 14

uměleckých děl, u některých proto docházelo i k určité skepsi vůči jejich „obránci“ 
Clementu Greenbergovi z důvodu jeho politické zaangažovanosti. Podle Serge 
Guilbauta byly základy Greenbergových myšlenek formalismu spojeny s ideologií 
marxismu, se kterou Greenberg sympatizoval; z ideologických bojů mezi Stalinem a 
Trockým; z rozčarování z americké levice; a konečně z odklonu newyorské „inteligence“ 
od marxismu.15

Individualismus byl na americké půdě mnohem důraznější než u jeho evropského 
protějšku, a to do takové míry, že docházelo k problému kolektivní identifikace nového 
stylu. Ambicí této nové avantgardy bylo nahradit pařížské standardy ovládané v té době 
existencionalismem a přesunout umělecké centrum za oceán. Barnet Newman chtěl 
společně s ostatními prezentovat publiku umění reflektující „novou Ameriku“, která se 
stávala novým světovým kulturním centrem. Podle Newmana bylo k realizování 

 Clifford Still: dopis Betty Parsons, in: Archives of American Art, Betty Parsons papers, 20. 14

března 1948, 68-72

 GUILBAUT (pozn. 8), 6215
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mezinárodního modernismu nutné právě odmítnutí politiky.  Greenberg o tomto umění 16

prohlašoval, že je moderní, městské, nenucené a nezaujaté; a nemělo dovolit být 
zataženo do absurdity denních politických a sociálních událostí. Podle něj by byla 
chyba, kdyby vyslovovalo nějaký druh zprávy nebo bylo popisné.  V březnu 1948 17

Greenberg publikoval článek The Decline of Cubism v Partisan Review , kde odvážně 18

prohlásil, že Amerika definitivně prolomila pojítko s Paříží.  Kritika se poprvé vzepřela 19

dominujícímu pařížskému umění (Paris Art) a nahradila jej uměním Jacksona Pollocka a 
Newyorskou školou (New York School), a tím Greenberg postavil New York do centra 
světové kultury. V září následujícího roku představil Kootz výstavu Intrasubjectives  20

signalizující vznik abstraktního expresionismu nové avantgardy.. Zároveň to byl rok 
oslavující vítězství liberalismu a Trumanova  proklamování Fair Deal .21 22

Thomas Hess, editor Art news, v roce 1950 prohlásil, že Newyorská škola nahradila 
pařížskou školu (School of Paris). Podle něj pařížská škola představovala polaritu 
pařížského umění (Paris Art) a francouzského umění (French Art), což se stalo hlavním 
tématem jeho textů o umění. Pařížské umění vnímal jako pokrokové a mezinárodní, 
zatímco francouzské umění jako provinční a opožděné. Došel k závěru, že pařížské 
umění se po druhé světové válce stalo francouzským uměním. New York nahradil Paříž 
jako centrum pařížského umění; a Harold Rosenberg považující abstraktní expresionisty 

 GUILBAUT (pozn. 8), 6916

 8. března 1947. V letech 1948–1951 hrál C. Greenberg klíčovou roli ve sloučení, propagaci a 17

obrany avantgardy New York School. 

 GREENBERG Clement: The Collected Essays and Criticism, vol. 1 : Perception and 18

Judgements, 1939-1944. O’BRIAN John (ed.). Chicago, 1986, 9

 Úpadek kubismu v Paříži (Picasso, Braque, Leger) a emigrace francouzských umělců do 19

Ameriky. 

 Baziotes, de Kooning, Gorky, Gottlieb, Graves, Hofmann, Motherwell, Polllock, Reinhardt, 20

Rothko, Tobey, Tomlin – umělci tradiční Pařížské školy nebyli vítáni. 

 Harry S. Truman (1884–1972), 33. prezident Spojených států amerických v období 1945–21

1953, nástupce Franklina D. Roosevelta. 

 Tento program byl vysloven při výroční zprávě v Kongresu dne 5. ledna 1949. Prezident Harry 22

S. Truman v něm požadoval schválení zákonů, které by podstatně rozšířily sociální 
zabezpečení, ochranu občanských práv, zdravotní pojištění, podporu školského sektoru aj. 
Kongres však většinu návrhů neschválil. 
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za nejtemperamentnější, nejvíce rázné a nejoriginálnější hnutí v umění v historii tohoto 
národa, k tomu dodal: „Evropa už nemá víc co nabídnout, pouze směsici vzpomínek.23

Podle Guilbauta to byla paradoxně tato nepřetržitá revolta proti politickému zneužívání a 
tvrdohlavé odhodlání, které zachránilo západní kulturu od amerikanismu 
(americanizing).  Nově vzniklá americká avantgarda reprezentovaná hlavně 24

abstraktním expresionismem představovala novou národní identitu. Plátno se z 
hodnot politických, estetických a morálních stalo jednoduše gestem liberalizace, 
symbolem svobody reprezentované akcí a gestem. Nový řád, nové možnosti a žádné 
limity. Hlavním zájmem bylo nalezení čistého objektu a vlastní ikonografie skrze 
elementární kvality primitivního umění a archaického mýtu a archetypů; počáteční 
inspirací v surrealistickém automatismu, který vedl umělce zpátky k sobě k nalezení 
vlastní vnitřní identity skrze sympatizování s myšlenkou, že obsah zdroje umění leží 
v nevědomí, a to hlavně u Jacksona Pollocka, který prohlašoval, že když maluje, tak si 
neuvědomuje, co dělá (be in the painting) ; vylučuje náhodu  i přesto, že obraz má 25 26

podle něj svůj vlastní život.

2. Barnett Newman stojící před obrazem Onement VI (1953) 
Každý umělec této nové generace objevil svůj vlastní individuální styl; Barnett Newman 
své slavné Zips; Robert Motherwell své Elegies; a Mark Rothko Color Field. 
Newmanovou odpovědí na otázku, jak je možné vytvořit nepřekonatelné, absolutní 

 “Europe no longer had anything to offer but a mixture of memories.” ROSENBERG Harold: 23

The De-Definition of Art. New York 1972, 257

 “After killing the father Paris, to topple into the once disgraced arms of the mother country.” 24

GUILBAUT (pozn. 8), 78 

 KOLÍBAL Stanislav (ed.): Jackson Pollock: Výroky a rozhovory. Praha 2009, 1525

 “I can control the flow of paint; there is no accident..” ENGELMANN Ines Janet: Jackson 26

Pollock and Lee Krasner. Munich 2007, 54
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umění v době bez legend nebo mýtů, bylo nalézt nepřekonatelnost a nádheru v sobě. 
(“Instead of making 'cathedrals' out of Christ, man, or 'life', we are making it out of 
ourselves, out of our own feelings.” ) Tím se pozornost přesouvá do tajuplného, 27

vnitřního světa jednotlivce plného skrytých pohnutek, jejichž porozumění se stane – v 
případě umělce, jedním z klíčových momentů pro vytvoření požadovaného umění 
nabízející pochopení svého Já. Jedním z  prostředků, jak k tomu dojít, byla 
psychoanalýza.

II. Psychoanalýza a nevědomí 

 2.1 Rozdílné psychické modely Sigmunda Freuda a Carla 
Gustava Junga 

3. Wilber  uráží Junga, na straně Freuda | Integral Life 28

 Newman: “The Sublime is now”, Art in Theory 1900–2000, An Anthology of Changing Ideas, 27

ed. Charles Harrison a Paul Wood, Blackwell Publishing, 2002, str. 580-581. 

 Ken Wilber je americký psycholog a filozof, který bývá řazen k transpersonální psychologii, 28

hlubinné psychologii, mysticismu, new age či hlubinné ekologii, a vytvořil Integral Theory. Podle 
Wilbera já nejlépe popisuje Freudova psychoanalýza, to Skinnerův behaviorismus, my 
Gadamerova hermeneutika a ti Marxova ekonomická krize. Syntetizuje mnoho jiných teorií, 
užívá myšlenky kvantového fyzika Davida Bohma, fyzika Ilji Prigogina, psychologů Jeana 
Piageta nebo Carla Gustava Junga. Na fotomontáži je Wilber zachycen jako obránce Freudovy 
psychoanalýzy, která se rozchází s tou Jungovou, a sice v pojetí oblasti vývoje morálky a 
hodnot, které podle Freuda a jeho zastánce Wilbera končí v dětství v primárním procesu. Viz. 
VISSER Frank: Ken Wilber: Thought as Passion. New York 2003
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Psychoanalýzu rozvinul v prvních letech 20. století Sigmund Freud a jeho pokračovatelé 
jako vědu o nevědomém. Objevila se ve Vídni v období upadající Rakousko-uherské 
monarchie a oidipovské revolty. Jung se poprvé setkal s Freudem v roce 1907 a jejich 
spolupráce trvala do roku 1912. Freud byl Jungovi největší inspirací v psychoanalatické 
oblasti, především se shodovali v oblasti studie hysterie . Změna však nastala, když 29

Jung vydal svou studii Symboly proměny (1912), ve které odmítl Freudovu teorii s 
přílišným důrazem na sexualitu. Freudovu psychoanalýzu shledal omezující, neboť 
hledala původ neurózy pouze v sexualitě, podobně i Freudovo pojetí komplexu jako 
jakéhosi sexuálního rezidua z psychických prožitků raného dětství. Jungovou snahou 
bylo  naopak pracovat s trajektorií neurózy a jejími implikacemi pro budoucí vývoj 
pacienta. Tím vyšel ze stínu Freuda a začal si budovat své vlastní jméno jako 
uznávaného psychoanalytika.
Ve stejném roce se narodil Jackson Pollock, to již Jungovi bylo 37 let. Jung  byl až do 30

roku 1914 prezidentem Mezinárodní psychoanalytické společnosti, avšak po sérii 
apokalyptických snů a vizí rezignoval a od té doby se věnoval práci na svých 
teoretických studiích, soukromé terapeutické praxi, zdokonalování techniky promlouvání 
se svým nevědomí a založil kroužek Psychologického klubu. Jung se učil vydělovat 
fenomény nevědomí z bezbřehosti a činit je uchopitelnými vědomím. Koncem 20. let se 
začal věnovat studiu Mistra Eckharta, Paracelsuse, sv. Augustina a jiných; zkoumal 
náboženství, heretická hnutí a účastnil se objevení gnostických svitků z egyptského Nag 
Hammádí. S Richardem Wilhelmem pracoval na interpretaci Tajemství zlatého květu  a 31

studoval myšlení primitivních afrických kmenů. Všechny získané znalosti konfrontoval se 
svou psychiatrickou praxí. V roce 1923 zahájil stavbu „Bollingenské věže“ ve své vile v 
Bollingenu, která pro něj znamenala symbolické vyjádření osobního růstu k celistvosti, 
kombinací praktické životní orientace a zpracováním snové imaginativní látky. 
Zaměřenost lidské psychiky na cíl nazval individuace, kterou ztotožnil s vytvořením 
psychického středu v bytostném Já. Její proces založil na diferenciaci Já od komplexů 
pramenících v osobním nevědomí. Dosažení individuace, spojení vědomí a nevědomí či 
zbavení se komplexů bylo podstatou jeho terapie. Jako nástroj použil aktivní imaginaci. 
Během psychoanalýzy pacienti zpracovali své vize do obrazů po vzoru mandal 

 Viz. FREUD S. / BREUER J.: Studien über Hysterie, Leipzig / Wien 189529

 Biografiké údaje čerpány z HAYMAN Ronald: Život C.G. Junga. I.,II., Zrození psychomága 30

(1875–1917). Praha 2001

 Esoterický text čínského taoismu, napsal předmluvu k čínské knize Proměn I-ťing. 31
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zobrazujících psychickou celistvost v  kosmickém řádu. Psychoanalýzu pod vedením 
terapeutů používajících jeho metodu podstoupil Jackson Pollock, který se k Jungovi 
dostal i díky osobnímu zájmu o zkoumání nevědomí.
Pojem nevědomí se nejprve omezoval na označení stavu vytěsněných nebo 
zapomenutých obsahů. U Freuda není nevědomí, ačkoli už vystupuje – alespoň 
metaforicky – jako jednající subjekt, v podstatě ničím jiným než sběrnou zapomenutých 
a vytěsněných obsahů, a jen díky nim má praktický význam. Podle tohoto názoru je tedy 
nevědomí výhradně osobní povahy.  Podle Junga vědomé vzniklo z nevědomého 32

instinktivního prazákladu. Používá metaforu vědomí jakožto ostrůvku světla a nevědomí, 
jakožto obklopující a ohrožující tmy. Freud si naopak představoval  nevědomé  jako 
potlačené vědomé. Vědomé bylo prvotní a nevědomé sekundární – a Jung tuto koncepci 
obrátil. Ve svých úvahách dospěl k zjištění, že vědomí a nevědomí se k sobě chovají 
komplementárně a kompenzačně. Různé varianty vztahu vědomých a nevědomých 
faktorů jsou charakteristické pro různé typy duševního onemocnění. Zavedl dvojí 
kategorii povahy podle zaměření libida; životní energie, jež se vyskytuje v psychickém 
aparátu a proudí mezi vědomím a nevědomím: „Libido je appetitus ve svém přirozeném 
stavu. Z  evolučního hlediska jsou tyto tělesné potřeby, jako hlad, žízeň, spánek, 
sexualita a emocionální stavy, afekty, které tvoří podstatu libida. Všechny tyto faktory 
mají své diferenciace a svá nejjemnější rozvětvení v nesmírně složité lidské psýché.“33

Rozlišil zaměření introvertní (orientovaná do svého nitra) a extrovertní (orientovaná na 
vnější svět), a později obohatil o čtyři základní funkce lidské psychiky: myšlení, vnímání, 
cit a intuici. V této souvislosti hovořil o diferenciaci jednotlivých funkcí, přičemž nejméně 
diferenciovaná psychická funkce patří u jednotlivce do oblasti osobního nevědomí.
„Nevědomí je ona psýché, jež z denního jasu duchovně a mravně čistého vědomí sahá 
dolů do onoho nervového systému, který označujeme jako sympatikus…“  Jung je 34

přesvědčen, že lidská psýché má funkci autoregulačního systému, kdy libido koexistuje 
s účelovostí. Libido samo rozhoduje o tom, kdy je ho zapotřebí, aby psýché byla zdravá, 

 JUNG Carl Gustav.: Archetypy a nevědomí, in: Jung C.G. Výbor z díla II. Brno 1997, 9732

 JUNG Carl Gustav: Symbol a libido, in: Jung C.G. Výbor z díla VII. Brno 2004, 18933

 JUNG (pozn. 31), 11734
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a dodává, že libido má vlastní přirozený gradient, který přirovnává k vodě, která, má-li 
proudit, musí mít spád.35

Jung vnímá povrchovou vrstvu nevědomí, která je podle něj osobní a nazývá ji tedy 
osobním nevědomím. Jde o povrchovou část nevědomí, která je osobní povahy a která 
determinuje každou osobnost jako originální, a tudíž nenahraditelný subjekt. Obsahy 
osobního nevědomí jsou ve své podstatě komplexy citově zabarvené a tvoří osobní 
intimitu každého člověka ve smyslu duševního života. Tuto vrozenou hlubší vrstvu 
nevědomí bez individuálního charakteru nazval jako kolektivní nevědomí. Jeho obsahy 
jsou archetypy , které obsahují obrazy instinktů, jádro představy, významu či vzorce 36

chování; a projevují se v pohádce nebo mýtu.  Osobní nevědomí se od kolektivního 37

nevědomí významně liší. Význam kolektivní znamená, že obsahy a způsoby chování 
jsou (s jistým omezením) stejné. Jde tedy o duševní základ nadosobní povahy. Tím 
vytvořil Jung zásadní rozdíl mezi svým a Freudovým pojetím. Zatímco Freud ve své 
teorii vnímá nevědomí jako hrozbu pro vědomé Ego jedince, Jung představuje své 
kolektivní nevědomí jako možný zdroj možné moudrosti v  životě člověka. Jako důkaz 
rozsáhlého kolektivního vědomí je předkládán koncept synchronicity; označení pro 
příčinné nevysvětlitelné setkání dvou nebo více událostí v čase, které tím na úrovni 
prožívání subjektu získávají význam – a také objektivní nahromadění jevů, které si 
žádají společnou interpretaci, ačkoliv mezi nimi není přímá souvislost. Vymykají se 
novověké představě o náhodě.38

Freud přikládal psychickou hodnotu snu, neboť v něm dochází ke splnění přání: 
„Zapomínáme příliš snadno na to, že sen je většinou jen myšlenka jako jiná, umožněná 
ochabnutím cenzury a nevědomým zesílením, a zkomolená působením cenzury a 
nevědomým zpracováním.“39

 SHARP David: Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga. Brno 2005, 8535

 Archetypus – Filón Alexandrijský v souvislosti s imago Dei, obraz boží, v člověku; tento pojem 36

Jung přejal od sv. Augustina. 

 JUNG (pozn. 4), 9837

 Viz. JUNG Carl Gustav / PAULI Wolfgang:Synchronizität als ein Prinzip akausaler 38

Zusammenhänge, in: Naturerklärung und Psyche. Zürich 1952

 FREUD Sigmund: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924. Praha 1999, 24239
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Na rozdíl od Freuda analyzuje Jung sen více do hloubky, i když přiznává, že neví, proč 
sen vzniká a nemá žádnou teorii hovořící o snu. Nabízí však možné vysvětlení v teorii 
kolektivního nevědomí. Pojetí obrazu coby snu v psychoanalýze ovlivnilo zpočátku 
surrealismus jako psychický automatismus, podle Andrého Bretona osvobozující zápis 
nevědomých podnětů „za nepřítomnosti jakékoliv rozumové kontroly“.  Surrealisté ctili 40

Freuda pro jeho teorii libida asociovaného s kreativními silami, zatímco Jungovy teorie 
ovlivnily spíše poválečné umění jako informel, abstraktní expresionismus, nebo hnutí 
Cobra, kdy středem zájmu nebyly složité mechanismy individuální duše, ale spíše 
archetypy kolektivního nevědomí.41

 2.1.1 Archetypy kolektivního nevědomí 

Ve starověké společnosti se věřilo, že za vznikem umělěckých děl stojí vnuknutí múz, či božská 

inspirace. Stará řečtina užívala pro tvořivost slovesa poiein (dělat) nebo ktizein (budovat, 
zakládat).  A tím určitým způsobem degradovala umělecký akt. Platón považoval výt42 -
varná díla za pouhou nápodobu. A takto popisoval tvořivý proces: „Když se ty jednotlivé 
věci, jména a výměry […] vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opra-
vovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň 
poznání a rozumu o každé jednotlivé věci, při největším úsilí, jakého je člověk 
schopen.”  43

V Jungově pojetí umělecké dílo vzniká z archetypů kolektivního nevědomí. V 
archetypech je nevědomý obsah, který se uvědoměním a vnímáním mění, a to ve 
smyslu toho kterého individuálního vědomí, v němž se objevuje.  Jung uvádí příklad na 44

primitivních národech: „Primitivovi“ nestačí vidět, že slunce vychází a zapadá, nýbrž toto 
vnější pozorování musí být i zároveň duševním děním, to znamená, že slunce musí ve 
své proměně znázorňovat osud boha nebo hrdiny, který vlastně nepřebývá nikde jinde 

 BOIS Yve-Alain / BUCHLOH Benjamin / FOSTER Hal / KRAUSS Rosalind: Umění po roce 40

1900, Slovart, Praha 2007, 15-21

 BOIS Yve-Alain / BUCHLOH Benjamin / FOSTER Hal / KRAUSS Rosalind: Umění po roce 41

1900, Slovart, Praha 2007, 15-21

 Viz. DACEY J. S. / LENNON K. H.. Kreativita. Praha 200042

 PLATON: Faidros. Praha 2000, 34443

 JUNG (pozn. 27), 9844
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než v duši člověka. Všechny mytizované přírodní procesy (léto a zima, změny měsíce, 
období dešťů,…) nejsou rozhodně pouhé alegorie právě těchto objektivních zkušeností, 
ale jsou spíše symbolickými výrazy pro nevědomé drama duše, které může lidské 
vědomí pochopit cestou projekce - zrcadlením v přírodních událostech. Projekce je tak 
důkladná, že bylo zapotřebí několika tisíciletí kultury, aby byla fantazie, oddělena od 
vnějšího objektu.  Podle Junga je život kolektivního nevědomí téměř beze zbytku 45

zachycen v dogmatických archetypických představách; a objevuje se v symbolice Kréda 
a Rituálu stejně jako v hloubce katolické duše. „Kolektivní nevědomí, jak jej známe dnes, 
nebylo nikdy psychologické, neboť před křesťanskou církví existovala křesťanská 
mysteria, jež sahala až po neolit. Součástí lidstva byly od nepaměti „účinné obrazy“, 
které poskytovaly magickou ochranu proti hrozivě živému aspektu hlubin duše. Postavy 
nevědomí se vždy vyjadřovaly v ochranných a léčivých obrazech, čímž byly vykazovány 
do kosmického mimo-duševního prostoru.”  Nevědomí je nejčastěji zobrazováno v 46

pojetí vody. Jezero v údolí je nevědomí, které leží jaksi pod vědomím, a proto se také 
často označuje jako „podvědomí“. Voda je „duch údolí“, taoistický vodní drak, jehož 
povaha je podobná vodě, v jin pojatý jang. Voda proto psychologicky představuje 
„ducha, který se stal nevědomým“.  Již na počátku abstraktního umění  se objevuje 47 48

symbolika vody v díle Mondriana. Jedním z klíčových prvků k cestě k abstrakci byla pro 
něj snaha „zachytit příliv a odliv, vodu a moře“. Zároveň se v Mondrianově díle z tohoto 
období krajina velmi často zrcadlí ve vodě, která opakuje a obrací obraz nad ní, takže 
nejenom popírá odstup, ale také zpochybňuje hierarchii vnímané reality. Podle Františka 
Kupky byl malíř tvůrcem nové reality – nezávislé na přírodě, ale vznikající obdobně jako 
ona. Pollock nezávazně na něm prohlašoval: „Já jsem příroda“, I am nature . Stejně tak 49

 JUNG (pozn. 27), 10045

 JUNG (pozn. 27), 10846

 JUNG (pozn. 27), 11647

 Viz. GOLDING John: Cesty k  abstraktnímu umění Mondrian, Malevič, Kandinsky,Pollock, 48

Newman, Rothko a Still. Brno 2003

  Podle Krasnerové: “When I brought Hofmann up to meet Pollock and see his work which was 49

before we moved here, Hofmann's reaction was – one of the questions he asked Jackson was, 
do you work from nature? There were no still lives around or models around and Jackson's 
answer was, 'I am nature.' And Hofmann's reply was, 'Ah, but if you work by heart, you will 
repeat yourself.' To which Jackson did not reply at all.’" in: SECLER Dorothy: Oral history 
interview with Lee Krasner, 1964, in: Archives of American Art, Nov. 1968, Apr. 11.
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podle Kupky má umělec „tvořit tak logicky, jako tvoří příroda”  aniž by ji naturalisticky 50

napodoboval či subjektivně vykládal.  V roce 1899 vznikla jeho kresba Meditace, kde 51

zachytil sám sebe, a sice jako nahého může stojícího ve vodě a hledícího na svůj odraz 
a odraz svého okolí. Tato kresba může být vnímána nejen jako pochybnost nad naším 
vnímáním a reprezentováním reality, ale zároveň jako pohled na umělce tváří v tvář 
vnitřnímu světu svého bytostného Já.

Podle Junga : „Zabývat se nevědomím je pro nás životní otázkou. Všichni lidé vědí, že 52

poklad je ve vodní hlubině a pokusí se jej vyzvednout. Protože nikdy nesmí 
zapomenout, kdo jsou, nesmí za žádných okolností ztratit své vědomí. Budou se pevně 
držet svého stanoviska na zemi; stanou se tak rybáři, kteří na udici a síti chytají to, co 
plave ve vodě…“  

4. František Kupka: Meditace, 1899 

[…] „Kdo se dívá do vody, vidí sice svůj vlastní obraz, ale za ním se brzy vynoří živé 
bytosti; snad jsou to ryby, neškodní obyvatelé hlubin - neškodní, kdyby jezero nebylo pro 
mnohé plné strašidel. Někdy se rybáři dostane do sítě rusalka, ženská na půl lidská 
ryba…“   53

 Viz. KUPKA František: Tvoření v umění výtvarném. Praha 199950

 SRP Karel: Geometrie myšlenek. Praha 2012, 21 51

 JUNG (pozn. 27), 12352

 JUNG (pozn. 27), 12353
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Symbolika alchymistických obrazových sérií přivedla Junga ke koncepci archetypů 
anima a animus . Jedná se o archetypy působící v nevědomí jedince duálně jakožto 54

dvojice protikladů, mající významný vliv na vztahy mezi ženami a muži.  Duševní oblast 55

v případě syna zahrnuje imago matky, ale také dcery, sestry a milenky či nebeské 
milenky.56

[…] „Rusalka je mámivá bytost a ještě instinktivnější předstupeň čarovné ženské bytosti, 
kterou označujeme anima. Mohou to být také sirény, meluzíny, lesní žínky, víly a dcery 
krále duchů, lamie a sukkuby, které šálí mladíky a vysávají jim život. Nebezpečná víla z 
tehdejších dob se dnes nazývá 'erotická fantazie', která trýznivým způsobem komplikuje 
náš duševní život. Proměňuje se jako 'čarodějnice' do mnoha podob. Příležitostně 
způsobuje fascinace, které se mohou vyrovnat nejlepšímu očarování, nebo úzkostné 
stavy, jež si nezadají se zjevením ďábla. […] Způsobuje blažené či neblahé šálení, 
deprese a extáze, neovladatelné afekty atd.“57

Proč je tato víla označována jako anima? Podle Junga je anima oduševnělá bytost 
neboli živá bytost ženské povahy. Jedná se tedy o označení pro duši: „Duše je to, co žije 
samo ze sebe a co způsobuje život.“  Podle něj mít duši je odvážným činem života, 58

„jelikož duše je démon, jenž dává život a jenž hraje svou skřítkovskou hru nad i pod 
lidskou existencí.“  Anima není dogmatická duše, nýbrž přirozený archetyp, který 59

zahrnuje všechny výpovědi nevědomí, primitivního ducha, dějin jazyka i náboženství. 
Anima věří v krásu a dobro, což je primitivní pojem existující před veškerou, později 
vynalezenou, protikladností estetiky a morálky.60

 V nevědomí muže se vyskytuje feminní stránka (anima) a v nevědomí ženy působí maskulinní 54

stránka (animus).

 STEVENS Anthony: Jung. Praha 1996, 4855

  SHARP (pozn. 35) 18–1956

 JUNG (pozn. 27), 12457

 JUNG (pozn. 27), 12458

 JUNG (pozn. 27), 12659

 JUNG (pozn. 27), 127–12860
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Člověk od svého počátku bojuje s duší a její démoničností. Duše však není jednoznačně 
temná, má i svou světlou stránku. Proto se anima může zjevit i jako anděl světla, jako 
psýchopompos (průvodce duší), a vést k nejvyššímu smyslu. Vyrovnání se s ní není 
jednoduché, neboť jde o zkoušku odvahy a morální síly muže. Antickému člověku se 
zjevovala jako bohyně nebo čarodějnice; středověký člověk ji naopak nahradil Královnou 
nebes a Matkou Církví.  U syna tkví anima v dominanci matky, která mnohdy po celý 61

život zanechává přílišnou citovou vazbu a velmi těžce omezuje osud muže – nebo ho 
naopak podporuje v jeho činech. Později muž animu nachází u jiných žen.

 2.1.2 Komplex z hrozné matky 

Jackson Pollock měl složitý vztah se svou matkou, který lze klasifikovat jako „strach a 
komplex z hrozné matky“ (Fear of the Terrible mother).  Tento vztah se stal jednou z 62

příčin jeho známého problému s alkoholem, který ho přivedl k podstoupení 
psychoanalýzy. Jackson byl od mládí nemluvný, plachý a bez sebevědomí, introvertní, a 
proto inklinoval k alkoholu jako k prostředku jak se stimulovat a ztratit zábrany. Běžně 
překračoval přijatelnou míru, a to ho vedlo k vznětlivosti a agresivitě. V létě v roce 1937 
byl zatčen na Martha’s Vineyard za opilost a rušení klidu. Během této doby začal věřit, 
že kořeny jeho problémů leží v problematických rodinných vztazích, a tedy mají 
psychologický a nevědomý původ. Ještě předtím, než podstoupil protialkoholní léčení, 
vytvořil na začátku třicátých let obraz známý jako Woman, který podle Ellen Landauové 
vychází kompozičně z rodinné fotografie pořízené v Chicu v Kalifornii v roce 
1917.Zachycuje matku se svými pěti syny. Stella McClure Pollocková stojí robustní a 
hrdá, obklopena svými pěti syny. Zatímco v jeho obraze o stísněné kompozici je ženou s 
mrtvolnou barvou, rozšklebenou tváří, rozevřenými stehny znázorněna jako impozantní 
falická matriarcha.63

 JUNG (pozn. 27),12961

 Viz. JUNG Carl Gustav: Psychologické aspekty archetypu matky, in: Jung CG. Výbor z díla, 62

sv. II. Brno 1997

 LANDAU G. Ellen: Mexico and Ameican Modernism. New Haven / London 2013, 5263
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 5. Rodinná fotografie    6. Woman,1930-33 

Strach ze své matky reflektoval Pollock i v dalších svých obrazech, a podle Jungova 
výkladu představovala právě onu temnou animu. Stenographic figure je obraz, který 
nebyl doposud jednoznačně identifikován. Přestože je jeho obsah diskutabilní, je možné 
ho použít jako další příklad znázornění jeho komplikovaného vztahu k matce. Zároveň 
jde o dílo, které se stalo významným zlomem jeho kariéry. Peggy Gugenheimová ho 
shledala ohyzdným, přesto však nabídla Pollockovi sólo výstavu rok poté, co ho vystavil. 
Osobní důležitost obrazu pro Pollocka dokládá i skutečnost, že ho nikdy neprodal. Podle 
jeho bibliografů Stevena Naifeha a Gregory Whita Smithse se jedná o zpodobnění dvou 
klíčových žen jeho života: jeho matky Stelly McClurové a Lee Krasnerové. Interpretují ho 
jako groteskní scénu, kdy majetnická, castrating female – která se objevovala v 
Pollockově díle už od raných třicátých let a očividně šlo o Stellu – vystřídal typ děsivé 
domácí semetriky; neboli Stellu vystřídala Lee. Postava napravo (v jejich podání Lee) 
natahuje ruku k nesmělému a emancipovanému, avšak zastrašenému muži sedícímu u 
stolu.64

 TAYLOR Sue: The artist and the Analyst: Jackson Pollock’s “Stenographic Figure”, in: 64

American Art, Vol. 17, No. 3, 2003, 54 
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Podle Landauové  se jedná spíše o znázornění ženského těla v surrealistickém trendu, 65

který byl v té době populární. Uvádí příklady ke srovnání s Henri Matissem a jeho 
obrazem Bluen Nude (1907) nebo s Picassovou Sleeping nude (1932). Tento motiv byl 
však u Pollocka velice řídký. 

8. Stenographic Figure, 1943 

Zpodobnění pouze jedné ženské postavy zde spatřuje i William Rubin, jenž zároveň 
upozorňuje, v rozporu dalšími interpretacemi, že každý si v obraze plném nejasných 
křivek a tvarů může nalézt cokoliv, co hledá.  Tím zpochybňuje další výklad Elisabeth 66

Langhornové , podle které jde o postavu muže, nejspíš samotného umělce, avšak 67

oproti Landauvé nacházející se napravo a stejně tak oproti jeho matce – temné a děsivé 
ženě animě – upozorňuje tím na zmíněný komplex Fear of the Terrible mother. 
Argumentuje skrytým významem v číselné symbolice vepsané nalevo na její paži: 
66=42. Podle Junga číslo 6 tradičně představuje hermafrodity nebo spojení ženy a 
muže; a číslice 4 znamená celistvost sebe sama (Totality of Self), která je dosažena 
jednotou dvou. Tento číselný vzorec tedy podle Langhornové může odkazovat k 

 LANDAU (pozn. 65), 5365

 TAYLOR (pozn. 65), 5566

 TAYLOR (pozn. 65), 5467
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Pollockově touze po spojení protikladů (proces integrace). Jako potvrzení uvažování 
nad tímto procesem může být pokládáno jeho neustálé používání symbolů protikladů v 
jeho díle. Obraz Male and Female in Search je blízký kompozičně i ikonografií. Oba 
vytvořil krátce po podstoupení psychoanalýzy – přestože je obraz Male and Female in 
Search datovaný k  roku 1943, je velice dobře možné, že byl vytvořený ve stejné době 
jako Stenographic figue.68

III. Vytvoření Pollockovy osobní ikonografie jeho rané 
tvorby

 3.1 Podstoupení psychoanalýzy 

Judith Wolfová  i Michael Leja  předpokládají, že se Pollock nejspíš seznámil s 69 70

Jungem v roce 1934, kdy pracoval jako školník v City and Country School v New Yorku. 
Zde potkal učitelku Helen Marotovou  zabývající se Jungovou psychologií (zabývala se 71

hlavně psychologickými faktory v industriálním a obchodním prostřed),  díky níž mohl 72

být obeznámen s Jungovou nejnovější prací. Marotová se znala s Cary Baynesovou, 
která překládala Jungovy texty do angličtiny. Byla editorkou Bollingen Press a jejím 
manželem byl britský psychoanalytik Helton Godwin Baynes užívající Jungovy metody 
léčby. Jeho knihy byly středem zájmu Analytical Psychology Club of New York (APC-
NY). Cary odkázala Pollocka na Dr. Josepha Hendersona ; z korespondence mezi 73

bratry Pollockovými, víme, že Sanford Pollock v červenci 1937 domluvil pro Jacksona u 
Dr. Hendersona schůzku. Dr. Henderson stejně jako H. G. Baynes praktikoval Jungovy 

 TAYLOR (pozn. 65), 6268

 WOLF Judith: Jungian Aspects Of Jackson Pollock Imagery, in: Artforum 1972, 293—31269

 LEJA Michael: Reframing abstract expressionism. New Haven 1993, 14770

 S Helen Marototovou se Pollock seznámil nejspíš přes manželku svého učitele T.H. Bentona 71

Ritu. V raných třicátých letech trávil čas s Bentonem a jeho manželkou na jeho chatě na 
venkonvě (Martha’s Vineyard) a Helen Marotová byla jejich sousedkou. Zde se seznámil i s 
Caroline Prattovou, která založila v roce 1915 školu podle pokrokového modelu Johna Deweye 
(City and Country School), do které mnoho umělců a literátů včetně Bentona přihlásili své děti ke 
studiu.

 CURTI Eugene Merle: Human Nature in American Thought: A History. Wisconsin 1980, 25972

 WYSUPH C.L.: Jacskon Pollock: Psychoanalytic Drawings. New York 1970, 1373
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metody léčby. Podílel se spolu s ostatními psychoanalytiky na psaní poslední Jungovy 
knihy Man and his symbols (1964).  Díky Marotové se Pollock dostal do kontaktu s 74

prominentní dvojicí Baynesových, uznávanou v mezinárodních kruzích v oblasti Jungovy 
psychologie.

Pollock byl na čtyři měsíce hospitalizován kvůli svému alkoholismu a podstoupil první 
léčbu v roce 1938. Léčba proběhla formou psychoterapie poprvé pod vedením Dr. 
Josepha Hendersona  a pokračovala až do roku 1940. Pollock byl v rámci terapie 75

Hendersonem vyzván k vytvoření automatických kreseb (psychoanalytic drawing). Tato 
metoda spočívá v zapojení aktivní imaginace, tedy metody používané hlubinnou 
psychologií k vyvolání zkušenosti s osobním nebo kolektivním nevědomí. Základním 
rysem je kontinuální práce s nevědomým materiálem, k  čemuž je využíváno právě 
obrazové vyjádření. Pollock vytvořil celou sérii kreseb,  kde se objevují motivy 76

Jungových konceptů a symbolů archetypů.  Pro Hendersona vytvořil kolem 70 kreseb. 77

Tato forma léčení byla pro nekomunikativního Pollocka ideální. Podle následně 
nastupující psychoanalytičky Laszlové (viz. níže) byl Pollock nesmírně nesmělý, a tudíž 
měl problém otevřeně mluvit o svých problémech. Jung považoval umělce za tvůrce 
symbolů (symbol makers) a rozděloval je do dvou skupin: ti, kteří mají predispozice k 
neuróze v případě psychické poruchy; a ti, kteří mají predispozice ke schizofrenii. 
Pollockovi terapeuti ho klasifikovali do druhé skupiny, tedy jako schizofrenika, kam Jung 
řadil například Picassa. Podle Junga: „Navzdory očividným rozdílům mezi oběma 
skupinami má jejich tvorba jednu věc společnou: symbolický obsah. V obou případech je 
význam implicitní; neurotik užívá významy a pocity, které korespondují s jeho 
rozpoložením, a využívá malbu jako způsob komunikace s divákem. Schizofrenik má 
zřídka takovéto sklony; spíše je obětí tohoto významu.“78

 Kniha je rozdělana do pěti pasáží z toho na čtyřech se společně s Hendersonem podíleli: 74

Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé a Jolande Jacobi. Kniha obsahuje několik ilusrací a jedná 
se o kompletní vysvětlení Jungových teorií.

 Henderson sám po svém rozvodu v roce 1929 podstoupil psychonalýzu u Junga v Zurichu.75

 Viz. ROSE Bernice: Jackson Pollock: Drawing into Painting. New York 198076

 Dr. Joseph Henderson (1903–2007) identifikoval kolem roku 1941 archetypální symbolismus 77

Pollockových kreseb provedených v rámci terapie.

 Volný překlad z  angličtiny. JUNG, C. G.: “Picasso” The Spirit in Man, Art, and Literature. 78

Princeton 1971, 136–38. Poprvé byl tento esej publikován v Německu v roce 1932; v roce 1940 
přeložen Aldou Oertly pro Papers of the Analytical Psychology Club of New York City. 
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V létě téhož roku byl opět hospitalizován ve Westchester Division of New York Hospital 
pro akutní alkoholismus. Byl léčen dohromady osmnáct měsíců až do roku 1940. Podle 
Leji v tomto období začal s vážností hlouběji studovat psychologii a zajímat se o 
Junga.  Po Dr. Hendersonu nastoupila Dr. Violet Staub de Laszlová (1941–1942), 79

která byla věrnou zastánkyní Junga a která později editovala Psyché and Symbol 
(1958). Laszlová vzpomínala, že sezení s Pollockem pro ni byla neuvěřitelně 
vyčerpávající. Vložila do nich velkou dávku ze sebe, což bylo velice důležité, protože 
Pollock je bral velice vážně.  Lazslová asistovala při psaní dvou Jungových esejí o 80

analytické psychologii.81

Henderson i Laszlová s Pollockem mluvili o Jungově psychologii. Tím, že používali jeho 
metody léčby, podpořili Pollockův hlubší zájem o jeho model nevědomí a jeho nauku 
obecně. Oba se znali s Heltonem Goldwinem Baynesem, který překládal Jungovy knihy. 
Baynes strávil několik měsíců s Jungem v Ugandě, aby zde studoval mysl původních 
obyvatel (native mind). O přesném dialogu s Laszlovou a Hendersonem můžeme však 
pouze spekulovat. Henderson obdivoval Baynesovu metodu léčení skrze vizuální umění 
v Mythology of the Soul (1940). Během období, kdy Baynes psal The Mythology of the 
Soul, byl Henderson jeho častým hostem v Surrey. Vzpomínal, že jejich častým tématem 
bylo, jak mohou být metody hlubinné psychologie aplikovány na léčení schizofrenie; a 
zároveň, jak je možné skrze ně definovat schizofrenii jako „produkt moderního umění“. 
Ve většině případů došel k řešení, že záleží na tom, do jaké míry umělec vyjádřil 
skutečný pravěký obraz odpovídající duchu své doby – nebo spíše osobní komplex.  82

K dalšímu kontaktu Pollocka s Jungem došlo během účasti na Analytical Psychology 
Club of New York, který mu byl skrze ně zprostředkován, neboť oba jeho psychoanaly-
tici zde byli aktivní. APC-NY se po čase transformovala na C. G. Jung Foundation of 

 LEJA (pozn. 70), 149 79

 TAYLOR (pozn. 65), 70 80

 Dva eseje v JUNG C.G.: Modern Man in Search of a Soul. London 1933. V knize jsou 81

rozebrány klíčové otázky analytické psychologie včetně analýzy snů, primitivního nevědomí a 
vztahu mezi psychologií a náboženstvím. Zároveň se Jung zaměřuje na rozdíly ve svých teoriích 
a v teoriích Sigmunda Freuda. 

 LEJA (pozn. 70), 113 82
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New York; jejich témata zahrnovala například Concept of the Colletive Unconscious 
nebo Redemption Ideas in Alchemy. Mezi papíry, které si Pollock ukládal, byl i soupis  83

psaný jeho rukou, datovaný v rozmezí mezi lety 1939 až 1941. Obsahuje deset názvů 
označujících témata prezentovaná na setkání APC-NY mezi 2. říjnem 1936 a 1. břez-
nem 1940, později publikovaných v Papers of the Analytical Psychology Club of New 
York.  Podle tohoto seznamu je očividné, že Pollockův zájem o psychologii překračoval 84

jeho požadavky na vlastní léčbu. Kolem roku 1940 APC-NY pevně ustanovil symbolický 
slovník pro nevědomí (viz. 2. Jungův symbolický slovník v pollockových raných obraze-
ch z období 1938–1945). Leja dokazuje Pollockovo promyšlené užití této symboliky, kte-
rou mohl čerpat i z Jungových pojednání jako Psychological Types (1923) a Integration 
of the Personality (1939).  U jedné ze svých psychoanalytických kreseb napsal: „Pasiv85 -
ní fantazie aktivní.“ (Passive fantasy, active.) , nejspíš v důsledku diskuze rozdílu mezi 86

fantazií a spontaneitou nevědomé mysli, která má za následek vědomé porozumění.

Jeho poslední kresba, kterou věnoval Hendersonovi jako poděkování a dárek na konci 
své analýzy, ukazuje barevné schéma čtyř aspektů připisovaných čtyřem vědomým 
funkcím (odkaz k mandale, která má podobu kruhu rozděleného do 4 sekcí, které 
odpovídají čtyřem mentálním; podrobněji na str. 37): intuice (žlutá), emoce (červená), 
pocity (zelená), myšlení (modrá). 

9. Poslední kresba v rámci psychoanalýzy věnovaná Hendersonovi, kolem roku 1940 

 Jejich seznam je uveden v LEJA (pozn. 70), 150–151 83

 MANN Christine: Two Papers: The Shadow Of Death ; The Self-Analysis Of Emanuel 84

Swedenborg, in: Papers of The Analytical Psychology Club of New York City. New York 1940

 LEJA (pozn. 70), 151–152. 85

 Pasivní fantazie je psychický automatismus, zatímco aktivní fantazie je výsledek zdravé mysli. 86

Text, ve kterém byl tento princip popsán, byl přeložen H. G. Baynesem (publikován v roce 1923 
v New Yorku), a tudíž mohl být zpřístupněn Pollockovi skrze Marotovou. 
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Po více než třech letech terapie si však Pollock uvědomil, že je natolik ovlivněn touto 
symbolikou, že se u něj neustále objevují stejné motivy: sluneční kotouč, srpek měsíce, 
svastika, mandala, nebo symboly alchymistů. To ho vedlo k určité frustraci. Historik 
Donald Gordon, který studoval podrobně Pollockovy psychoanalytické kresby a rané 
obrazy – zejména Naked Man (1938 – 1941) a Birth (1940–1941) – navrhl tři možné 
hypotézy : 87

1. Pollock vědomě ilustroval Junga, kterého četl, nebo který mu byl vysvětlen skrze 
jungiány; 
2. Pollock vědomě znázorňoval své nevědomí a pracoval s ním prostřednictvím 
Jungových „návodů“; 
3. Pollockův symbolismus byl skutečným obrazem archetypů, sice lehce podléhajících 
jungiánskému vysvětlení, ne však umělcem samotným, neboť ten pouze pracoval se 
surovým uměleckým materiálem.88

Gordon se přikláněl k poslední možnosti. Podle něj byl Pollock spíše „obětí“ archetypální 
symboliky nežli jejím svrchovaným tvůrcem.  Přestože Gordonův závěr je diskutabilní, 89

načrtl jeden z podstatných problémů, jemuž je věnována poslední kapitola, a to: Jaké 
jsou role nevědomí a funkce ega v otázce tvorby uměleckého díla.90

Obraz Stenographic figure může v tomto případě znamenat spíše než znázornění Fear 
from Terrible Mother alegorii terapeutického sezení, ve kterém analyzovaný umělec, 
tedy Pollock, sedí u stolu na židli (jak bylo typické po Jungovu terapii, na rozdíl od 
Freudova natažení se na pohovku), znázorněný jako malující stenograf v poslušném 
postoji vůči druhému muži, který mu cosi diktuje. Znázornění Pollocka, otrocky kreslícího 
symboly, může poukazovat na jeho neuspokojení a touhu po nalezení vlastního 
originálního námětu a autonomie ve své tvorbě.  Pollock rozvinul svůj odlišný a nový 91

 TAYLOR (pozn. 65), 6087

 GORDON Donald: Pollock’s Birth / How Jung Did Not Offer Much Help in Mythmaking, in: Art 88

in America, vol. 68, 1980, 43

 GORDON (pozn. 89), 4389

 GORDON (pozn. 89), 4390

 TAYLOR Sue: The artist and the Analyst: Jackson Pollock’s “Stenographic Figure”, in: 91

American Art, Vol. 17, No. 3, 2003, 62 
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pohled na symboliku až ve chvíli, kdy opustil analýzu definitivně. Podle Leji, Pollockovy 
obrazy z raných čtyřicátých let ztrácejí na čitelnosti a jasnosti interpretace jejich 
symboliky.  K tomuto posunu mohla přispět i práce v rámci projektu WPA Federal Art 92

Project,   kdy pomáhal vytvořit výlohu propagující kurzy válečného výcviku, které 93

nabízela New York City Collage. Jedním z těchto kurzů byla kryptografie. Kryptografie, 
stejně jako psychoanalýza, je nauka o symbolech. Pro válečná léta bylo obvyklé vysílání 
zpráv tajnými kódy, přičemž jejich znalost byla nutností. Setkání s tímto tajným 
šifrováním ve spojení s Jungovými komponenty, ale i s dalšími faktory, které budou 
následně zmíněny, formovalo jeho osobitý symbolický jazyk. Pro jeho pochopení je 
nutné zkoumání jeho způsob utváření.

 3.2 Primitivní umění 

Téměř celá newyorská avantgarda se obracela k tématu „mýtus a primitivní umění“. 
Podle W. Jacksona Rushinga prvotním podnětem zájmu byla víra, že vitalita a 
spiritualita nativní, tj. indiánské, kultury může pozitivně přispět k utváření nové americké 
společnosti.  Tento názor dokládá zvýšení produkce knih, článků a výstav (Exposition of 94

Indian Tribal Arts, 1931) ve třicátých letech 20. století. Umělci šli cestou, jejímž cílem 
bylo nalezení čistého objektu a vlastní ikonografie, a sice prostřednictvím elementární 
kvality tohoto „čistého umění“ a archaického mýtu. Společně s počáteční inspirací 
surrealistickým automatismem, jenž je vedl zpátky k sobě, k nalezení vlastní vnitřní 
identity. Mark Rothko a Adolph Gottlieb prohlásili v 1943 pro  New York Times: 
„Dobrodružství do neznámého světa, který může být prozkoumán pouze těmi, kdo se 
nebojí riskovat“. 95

Druhým podnětem byla víra, že primitivní umění reflektuje univerzální etapy původního 
vědomí, které bylo vždy součástí vědomé mysli. Klíčem k proniknutí k této mentální 

 Více v LEJA Michael: Reframing abstract expressionism. New Haven 199392

 Pollock se podílel na WPA Federal Art Project ve stejném období, kdy podstoupil terapii 93

(1938– 1941).

 RUSHING W.Jackson: Native American Art And The New York Avant-Garde. Austin 1995, 273 94

 “An adventure into an unknown world, which can be explored only by those willing to take a 95

risk.” In Mark Rothko and Adolph Gotllieb manifesto, publikováno v New York Times, 1943. 
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vrstvě a metaforickému skrytému jazyku této kreativní síly bylo porozumění mýtu, 
rituálů, významu totemu a dalších objektů tvořících součást těchto původních kultur. Na 
tuto spojitost poukazuje Jung, který svými myšlenkami představuje umělce jako 
katalyzátor transformace vědomí moderního člověka a zavádí pojem stratifikace  96

(sociální rozvrstvení): „Oproštění se od jednotlivých třídních dělení nás přivádí na území 
mysli dávné kultury.“97

John Graham, který sympatizoval jak s Jungovými teoriemi, tak i se šamanismem, 
rituálním uměním a magií, se stal během konce třicátých let nejdůvěryhodnějším 
šiřitelem myšlenek, že mýtus a primitivismus jsou cesty k nevědomé mysli a prapůvodní 
minulosti. V jeho System and Dialectics of Art  se objevují tyto myšlenky, a zároveň 98

píše podobným jazykem jako je psána Jungova psychologie. Například: „Účelem umění 
je znovunavázat ztracený kontakt s nevědomím (produkováním uměleckého díla) a 
rozvinout tento kontakt, za účelem přivést vědomou mysl k pulzujícím impulsům 
nevědomé mysli.“99

Jung vnímá přenesení nevědomí z „primitivních“ fází civilizace do vědomé mysli jako 
možnou pomoc modernímu člověku v jeho potřebách po spirituální transformaci. 
Graham se o tom zmiňuje v článku Picasso and Primitive Art,  kde spojuje primitivní 100

umění s nevědomím; a zdůrazňuje rozpor vědomé a nevědomé mysli mezi moderní a 
primitivní kulturou. I Pollock se zabýval indiánským umění, které vnímal jako 
vizualizování nevědomí. Spatřoval v něm kvality jako přiblížení našeho vědomí k 
pochopení nevědomé mysli s veškerým individuálním a kolektivním vědomím minulých 

 Poznání rozvrstvení společnosti (a zejména pak pochopení příčin jeho vzniku) je mezi 96

sociology považováno za zcela zásadní pro další zkoumání chování společnosti.

 “Through the buried strata of the individual we come directly into possession of the living mind 97

of ancient culture.” POLCARI Stephen: Propaedeutics: Intellectual Roots of Abstract 
Expressionism, in: Abstract Expressionism and the Modern Experience, Cambridge 1993, 126

 Více v GRAHAM,John: System of Dielectics of Art. New York 193798

 “The purpose of art in particular is to reestablish a lost contact with the unconscious (actively 99

by producing works of art), with the primordial racial past and to keep and develop this contact in 
order to bring to the conscious mind throbbing events of the unconscious mind.” GRAHAM John: 
System of Dielectics of Art. New York 1937,  95

 GRAHAM John: Primitive art and Picasso, in: Magazine of Art. Vol. 30, New York 1937, 100

236-239, 260

�31



generací, což nás, slovy Pollocka, dostává do kontaktu s nevědomím . Na Pollocka 101

Grahamův článek zapůsobil do takové míry, že mu navrhl osobní setkání (1937), které 
ještě posílilo jeho zájem o Junga. Je pravděpodobné, že Pollock četl i jeho System of 
Dialectics of Arts, alespoň tato kniha byla součástí jeho knihovny.  V Grahamovi našel 102

silné porozumění, když prohlásil, že Graham jako jediný chápe, o čem jeho umění ve 
skutečnosti je.103

Pollock již od svého dětství, kdy žil na Salt River Farm, projevoval zájem o americké 
indiány. Jako jedenáctiletý navštívil v  roce 1924 spolu se svým bratrem a otcem 
indiánské obydlí nacházející se na útesu východně od Phoenixu, kde se poprvé setkal s 
jejich abstraktně-primitivním uměním. Kempoval v Mohavské poušti a okolí, kde se 
nepopíratelně setkal s elementy skalních maleb (Čumašové v okolí Ventura).  V jeho 104

skicáku z období kolem roku 1938 se objevují kresby odpovídající jejich piktografům. 
Proto původ jeho záměrně primitivních kreseb, ale i jeho psychoanalytických kreseb 
(psychoanalytic drawing), může být spojován také s jejich znalostmi.  V období během 105

třicátých let, kdy se odstěhoval do New Yorku, často vyprávěl svým přátelům, že jako 
malý byl svědkem indiánských rituálů. Jeho přítel Tony Smithes, který byl také 
Jungovým příznivcem a stejně jako Graham sypatizoval i s pojmy jako šamanismus, 
rituál a magie, o něm prohlásil: „Pollock pociťoval souznění s autentickým životem 
Západu.“ 106

 POLLOCK Jackson: in: Twentieth-century American painting. The Thyssen-Bornemisza 101

Collection. London 1987, 267 

 Viz. RUSHING W.Jackson: Native American Art And The New York Avant-Garde. Austin 1995102

 V knize od jeho přítele a souseda z East Hamptonu POTTER Jefrey: To a Violent Grave: An 103

Oral Biography of Jackson Pollock. New York 1985, 197

 RUSHING (pozn. 60),174104

 RUSHING (pozn. 60),174105

 RUSHING (pozn. 60), 92106
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Další z jeho blízkých přátel, Olfonso Ossorio,  vzpomíná, že Pollock oceňoval 107

písečné obrazy amerických Navahů  a umění Inuitů.  Jeho knihovna vykazovala 108 109

široký zájem o mytologii, antropologii a primitivní umění původních národů a jiných 
kultur.  Zajímaly ho hlavně masky a ceremonie nativního obyvatelstva ze 110

severozápadního pobřeží Pacifiku, keramické prehistorické fragmenty z Arizony a 
Nového Mexika, folklór a mytologie indiánských kmenů Pueblo  a písečné obrazce 111

spojené s rituály. Rushing dokazuje, že Pollock mezi lety 1930 až 1935 vlastnil dvanáct 
čísel časopisu BAE Report,  který obsahoval témata týkající se etnologie a archeologie 112

amerických indiánů (native Americans) bohatá na reprodukce starých a tradičních 
objektů jejich umění, včetně obrázků ilustrující rituál paraphernalia.  Dále vlastnil 113

publikaci American Anthropology a publikace o regionální etnografii, a zcela jistě musel 
vidět výstavu Indian Art of the United States, která proběhla v MoMA v roce 1941. 
Doktorka Violet Staub Laszlová poznamenala, že výstava Pollocka skutečně fascinovala 
a během analýzy o ní hodně diskutoval.114

Pollock měl dojem, že zdroje nevědomí – i přesto, že byly zdrojem představivosti a byly 
hojně využívány jak některými směry evropské avantgardy, tak v primitivním umění a v 
rituálním umění šamanů – však nebyly plně prozkoumány. Podle Grahama většina lidí 

 Filipínsko-americký malíř (1916–1990), který sbíral Pollockovy obrazy a přátelil se s Jeanem 107

Dubuffetem. Jejich korespondence a vzájemné ovlivňování a podporování je osvětleno v knize 
OTTMANN, Klaus, KOSINSKI, Dorothy: Angels, Demons and Savages – Pollock, Ossorio, 
Dubuffet. Yale University, New Haven and London, in association with the Phillips Collection and 
the Parrish Art Museum, New York, 2013. 

 Domorodý kmen žijící v rezervaci Navajo Nation zřízené roku 1868 v jihozápadní části USA.108

 RUSHING (pozn. 60), 7109

 HARRISON Jane Ellen: Ancien Art and Ritual (1913); FRAZER James: The Golden Bough. 110

(1928); AMDAM Leonard: Primitive Art (1940). Viz. RUSHING (pozn. 60), 9 

 Označení společenství původních i současných amerických indiánů na jihozápadě USA.111

 RUSHING (pozn. 60), 9112

 Rituál, který probíhá pod vlivem drog a halucinogenních látek.113

 Viz. LANGHORNE, Elizabeth: A Jungian Interpretation of Jackson Pollock Art through 1946, 114

Pensylvania 1977
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ztrácí přístup ke svému nevědomí kolem věku sedmi let.  Jung vyzýval k duchovní 115

transformaci moderního člověka sloučením nevědomé a vědomé mysli.  Skrze terapii 116

Pollock spatřoval osobní transformaci spojením těchto dvou elementů. 

V letech 1938 až 1947 experimentoval s vizuálním slovníkem starodávných motivů 
indiánů, který vnímal jako cestu k proniknutí do nevědomé mysli. Tato malířská metoda 
šamanistického sebeobjevování byla vázána k dvěma jungovským principům :  117

1. Mýtus je archetypální forma, která kodifikuje, neboli uzákoňuje, základní lidské 
zkušenosti.

2. Vědomí a nevědomí se prolínají, například v obraze Guardian of the Secret, 1943, 
odkazuje Pollock na indiánské mýty, symboly, totemy a masky jako předměty 
asociované s rituály. 

Druhou fází užití piktorálního znázorňování čerpaného z umění amerických indiánů bylo 
období 1947 až 1950,  kde kladl důraz na umění jako šamanistický proces léčení. 118

To se stalo podstatou jeho drip paintining. V této fázi rozvinul vlastní osobitý styl: umění 
jako léčebný proces (art-as-healing process) odvozený z konceptu písečných obrazů 
kmene Navahů. Navažské umění kresby pískem, dodnes používané při magických a 
léčitelských obřadech, spočívá v tvorbě obrazů vysypávaných z různobarevného 
písku.  K léčení využívali například pískové mandaly pro vyléčení  zranění, ale i 119

vnitřního onemocnění. Léčitel (medicin man)  přitom sypal barevný písek na tělo 120

 “It should be understood that the unconscious mind is the creative factor and the source and 115

the storehouse of power and of all knowledge, past and future. The conscious mind is but a 
critical factor and clearing house. Most people lose access to their unconscious at about the age 
of seven. By this age, all repressions, ancestral and individual, have been established and free 
access to the source of all power has been closed. This closure is sometimes temporarily 
relaxed by such expedients as danger or nervous strain, alcohol, insanity and 
inspiration” (Graham 1937, s. 237)

 RUSHING (pozn. 60), 38116

 Více v RUSHING W.Jackson: Native American Art And The New York Avant-Garde. Austin 117

1995

 RUSHING (pozn. 60), 173118

 Viz. PAREZO J. Nancy: Navajo Sandpainting: From Religious Act to Commercial Art. Tucson 119

1983

 Medicin Man je léčitel spirituální vůdce původních obyvatel.120
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nemocného nebo na posvěcenou půdu.  Tyto mandaly obsahovaly příběhy s 
ponaučením a poselstvím. Právě to nemocnému pomáhalo nastolit rovnováhu v jeho 
životě a následné uzdravení. Součástí ozdravného rituály byla také pomoc dobrých 
duchů a rituální odklizení „nakaženého písku“.  Navažské léčitelství je tolerováno i v 121

rámci amerického zdravotního systému; jeho podstatou je kombinace bylinných léků 
(různé druhy pelyňku, ostrožka, planá cínie, jalovec, cedr, všivec, šalvěj bílá, třapatka) a 
těchto magických obřadů, které mají podobný úkol jako moderní psychoterapie. Pro 
připomenutí, Jung se zabýval symboly s tzv. „léčebnou silou“ objevující se v každé 
kultuře. Její smysl a hodnota porozumění může pomoci k přesměrování moderního 
života a motivem mandaly.

 10. Navaho písečné obrazy 

Je zřejmé, že Pollock se pokusil zachytit práci navažských umělců s pískem, se kterou 
se setkal ve způsobu vytvoření obrazu Bird. Experimentoval s přidáváním písku do 
pigmentu barvy, což mu umožnilo vytvořit drsnou strukturu na povrchu obrazu. Nebyl 
však prvním. S přidáváním písku do barvy se můžeme setkat již u Picassa. V 

 Obrazce většinou obsahovaly Yeibicheii (vyobrazení svatých). Léčitel zpíval a prosil 121

Yeibicheii, aby vstoupili do obrazce a pomohli uzdravit nemocného. Symetrie obrazce 
symbolizovala harmonii, které by měl pacient dosáhnout. Léčitel posadil nemocného do 
připraveného obrazce a začal zpívat „léčivou“ píseň. Usazení na obrazci pomáhalo nemocnému 
přijímat spirituální sílu, zatímco Yeibicheii absorbovali nemoc. Poté byl písek považován jako 
nakažený (byl naplněný nemocí) a byl zničen. Více v CÍLEK, Václav, STIPSITS, Alexander: 
Krása je rozmanitost plazů. Cesty k Navahům: vědět, odkud přicházíme. Praha: Dokořán, 2013.
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experimentování s různými materiály zašel ještě dále David Alfaro Siquerios.  Na 122

Union Square vytvořil svou „laboratory,“  jíž se Pollock účastnil, využíval barvy 123

zahrnující nové nitrocelulózové laky  a silikony (zvláště pyroxilin), povrchy jako překližka 
nebo azbestové desky, šablony, aplikátory barev jako airbrush, stříkací pistole a 
rozprašovače.  Spontaneita a náhoda – včetně lití, cákání a stříkání; nebo vsazovaní 124

cizorodého objektu: pilin, dřeva, kovu vytvářela formu; úsilím o „řízenou 
náhodu“ (controlled accidents).  125

Pollockova inspirace indiánským „primitivními“ procesy tvorby pokračuje v jeho dílech 
vytvořených kolem roku 1943: The She-Wolf neboThe Mirror Magic, kde je povrch 
pokrytý nespecifikovatelnými stenografickými značkami, hieroglyfy, čísly a primitivními 
symboly. Nejen u Pollocka, ale třeba i u Adolpha Gottlieba, by měl piktografický element 
představovat archaický druh psaní, který značí vrstvu vědomí a kultury.  Důvodem 126

obecného zájmu newyorské avantgardy o primitivní umění může být „hledání kořenů“ 
skrze návrat k „čistotě“; a prapůvod, a to po děsivých a trýznivých světových událostech 
vedoucích ke zpochybňování „moderní společnosti“.

 3.3 Étos moderního člověka 

V rámci intelektuální regenerace, a to v reakci na změnu hodnot a nových vědomostních 
zdrojů, se objevovala literatura označená Michaelem Lejou jako „řeč moderního člověka“ 
(Modern Man literature).  Jednalo se o skupinu spisovatelů a myslitelů, kteří byli 127

historici, psychologové, nebo se o psychologii zajímali, obracejících se k východní 

 David Alfaro Siquerios (1869–1974) je představitel muralismu a společně s Diegem Riverou 122

a José Clementem Orozcem je považován za předchůdce graffiti. Po vyhoštění z Mexika za své 
politické aktivity odjel do USA, kde v  letech 1932–1933 vyučoval na Chouinard School of Art v 
Los Angeles. Zde začal vyvíjet techniky pro venkovní nástěnné malby, k tomu začal jako vůbec 
první malíř používat stříkací pistoli (airbrush); a jako jeden z prvních malířů začal rovněž užívat 
průmyslově vyráběné barvy.

 “Experimental Workshop”, 1936. 123

 HORN Axel: Jackson Pollock: Propadáky a vzestupy. In: KOLÍBAL Stanislav (ed.): Jackson 124

Pollock: Výroky a rozhovory. Praha 2009, 85—88

 LANDAU G. Ellen: Mexico and Ameican Modernism. New Haven / London 2013, 66 125

 TAYLOR (pozn. 57), 50 126

 LEJA (pozn. 70), 142127
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filosofii a mysticismu, často amatérsky praktikujících filozofii, sociologii a teorii umění. 
Velmi vlivná byla antropologie Franze Boase  vyučujícího na Columbia University. 128

Jejím prostřednictvím se autoři Modern Man zabývali prehistorickým uměním, uměním 
přírodních národů a vzorci chování, kterými je toto umění řízené. Knihy jako Modern 
Man: His Belief and Behavior  a Hero with a Thousand Faces  byly živě čteny v 129 130

dobovém americkém prostředí nakloněném psychologickým komponentům; společnosti 
intelektuálů, novinářů, spisovatelů, filmařů a umělců; tvořily stravitelnější alternativu pro 
širší veřejnost vědeckým teoriím a objevům. Mnozí z těchto spisovatelů věřili, že metoda 
Carla Gustava Junga nahradila více analytické doktríny Sigmunda Freuda. Byli pozorní 
k podstatě umění a kreativnímu procesu, a to ve snaze nastínit teorii lidského chování, 
historii založenou na osobním pozorování a současných znalostech.  Tato literatura se 131

objevovala již ve dvacátých letech, například James Harvey Robinson:  Mind in the 132

Making z  roku 1921, kterou Leja považuje za klíčovou v rámci žánru této literatury.  133

Robinson zde mluví o intelektuální regeneraci, ke které došlo v reakci na změnu hodnot, 
za využití nových vědomostních zdrojů. Aplikuje zde v té době rozvíjené psychologické 
teorie na porozumění podstaty mysli a kniha je jakýmsi úvodem do Freudova pojetí 
nevědomí. Robinson byl uznávaným historikem, vyučujícím na Columbia University a v 
roce 1919 založil New School for Social Research. Impulsem k založení této školy 
stejně jako k napsání jeho knihy byla snaha zpřístupnit veřejnosti aktuální objevy ze 
sociálních vědních odvětví. Využití těchto znalostí by mělo vést k porozumění lidského 
chování a myšlení, a tedy k budoucímu progresivnímu vývoji. Thomas Harton Benton, 
podněcoval Pollockův zájem o tuto knihu během jeho studiích na New York Art Students 

 Viz. BOAS Franz: The Mind of Primitive Man. New York 1963128

 FERGUSON Harvey: Modern Man. His Belief and Behavior. New York 1936 129

 CAMPBELL Joseph: Hero with a Thousand Faces. New York 1949. Pollock tuto knihu 130

vlastnil. 

 Více o Modern Man; LEJA, Michael: Reframing abstract expressionism. New Haven 1993, 131

175 

 ROBINSON James Harvey (1863–1936) usiloval o reformu studia historie tím, že ji činil 132

relevantní a užitečnou pro moderní společnost. 

 LEJA (pozn. 70), 142 133
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League. Benton  byl v té době zároveň ovlivněný filozofií Johna Deweye.  Dewey 134 135

definoval umění jako způsob propojení a komunikace mezi člověkem a jeho prostředím. 
Podle něho není lidské poznání odrazem skutečnosti, nýbrž způsob, jak ovládat přírodu 
a společnost – a jak přežít. Zde je patrná inspirace Darwinem.  Z toho je možné 136

usuzovat, že Pollock byl již ve třicátých letech seznámen s úvahami o funkcích mysli  137

a začal rozšiřovat své horizonty a absorbovat to, co Michael Leja nazývá „étosem 
moderního člověka“ (Modern Man Ethos).138

Pollock pravděpodobně sympatizoval s Harvey Fergussonem (1890–1971) a oba dva 
si byli blízcí také povahově. Ferguson pocházel z aristokratické rodiny v Novém Mexiku. 
Měl svého koně a od jedenácti let nosil revolver.  Poté se odstěhoval do New Yorku, 139

aby zde, stejně jako Pollock, naplnil svůj sen. Pokoušel se o psaní novel zabývajících se 
autenticitou života a historií Nového Mexika, což zahrnovalo i popis tehdejší politické 
situace. Psal ale také scénáře pro Hollywood. Oba dva přišli z malého klidného města 
do chaotické metropole, oba dva pojil zájem o umění amerických indiánů reprezentující 
„primitivního člověka“ v kontextu psychologického pohledu. A konečně, oba dva se 
zajímali o příčiny alkoholismu, násilí, neurózy, šílenství – také z hlediska, jakou roli v 
těchto případech hrají biochemické procesy v těle. Michael Leja na různých příkladech 
dokazuje, že některé Pollockovy výroky se podobají pasážím z Fergussonových knih, 
konkrétně z knihy Modern Man: His Belief and Behavior (1936).  Kniha je zaměřena na 140

 Své děti nechal studovat v City and Country School založené jeho kamarádkou a sousedkou 134

Caroline Prattovou, která zde aplikovala Deweyův výukový model.

 John Dewey (1859–1952), představitel pragmatismu, budoval pracovní školy založené na 135

svém filosofickém pojetí, jejíž základní metodou k získávání poznatků je praktická činnost a 
experimentování žáka. Žáci se učí tím, že ve škole řeší úlohy a problémové situace. Žák má 
totiž zkoušet, používat různých názorů, informací a řešení. Zároveň si má pamatovat optimální 
řešení. Veškeré vyučování je praktická činnost žáků. Viz. DEWEY John: Škola a společnost. 
Praha 1904 

SINKULE František (ed.): Americká pragmatická pedagogika. John Dewey a jeho 136

následovníci. Praha 1990, 197 

 LEJA (pozn. 70), 142 137

 Jak tvrdí Leja v LEJA Michael: Reframing abstract expressionism. New Haven 1993138

 LEJA (pozn. 70), 142 139

 Viz. LEJA Michael: Reframing abstract expressionism. New Haven 1993140
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podstatu umění a kreativního procesu. Ferguson  zde užívá termín iluze volby  (the 141 142

Illusion of Choice), již ovlivňuje svobodná vůle nebo lidská volba, a rozděluje knihu do tří 
sekcí: 

1. Vnitřní nebo vnější potřeba: Všechny naše činnosti jsou produktem vnitřní nebo 
vnější potřeby, impulsu (sociální skupiny). 
2. Etika rovnováhy (the Ethic of Balance): Rovnováha individuality může být dosažena 
pouze uvnitř jedince, a to skrze protichůdné a vnější impulsy mezi jedincem a sociální 
skupinou za plného podílení se na vývoji a činech utvářející život – dokonalá vnitřní 
rovnováha je jen výjimečně dosažena (je však podmínkou velkého umělce); vnější 
podporou jsou tradice, zvyky nebo hodnoty skupiny a společnosti obecně, které 
pomáhají k dosažení rovnováhy. 
3. Vývoj vědomí (the Growth of Consciousnes): Cestou procesu sjednocení víry a 
chování, jehož doplňkem je dosažení úspěchu a rovnováhy skrze pokus a omyl.

Z těchto tří sekcí je očividné vyvození závěru, že jedinec je produktem svého prostředí, 
které zahrnuje kulturní zvyky a hodnoty, a to s nutkavým pocitem splňovat požadavky 
onoho prostředí nebo skupiny. Pro dosažení rovnováhy je nutné nalézt rovnováhu mezi 
požadavky oné skupiny; nebo prostředí s potřebami individuality. Tím je možné vytvořit 
originální vyrovnanou identitu. Tento proces je nazýván integrace a jedná se o klíčový 
koncept Jungových teorií. Tohoto stádia osobní transformace se Pollock pokoušel 
dosáhnout a s jistotou je možné říct, že šlo o vědomé zpracování Jungovy ideologie, se 
kterou se v tomto smyslu setkal již během psychoanalýzy, tj. nalezení porozumění ve 
vědomí skrze vizualizaci nevědomí automatickou kresbou. I přesto však Pollock 
nedosáhl sebekázně a rovnováhy. Buď tedy nesprávně porozuměl Jungově ideologii, 
anebo tu byly další faktory a myšlenky, které ho ovlivnily. Pokud je možně, že opravdu 
četl Fergussona, nabízí se zde pojetí odlišné od Jungova, kdy Fergusson pochybuje o 
hodnotě, kterou přinášely nevědomé impulsy do vědomí, a tudíž se neztotožňoval s 
Jungovými teoriemi, nýbrž se přikláněl k modelu mentálních procesů prezentovaných 
Freudem. Leja  nabízí další příklad možné znalosti textu dalšího z Modern Man, knihy 143

 Více LEJA (pozn. 70), 181141

 Avšak toto jeho dělení nesouhlasí s moderními výzkumy, které jsou v opozici k jeho tvrzení. V 142

moderních teoriích jde o kulturní přežití „primitivních“ a středověkých podmínek.

 LEJA (pozn. 70), 189 143
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od Lin Yutang (1895–1976)  The importance of Living. Jde o jednu z knih, která se 144

nacházela v jeho knihovně, není však jisté, že ji opravdu četl, ani kdy se k němu dostala. 
Kniha přinášela nový pohled na moderní společnost americké kultury skrze tradiční 
čínskou filozofii, kulturu a tradice. Autor vtipnou formou přináší návod „jak žít“. Lin podle 
všeho sympatizoval s Freudovou teorií, i když v závěru je citován i Jung.  Neřídil se 145

tedy striktně Freudovou nebo Jungovou metodou, spíše se zabýval obecnou hloubkou 
psychologie, která spojovala elementy obou dvou společně s dalšími vlivy. Podle Lina,  146

ďábel v životě je představován jako mající tři rozdílné psychické nebo mentální příčiny a 
zdroje. Například potlačování vnitřních pudů může vést k tomu, že se projeví v násilné 
formě. Proto doporučuje nalézt vhodný ventil pro pudy a harmonii.  To, že Lin 147

sympatizoval s Jungem, souviselo i s okolností, že oba měli vztah k východní filosofii a 
mysticismu. 

Pollock věřil, že umění je o komunikaci a o sebeobjevování. Tím se ztotožňoval s názory 
dalšího Modern Man spisovatelem, Josephem Campbellem (1904–1987). Campbell se 
také zajímal o americké indiány. Napsal komentář ke knize líčící obřad kmene Navaho, 
Where the Two Came to Their Father  (1943). Jedná se o nejucelenějším záznam 
etnoložky Maud Oakesové  navažského obřadu vykonaném léčitelem (medicin man) 148

Jeffem Kingem.  Během dvoudenního obřadu King zpíval „magické“ písně a vytvářel 149

písečné obrazce, aby mladí navažští muži, kteří museli nastoupit vojenskou službu, když 
Spojené státy americké vstoupily v roce 1941 do 2. světové války, byli ochráněni v boji. 
Campbell napsal komentář k textům Oakesové.   Jeho první významnou knihou je 150

 Po roce 1935 žil hlavně v USA, kde popularizoval čínskou filozofii a životní styl. Překládal 144

čínské klasické texty do angličtiny, byl jedním z nejvlivnějších spisovatelů své generace. Jeho 
prvním bestsellerem byla kniha My Country and My People (1935). 

 YUTANG Lin: The Importance of Living. New York 1998, 168145

 YUTANG Lin: The Importance of Living. New York 1998, 182146

 Určitá podobnost s Freudovou teorií Libida.147

 Maud Oakesová (1903–1990) byla umělkyně, etnoložka a spisovatelka, která 148

zaznamenávala život původních amerických kultur přírodních národů, včetně Nvahonebo Mam 
z Guatemaly. 

 Jeff King (1865–1964), v navažštině známý jako Hashkeh-yilth-e-yah, byl zvědem americké 149

armády v letech 1891 až 1911 a stal se uznávaným léčitelem. 

 Viz. KING Jeff / OAKES Maud / CaMPBELL Joseph (ed.): Where the Two Came to Their 150

Father: A Navaho War Ceremonial. New York 1943
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Hero with a Thousand Faces , jejíž kopii Pollock vlastnil. Campbell zde srovnává mýty 151

amerických domorodců, starých Řeků, hinduistů, buddhistů či Mayů, ale také artušovské 
legendy i výjevy z Bible, které vykládá z pohledu psychologie. Hned z počátku si 
pokládá otázky jako: 
„Jaké je tajemství nadčasových představ? Z jakých hlubin mysli se odvozují? Proč se 
pod různými převleky všude skrývá stejná mytologie? A čemu nás učí?“  Za 152

nejpozoruhodnější ze všech objevů považuje „objevy, jež se vynořily z psychiatrických 
léčeben.“  A upozorňuje na skutečnost, že příběhy hrdinů jako Kršna, Buddha, Ježíš 153

Kristus nebo Apollónios z Tyany sdílejí stejný mytologický základ. Nastiňuje obecné 
schéma hrdinovy dobrodružné cesty skrze přechodové rity ke konečnému proměnění, 
tzv. monomýtus . Podle něho je prvním úkolem hrdiny „odvrátit se od divadla světa, v 154

němž jde o vnější důsledky, přistoupit ke skutečným příčinným oblastem duše, v nichž 
tkví skutečné obtíže, zde ony obtíže vyjasnit, vymýtit je ve svém specifickém prostředí 
(tj. utkat se s démony dětství své místní kultury) a proniknout do nezkreslené a přímé 
zkušenosti toho, co Jung nazýval 'archetypovými představami', a tyto představy 
asimilovat.“155

 The Hero with a Thousand Faces (1948), v  českém překladu Tisíc tváří hrdiny. Archetyp 151

hrdiny v proměnách věků. Praha 2000. 

 CAMPBELL Joseph: Tisíc tváří hrdiny. Archetyp hrdiny v proměnách věků. Praha 2000, 21 152

 CAMBELL (pozn. 130), 21 153

 Označení, které poprvé použivl Campbell ve své knize pro základní dějové schéma většiny 154

příběhů (mytologických a hrdinských příběhů)
Základní schéma:

1 Volání k dobrodružství, kdy je hrdina okolnostmi či pod nátlakem jiné osoby 
donucen vykonat hrdinský čin.

2 Cesta zkoušek, kdy se hrdina snaží dosáhnout cíle, stává se hrdinou a zažívá 
úspěchy i neúspěchy.

3 Dosažení cíle, kterým dobrodružství zpravidla skončí.
4 Návrat do svého obvyklého prostředí.
5 Využití cíle dobrodružství.

 CAMBELL (pozn. 130), 31 155
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Podobně ruský lingvista Vladimir Jakovlevič Propp (1895–1970)  zkoumal vnitřní 156

uspořádání mýtu, od kterého postupoval k psychoanalytické interpretaci. Svojí koncepcí 
mýtu se přibližoval i Jungově metodě interpretace snu, která je silně propojena se 
symbolickým výkladem a používá jeho pojmy jako anima / animus. Jako jeden z 
představitelů Modern Man ovlivnil i Hollywood. Jeho přítelem byl George Lucas, jenž 
z Campbellových poznatků o mýtech a hrdinech čerpal pro svou trilogii Hvězdné války. 
Lucas: „[…] během čtení Tisíc tváří hrdiny jsem si uvědomil, že v mém prvním nástinu 
Hvězdných válek následuji klasických motivů […] tak jsem upravil celou formu 
plánovaného filmu podle toho, co jsem se naučil o klasických motivech skrze 
Cambellovy knihy a učinil je konzistentnějšími.“157

Hollywoodský scénarista Christopher Vogler vytvořil sedmi stránkového praktického 
průvodce Tisíc tváří hrdiny (A Practical Guide to The Hero With Thousand Faces), podle 
kterého studio Disney rozvinulo příběh filmu Lví král (1994).
V roce 1991 Campbellova žena Jean Eardmanová společně s jeho editorem Robertem 
Walterem založila Nadaci Josepha Campbella (Joseph Campbell Foundation).

 3.4 Jungův symbolický slovník v Pollockových raných obrazech 
z období 1938-45 

Symbolický slovník, kterým promlouvá nevědomí, byl pevně ustanovený podle APC-NY 
již kolem roku 1940; jednalo se o symboly jako had, pták, kříž, kruh nebo mandala, yin-
yang ve smyslu spojení protikladů nebo půlměsíc. Tyto symboly se objevují v kresbách 
pacientů, ve starých příbězích a nápisech, dominují i u kreseb Picassa, Orozca, umění 
amerických indiánů a dalších zdrojů; a představují klíčový komponent Jungovy teorie. 

 Průkopník strukturalistického zkoumání lidových pohádek. V knize Morfologie pohádky 156

(1928) podrobně třídí různé větve pohádkového žánru a identifikuje neměnné funkce postav a 
jejich základní charakteristiky na základě přesvědčivé empirické dokumentace. Poté co kniha 
vyšla v překladech roku 1958, tak významně ovlivnila strukturalistické badatele, zejména C. 
Lévi-Strausse. V knize Historické kořeny magických příběhů se věnuje rekonstrukci vzniku 
pohádky a zasazuje ji do širokého kulturního a dějinného kontextu. V magickém příběhu nalézá 
kreativní a autenticky lidové ztvárnění dávných vztahů a příslušných magicko-náboženských 
projevů.

 Volný překlad: “in reading The Hero with a Thousand Faces  I began to realize that my first 157

draft of  Star Wars was following classic motifs... so I modified my next draft [of  Star Wars] 
according to what I'd been learning about classical motifs and made it a little bit more 
consistent... I went on to read 'The Masks of God' and many other books.” LARSEN Steohen / 
Robin: Joseph Campbell: A Fire in the Mind. New York 1991, 541
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Had znázorňuje živočišný pud i lidský instinkt, stejně jako proces transformace nebo 
obnovení. Ale je také vykládán jako symbol zla a ďábla.  Může být i sexuálním 158

falickým symbolem nižší vrstvy lidské přirozenosti. Častým motivem rituálních kreseb a 
obrazců jsou pravidelné či nepravidelné symboly nakupené kolem vertikální osy. Dalším 
motivem jsou mandaly, jejichž studiu se Jung podrobně věnoval.  Věřil, že jde o 159

univerzální symbol existující po celém světě v průběhu celé lidské historie a jeden ze 
symbolů obsahujících léčivou sílu.  Mandala je podle Junga centrem lidské osobnosti 160

a model psychické struktury. Má podobu kruhu rozděleného do 4 sekcí, které odpovídají 
čtyřem mentálním funkcím. Slovo mandala označuje magický nebo rituální kruh, užívaný 
v lamaismu v tantrické józe a tantře nebo pomáhá při kontemplaci.”  Pollock věřil, že 161

jde o jeden z univerzálních symbolů, které zde existovaly od počátku lidské historie, a 
tudíž sympatizoval s Jungovou interpretací. Tento symbol se objevuje v Pollockových 
psychoanalytických kresbách, které věnoval Hendersonovi Circle (1938-41), Night 
Sounds (1944), Shimmering Substance (1946), Four Opposites (1953).
Srpek měsíce, nebo dualitu slunce-měsíc používal pro formování tváře, postav, 
symetrických struktur, připomínající rituální obrazy. Jung a jeho následovatelé v APC-NY 
přikládali velikou důležitost symbolice slunce a měsíce, přičemž slunce znamenalo 
„vědomí, integritu, celistvost“; a naopak měsíc „nevědomí, animu“. Další duality 
definované  APC-NY byly například žena a muž (žena zosobňovala eros, instinkt, 
emoce nebo subjektivitu; muž naopak logos, racionalitu, objektivitu), teplo a chlad, 
vlhko a sucho, světlo a tma, zlato a stříbro, oheň a voda. Sjednocení protikladů 
odpovídá Jungovu procesu integrace, neboli sjednocení, a harmonie mezi temným 
nočním světem a jasným, světlým dnem ve vyšší mentální úrovni.

 v Baynesově Mythology of the Soul je had vnímán jako intuitivní prapůvodní síla, která děsí a 158

zároveň fascinuje (Hopi snake-dance ritual). Viz. BAYNES Helton Godwin: Mythology of the Soul 
(Psychology Revivals): A Research into the Unconscious from Schizophrenic Dreams and 
Drawings. Oxford 2015, 75

 Viz. JUNG Carl Gustav: Mandaly. Obrazy z nevědomí. Brno 2004159

 Léčivá síla (healing power). Jedná se o symbolické obrazce, které jsou obsaženy v teorii 160

kolektivního nevědomí a které se objevují i u písečných obrazů Navaho. Nachází se ve všech 
kulturách a údajně mohou léčit jak po fyzické, tak po psychické stránce. Za předpokladu, že je 
tato teorie pravdivá, znamenalo by to, že je možné vytvořit umění, které má jiné, než estetické 
vlastnosti.

 LEJA (pozn. 70), 155 161
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Podle Hendersona, obraz Birth (1938–1941) odpovídal Pollockovu psychickému stavu a 
fázím, kterými procházel během své analýzy narození-smrti-znovuzrození.  Judith 162

Wolfová  upozorňuje na výrazné podobnosti s Picassovým Demoiselles d’Avignon, 163

inspiraci formy masek amerických indiánů, a zároveň nabízí i možnou symboliku 
Jungovu. Pollock zde zobrazil chodidlo válcového tvaru, které není ukončené. Může 
reprezentovat místo, kde vyvěrá život, do nějž je vložena života-formující substance. 
Tuto hypotézu odůvodňuje ukázkou ilustrace z Jungovy knihy Symbols of Transfarence, 
kde je znázorněn dlouhý dutý válec, ze kterého vycházejí lidé jako „otvor dávající 
život“ (birth-giving orfice) pocházející z mexické mytologie.  Graham tento obraz vybral 164

na výstavu American and French paintings v roce 1942 pro McMillen v New Yorku.
V obraze Bird z roku 1941 Pollock zvolil barvy, které byly upřednostňovány Grahamem: 
modrou, červenou, bílou a ohraničující černou. Zároveň se nejspíš, podle tvrzení Irvinga 
Sandlera,  inspiroval fotografickými reprodukcemi forem odvozených z eskymáckých 165

masek, které se nacházely v Grahamově článku. Symbol jednoho jediného oka 
odkazuje na spiritualitu a božství, jedná se o tzv. „božské oko.“  Podle Junga je tento 166

symbol interpretován pacienty, kteří během analýzy kreslili tento symbol jako symbol 
vlastního Já (Self Symbol).  Ptačí tělo odkazuje k předchozímu obrazu Bird další 167

variací motivu masek. Opět se jedná o inspiraci u Demoiselles d’Avignon. Judith 
Wolfová upozorňuje na dvě tváře, pravděpodobně mužskou a ženskou, které jsou jen 
minimálně čitelné a odlišené, avšak symetrické. Z nich usuzuje, že by se mělo opět 
jednat o znázornění rovnováhy a propojení mužských a ženských kvalit – jako spojení 
protikladů v tajuplných vodách nevědomí.168

 WOLF Judith: Jungian Aspects Of Jackson Pollock Imagery, in: Artforum 1972, 293—312162

 WOLF (pozn. 92), 298 163

 Ilustrace člověka vycházejícího z dlouhé duté tuby. In Symbols of Transference, která byla 164

poprvé publikována v roce 1916 v USA pod názvem Psychology of the Unconscious. 

 Více o Pollockovi a Rubinovi viz. SANDLER Irwing / RUBIN David / LANGHORNE Elizabeth: 165

More on Rubin on Pollock, in: Art in America, Vol. 68, 1980, 57

 WOLF (pozn. 92), 299 166

 JACOBI Jolande: Psychologie C. G. Junga. Praha 2013, 130 167

 WOLF (pozn. 92), 299 168
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11. Birth, 1941      12. Bird, 1941 

Pollock často využíval těchto motivů, zejména motivu měsíce a slunce, které se objevují 
i u amerického indiánského umění, surrealismu a podobně. Podle Lee Krasnerové měl 
na něj měsíc obrovský vliv:

„Maloval sérii měsíčních obrazů a často o tom mluvil. To je jedna z věcí, kterou jsme 
měli společnou, neboť měsíc měl i na mě mimořádný účinek. Činil mě více emotivní, a 
události více intenzivní […] Vytvářel celé série měsíčních maleb‘.“169

 “He painted a series of moon pictures, and spoke about i often. This is one of the things we 169

had in common, because the moon had quite an effect on me, too. It made me feel more 
emotional, more intense - it would build a momentum of some sort for me. He spoke of the moon 
quite often. He referred to Portrait in a Dream as 'the dark side of the moon'. There was a whole 
series of moon paintings-Moon woman. […]”  LEJA (pozn. 8), 107
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Měsíc je kosmický protějšek rozporuplné a nejednoznačné animy. Anima je měsíční 
bohyní, která vládne nočnímu a tajemnému světu nevědomí. Její podstata spojuje boha 
a démona.” 170

12. Moon Woman cuts The Circle, 1943 

V Jungově pojednání je měsíční žena bohyní kreativity, vnitřní činnosti a umění. Pollock 
využíval motiv měsíční ženy v obrazech jako Troubled queen, Birth, Night Magic, Moon 
Vessel, Night Dancer, Night Ceremony, Hight Pristes. Na začátku 40. let vytvořil sérii 
obrazů The Moon Women (The Mad Moon Woman, 1941; The Moon Woman, 1942; 
The Moon Woman cuts The Circle, 1943). Měsíc zde může reprezentovat dualismus 
Diana-Hecate. Mladé dívky, duše animy kontrastující s všepožírající Terrible Mother. V 
přetínání kruhu jde o násilnou dvojsmyslnou akci. Možná, že žena přetíná kruh, aby 
vytvořila půlměsíc; nebo otvírá lůno.

 LEJA (pozn. 70), 86170
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13.  Male and Female, 1942 

V obraze Male and Female (1942), se dva protagonisté nacházejí tváří v tvář ve změti 
kabalistických symbolů a čísel, a sice za účelem nalezení sjednocujícího symbolu k 
propojení protikladů. S jistotou obraz nepředstavuje surrealistické nebo freudovské 
sexuální motivy. Byl vytvořen paralelně s psychoterapií a obsahuje prvky, které jsou 
součástí Pollockovy osobní ikonografie. Zároveň poukazuje na osobní konflikt, kterým 
Pollock v tomto období procházel.  Tradičně je vykládána postava nalevo s 171

obrácenýma očima a falickým hadem propleteným mezi nohami jako postava mužská. 
Nachází se v konfrontaci k ženské totemické postavě, jejíž tělo se skládá z 
matematického výpočtu. Mohlo by však jít o levou postavu jako postavu ženy, alespoň 
podle Jungova pojetí ženy na levé straně. Tomu by odpovídal i tvar její hlavy jako 
půlměsíce tajemné animy za přítomnosti hada znázorňující ženský instinkt, ale i ďábla 

 LEJA (pozn. 70), 17 171
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dvojsmyslné animy – a oproti tomu pravá postava znázorňující muže a obsahující 
matematický racionální výpočet.

V obraze She Wolf, 1943 je původem inspirace s největší pravděpodobností mýtus. 
Zobrazuje alegorii Lupy, která zachránila Romula a Réma. Velká vlčice zabírá většinu 
kompozice. Romulus se nachází nalevo jako postava silnější, která bude brzy 
nakrmena. Pollock se mohl inspirovat renesanční verzí bronzové Lupy původně antické 
románské sochy nacházející se ve Frick Collection v New Yorku, kterou Pollock 
pravidelně navštěvoval.  Podle O’Hary  se Pollock zajimal o mytologii kolem založení 172 173

Říma, kdy Romulus a Remus soupeřili o Řím, přičemž jejich spor byl rozhodnut 
znamením souvisejícím se čtením letu ptáků – Remus viděl šest supů, zatímco Romulus 
dvanáct. Mohlo jít zároveň o znázornění ženského či zvířecího těla. Podle Alexandra B. 
Hermana a Johna Paolettiho může ztělesňovat divokou ženu-zvíře a aspekt násilného 
sexuálního svedení.  Lupa znamená v latině prostitutka. Jung se zmiňuje o románské 174

She-Wolf ve své knize Psychology of the Unconscious , se kterou byl Pollock 175

pravděpodobně obeznámen.  Jung popisoval the Dual Mother – psychózu majetnické 176

matky která „vyje jako vlk“, je to „všepožírající matka“.  Pollock prezentuje She-Wolf 177

jako zvíře s mocí dát a brát život. Užíval motivu člověk-zvíře v různých stupních variace 
postav. Zdá se, že byl zaujatý myšlenkou lidského bytí zpodobněného zvířecí alegorii, 
změnil například název obrazu z  původního Moby Dick, 1943, tj. Bílá velryba, na 
Pasiphaë. Ta byla dcerou Hélia, boha Slunce; a symbolem ženské smyslnosti, mámení, 
klamu a podvodu; matkou Minotaura. Podle Junga je podvědomí zpodobňováno i jako 
velké zvíře – například vlk, drak anebo právě velryba. Také Pasiphaë může být 
personifikací nevědomí, tajemné animy v podobě sirény nebo rusalky, která mámí 
rybáře ve vodách nevědomí; nebo velké bílé velryby, také však alegorie nevědomí.

 HERMAN, Alexandr B., PAOLETTI, John: Artibus et Historae. Rereading Jackson Pollock’s 172

“She-Wolf”, Vol. 25, No. 50, 2004, str. 140. 

 O’HARA, Frank: Jackson Pollock v The Great American Artists Series, New York, 1959. 173

 HERMAN, Alexandr B., PAOLETTI, John, pozn. 102, str. 150. 174

 JUNG, C. G.: Psychology of the Unconscious, Dover Publications, 2003. 175

 WOLF, Judith, pozn. 92, str. 302. 176

 JUNG Carl Gustav: Collected Works. Princeton 1956, 321–328177
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14. She Wolf, 1943 
 

15. Pasiphaë/Moby Dick, 1943 
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Zdá se, že oslavování Romula a Rema může být i motivem obrazu The Guardin of the 
Secret z roku 1943. Jsou na něm zobrazeni dva totemičtí strážci ochraňující vnitřní 
chaos, hieroglyfické tajemství ve středu obrazu ve stylu architektury řeckého chrámu. 
Může jít o rakev, nebo oltář. Judith Wolfová zde opět spatřuje mužský a ženský princip – 
a žena je nalevo  – královnu a krále, neboli Sol a Lunu. Dole se krčí pes Anubis s 178

jedním okem otevřeným (znázornění jednoho oka jako v obrazu Bird). Dualita pozadí 
může odkazovat na vyšší a nižší aspekty vědomí vznikající z nevědomí. Z pohledu této 
interpretace představuje slovo tajemství obsažené v názvu nevědomí plno 
kabalistických a stenografických symbolů, které jsou chráněny mužským a ženským 
principem za přítomnosti „božího oka“. Podle O’hary  mohou strážci symbolizovat 179

Romula a Rema chránící své město od nepřátelských sousedů, a to za pomocí She-
Wolf. Pollock zde spojuje blízký Východ a daleký Západ, umění amerických indiánů, 
elementy egyptského a římského umění.

16. The Guardin of the Secret, 1943 

 WOLF (pozn. 92), 300 178

 O’HARA (pozn. 103), 21179
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V obrazech Tottem lesson 1 (1944), Tottem lesson 2 (1945) se podle O’hary  zdá, 180

jakoby Pollock vkročil přímo do tajemství, které už není znázorňováno popisně uvnitř 
ohraničeného centra, ale stalo se předmětem malby. Totem lesson 1 byl dokončen v 
říjnu 1944 a Totem lesson 2 začátkem roku 1945. Byly vystaveny na výstavě zahajující 
činnost galerie Art of This Century Gallery 19. března roku 1945. Podle Rushinga jde o 
odkaz na rituální transformaci. Velký temný zoomorfní tvar ve středu se zvedající paží a 
bílým piktografickými nápisy je variací na Nebeského otce (Sky Father) v písečných 
malbách Navajo. Jedná se o nedílnou součást propracované ceremonie, jejímž účelem 
je léčení nemocí skrze obnovení celistvosti léčeného díky dosažení harmonie s 
přírodou. Fyzické i psychické onemocnění je léčeno prostřednictvím obrazů, jejichž 
ikonografie a proces vytvoření je znám pouze určenými léčiteli zvanými mezi Navajo 
„singers“.  Pollock se k tomuto rituálu mohl dostat vlastním snažením o dosažení 181

celistvosti a harmonie. A stejně jako u „singers“, on sám se kolem roku 1947 dostal ke 
své technice drip-paintings, která byla založena na  podobné bázi procesu u kmene 
Navajo, a to na cákání a kapání (v případě Navajo sypání barevného písku nebo 
rozdrcených minerálů) na zem bez přípravné kresby za vědomé kontroly. Přesto se 
Pollock nechal v roce 1944 slyšet, že odkazy na indiánské umění mohou souviset pouze 
s jeho vizuální pamětí, a tudíž nemusejí být vždy záměrné: 
„Někteří lidé nacházejí v částech mých obrazů odkazy k americkému indiánskému 
umění a kaligrafiie, to však nebylo mým úmyslem; pravděpodobně se jedná o výsledek 
mých předchozích vzpomínek a nadšení.“182

Clement Greenberg po vystavení Totem lesson prohlásil Pollocka za jednoho z možná 
největších malířů od dob Juana Miró: „Druhá one-man show Jacskona Pollock v Art of 
This Century ho oslavuje, podle mého názoru, jako nejsilnějšího malíře své generace a 
možná největšího malíře, který se objevil od dob Miróa […] Pro ty, kteří se setkají s jeho 
neodolatelnými oleji, doporučuji přiblížit se k němu skrze jeho kvaše, které se méně 
snaží vyždímat každý možný kousíček intenzity z každého čtverečního palce povrchu k 

 Více v O’HARA Frank: Jackson Pollock. In: The Great American Artists Series. New York 180

1959

 RUSHING (pozn. 60),  291181

 “Some people find references to American Indian art and calligraphy in parts of my pictures, 182

that wasn't intentional; probably was the result of early memories and enthusiasms.” in: Arts and 
Architecture. Los Angeles, February 1944, 14
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dosažení skvělé čistoty méně dusivé, než 
jeho oleje. Ovšem jsou tu dva obrazy, oba 
nazývané Totem lessons, pro které 
nemohu nalézt slova chvály.”183

 17. Tottem lesson 1, 1941 18. Totem lesson 2, 1945  

V roce 1947 Pollock prohlásil pro Possibilities: „Zdroj mé malby je nevědomí.“184

V jeho současné kultuře bylo nevědomí esenciální bázi ideologické stavby, která se 
snažila vypořádat s traumatem a zmatkem vyvolaným historickými událostmi. Fašismus 
byl vnímán jako výsledek zla pocházejícího z tajemné hlubiny nevědomí nebo 
nepřirozeného fungování mysli vzniklé absencí rozumu, nebo naopak závislosti na něm. 
Pollock věřil, že zdroj veškerého umění je v nevědomí, které má moc v určité symbolice 

 “Establishes him, in my opinion, as the strongest painter of his generation and perhaps the 183

greatest one to appear since Miró … Those who find his oils overpowering are advised to 
approach him through his gouaches, which in trying less to wring every possible ounce of 
intensity from every square inch of surface achieve greater clarity and are less suffocatingly 
packed than the oils. Among the latter however, are two—both called Totem lessons—for which I 
cannot find strong enough words of praise.” GREENBERG Clement in: Nation, 7 April 1945, 39

 Prohlášeno in: (eds.) MOTHERWELL Robert / ROSENBERG Herold in: Possibilities. New 184

York 1947-1948, 79. Možné vidět in: O’CONNOR V. Francis: Jackson Pollock. (MoMA) New York 
1967, 39-40
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oplývat „léčivou silou“ (healing power) uzdravující společnost. Dva měsíce před svou 
smrtí v roce 1956 prohlásil: 

„Někdy maluji více popisným stylem, a někdy méně. Když maluji za účasti svého 
nevědomí, postavy a obrazce se sami vynoří. Myslím, že všichni jsme ovlivněni 
Freudem. Já jsem byl Jungian po dlouhou dobu.“185

19. Jackson Pollock: Is he the greatest living painter in the United States?  Life 
magazine, 1949

VI. Problém psychoanalýzy a vizuálního umění Jacksona 
Pollocka

 Rozhovor z  roku 1956 in: RODMAN Seldon: Conversations with Artists. New York 1961, 185

84-85 “I’am very representational some of the time, and a little all of the time. But when you’re 
painting out of your unconscious figures are bound to emerge. We’re all of us influenced by 
Freud, I guess. I’ve been a Jungian a long time.”
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Jakým způsobem bychom se měli stavět k Jungově symbolickému modelu nevědomí ve 
vztahu k Jacksonovi Pollockovi a velké části americké kultury v tomto historickém 
období?

Problém Jungovy analýzy vizuálního umění spočívá v nejednoznačné odpovědi na 
otázku, kterou se zabýval i Beynes, a to do jaké míry umělec vyjádřil skutečný 
primordiální ducha své doby – a do jaké míry pouze osobní komplex. Nebude zde 
rozebrána globální otázka této problematiky, pouze její dílčí aspekty. To, že v Pollockově 
díle můžeme nalézt Jungovy principy, které mohly být vědomě užívány, nutně 
neodůvodňuje jungiánskou interpretaci Pollockova díla. Symboly mohly pouze přirozeně 
vzejít z Pollocka, ale zároveň mohou být interpretovány v rámci Jungova diskurzu. Rubin 
tvrdí s jistotou, že Pollock Junga nečetl. A Podle Michaela Leji, došlo k prvnímu setkání s 
psychologickými teoriemi a poznámkami o nevědomí z knih Modern Man literatury, 
například The Mind in the Making, a také s konverzacemi s Marotovou, Bentonem a 
dalšími. V  letech 1936 a 1937 získaly pro něho otázky nevědomí osobní naléhavou 
potřebu. Nalezl v nich příčinu určitých aspektů svého chování. Langhornová se 
domnívá, že pokud je Jungova teorie archetypů a kolektivního nevědomí správná, může 
být Jackson Pollock (a jeho tvorba přímo reprezentující nevědomí) vnímán jako její 
potvrzení.  K tomuto názoru se v té době přikláněla většina intelektuální elity 186

společnosti.

Birth byl historiky jako Wolfovoá, Langhornová a O’Connor s jistotou interpretován jako 
založený na Jungově výkladu o znázorňování archetypů. Název díla Birth, neboli 
zrození, je část Jungova cyklu: zrození, smrt a znovuzrození. I když není popírána 
možnost, že jeho umění nereflektuje pouze základní Jungovy teze kolektivního 
nevědomí, ale může obsahovat reference obrazů a symbolů probíraných během jeho 
analytických sezení.187

     
Rubin a Gordon odmítají výklad Wolfové a Langhornové. Gordon upozorňuje, že 
Jungovy teorie mohly být Pollockovi interpretovány pouze velice obecně. Není proto 

 Více v LANGORNE L. Elizabeth: Jackson Pollock’s The Moon Women Cuts the Circle, in: 186

Arts Magazine, March 1979 (Special Jackson Pollock issue). Reprinted in: (ed.) Pepe Karmel: 
 Jackson Pollock: Key Interviews, Articles, and Reviews, 1943–1993. New York 1999. 

 RUBIN William: Pullock as Jungian Illustrator: The Limits of Psychological Criticism, in: Art in 187

America, vol.67, 1979, 106
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jisté, zda je mohl doopravdy pochopit v jejich podstatě a vědomě s nimi pracovat v jejich 
složitosti. Upozorňuje, že například Henderson probíral s Pollockem teorii psychického 
cyklu zrození-smrti-znovuzrození nebo symboliku mandaly. Laszlová vysvětlovala 
Pollockův koncept znovuzrození, aby mu pomohla navrátit naději a víru a význam 
mandaly jako formálně souvisejících fragmentů části psýchy.  Gordon tvrdí, že během 188

sezení nebyly diskutovány Jungovy teorie v jiném smyslu než jako nástroj v rámci léčby. 
Interpretace Birth v podání Judith Wolfové, která upozorňuje na válcovitý objekt 
představující původ zrození čerpaný z Jungovy ilustrace, byla však Gordonem 
vyvrácena argumentem, že tato kniha byla v Americe dostupná až rok po Pollockově 
smrti. Podle něho je válec skutečný „archetypální“ symbol znamenající mužské a ženské 
sexuální konotace: „Pollockův symbolismus (je) jungiánský, protože je archetypální; a 
archetypální je, protože nevědomí je produkt psychické roztříštěnosti.“189

Rubin spatřoval v Pollockově práci a jungiánském výkladu nápadné nedostatky týkající 
se užití Jungova symbolického jazyka, když důležitost Jungových úvah a jejich dopad na 
Pollocka posunul na sekundární místo argumentováním, že Pollock nebyl pouhým 
„sebe-analytikem“ nebo „symbolickým poetem“ ale byl v první řadě malířem.  Obraz i 190

přes veškeré psychické projekce, spirituální a další symboliky, stále zůstává obrazem 
zahrnujícím estetické struktury. Rubin zároveň připouštěl možnost, že je přijatelná i 
freudovská interpretace, a to i přes skutečnost, že o něj Pollock jevil menší zájem.

Historici a interpreti Junga více či méně souhlasí, že obsah Pollockových obrazů byl do 
značné míry daný mentálním materiálem, jako je nevědomí. Avšak na rozdíl od 
automatické, a tedy neřízené malby surrealistů Leja přirovnává Pollockův proces k 
malbě impresionistů.  Efekt spontaneity v impresionistickém obrazu není nutně jejím 191

výsledkem, a to i přesto, že v nás impresionistické obrazy mohou tento dojem vyvolat. 
Spíše než o neplánovanost, se v mnoha případech jedná o promyšlený akt (práce s 

 GORDON Donald: Pollock’s Bird / How Jung Did Not Offer Much Help in Myth-Making, in: Art 188

in America 68, 1980, 44

 'Pollock's symbolism (is) Jungian because it is archetypal and archetypal because it is the 189

unconscious product of psychic fragmentation’ GORDON (pozn. 117), str. 43. 

 RUBIN (pozn. 116), 72–74190

 LEJA (pozn. 70), 129 191
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fotografiemi, dokončování obrazu v ateliéru a podobně) a důkladné promalování díla, 
vrstvu po vrstvě. Podobně Pollock přemýšlel nad svými obrazy. Leja o něm mluví jako o 
„pečlivě kalkulujícím umělci“.192

Neměli bychom opomenout otázku, zdali má nevědomí nějakou charakteristickou 
vizuální podobu. A pokud ano, je ta Pollockova verze správná? 
Pojetí nevědomí prošlo různými obměnami v oblastech psychologie i filozofie. Jeho 
model není jasně ustálen; Freud i Jung zpodobňovali nevědomí jako zdroj impulsů, 
které je možné nabýt skrze energie intrapsychické dynamiky. Intrapsychická dynamika je 
vnitřní psychický proces individuality. Je možné ho rozdělit na pozitivní, negativní a 
neutrální. V případě pozitivního procesu se jedná o vysokou úroveň sociálních 
schopností, kterých je možné dosáhnout např. skrze práci ve vzdělávání nebo sociální 
kontakt v korporačním prostředí. Negativní proces spočívá ve stresu ze zodpovědnosti, 
v morálním konfliktu nebo v krizi víry. Neutrální proces je charakteristický aspektem ego 
integrity – morální zásadovost či charakternost – která definuje osobnost, láska ke 
zvířatům, upřednostňování románu před hororem, vybíravost v určitém druhu jídel a 
podobně. Jednoduše řečeno, model nevědomí obsahuje primitivní pohnutky a 
zapomenuté tužby, které ve skryté či přeměněné formě na vědomou mysl neustále 
vyvíjejí tlak, podstatně ji motivují, a determinují tak chování daného jedince.193

Model nevědomí podle Gillese Deleuze a Félixe Guattariho je rozvinut v jejich 
schizoanalýze.  Podle nich nevědomí nemá žádnou hmotu ani strukturu, vylučují tedy 194

Freudův „oidipovský komplex“. Tvrdí, že nevědomí je nereprezentovatelné, nemluví, je 
„objednavatelem výroby“.  Za obrazy, sny a fantaziemi neleží skrytý základ, ale princip 195

spojování a rozpojování, který umožňuje něčemu vzniknout – nebo zmizet. Hlavní 
myšlenkou Deleuzeho přístupu je, že ono descartovské sebemyslící Já (ego cogito) není 
původní, ale vyrostlé z něčeho, co mu předchází: z podvědomí u Freuda, z dějin lidské 
společnosti u Marxe, z vůle k moci u Nietzscheho, z bytí u Heideggera, atd.

 LEJA (pozn. 70), 129 192

 HUNT Morton: Dějiny psychologie. Praha 2015, 180193

Jedná se o opak psychoanalýzy. Psychoanalýza čte sny jako symptomy nevědomých pudů. 194

Schizoanalýza nehledá za obrazy, vjemy, texty a prožitky nějaký skrytý základ, z něhož vše 
vychází, ale hledá způsoby spojování a rozpojování, jež umožnily něčemu vzniknout nebo 
zmizet. Viz. HAUER Tomáš: Skrze postmoderní teorie. Praha 2002.

 “An order of production, not representation… It does not speak, it engineers.” LEJA (pozn. 8), 195

19
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Helen Marotová se věnovala neuropsychologickým výzkumům Charlese Scotta 
Sherringtona a Charlese Judsona Herricka. Sherrington prováděl analýzu reflexí a 
přenosu impulsů skrze nervový systém, zatímco Herrick popisoval mozkové buňky jako 
baterie vytvářející elektrickou energii samy od sebe. Tyto teorie byly populární zejména 
ve třicátých letech 20. století. Svůj výzkum nazvaný „Brain Cells Create Electric 
Currents“ publikovala Marotová v roce 1933 Sunday New York Times.  Těmito teoriemi 196

se přikláněla k modelu nevědomí založeného na impulsu a energii,  který odpovídal i 197

tomu Fergussonovu.  Pollock spojoval energii a podnět s vnitřním světem a pamětí. 198

Naznačoval tím, že jeho představa nevědomí v této době se blížila spíše dynamickému 
modelu nevědomí nežli říši tajemných postav a prchavých symbolů. Vnitřně se 
ztotožňoval s konstrukcí nevědomí jako formy a podstaty konfliktu v jeho životě. Jeho 
představa o nevědomí se podobala nestabilní a rostoucí sbírce jednotlivých myšlenek, 
kterou v různých obměnách zkoušel během své kariéry. Tato snaha se stala jasnější od 
roku 1951, kdy začal malovat svá litá a cákaná plátna. Tím se vytratila složitost a 
divokost nevědomé symboliky.  Až v roce 1970 byl ve Whitney Museum of American 199

Art poprvé vystaven soubor 83 Pollockových kreseb vytvořených během Hendersonovy 
psychoanalýzy. Historici umění v tomto období přicházeli v populárních časopisech o 
umění s diskurzem nových jungiánských interpretací raných Pollockových děl.  Podle 200

nich se Pollockovy zkušenosti s Jungem doslovně „otiskly“ v jeho díle a Pollockova 
snaha o vyjádření vědomí a nevědomí byla pohonem k dosažení psychického zdraví.

 Více LEJA (pozn. 70), 151 196

 Impulse-and energy-based model of unconscious. 197

 Model odpovídající modelu Freudovu více v LEJA (pozn. 8), 152 198

 LEJA (pozn. 70), 201  199

 WYSUPH C.L.: Jacskon Pollock: Psychoanalytic Drawings. New York 1970; CERNUSCHI 200

Claude: Jackson Pollock: The Psychoanalytic Drawings. Durham 1992. (Stejně jako William 
Rubin se Cernuschi zabývá otázkou, zda Pollockovy kresby mají psychoanalytický význam.) 
RUBIN William: Pullock as Jungian Illustrator: The Limits of Psychological Criticism. In: Art in 
America, vol.67, 1979, 104—123. (E. Langhorne se domníval, že Pollockova vědomá znalost 
Jungovy symboliky nutně neznamenala vědomou práci s touto symbolikou. Mohlo jít o 
nevědomé vytvoření symbolů, které je možné vyložit v rámci Jungovy symboliky, čímž by Pollock 
potvrzoval archetypální teorii.) LANGORNE Elizabeth: Jackson Pollock's The Moon Women 
Cuts the Circle, in: Arts Magazine, (Special Jackson Pollock issue), 1979; A Jungian 
Interpretation of Jackson Pollock Art through 1946. Pensylvania 1977; WOLF Judith: Jungian 
Aspects Of Jackson Pollock Imagery, in: Artforum 1972, 293—312; FREKE David: Jackson 
Pollock: A Symbolic Self-Portrait, in: Studio International 184, No. 950, 1972; CARTER, Betsy: 
Jackson Pollock's Drawings Under Analysis, in: Art News 76, 1977, 58–60. 
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Na základě předložených teorií je očividné, že míra (správného) využití Jungovy 
symboliky v Pollockově díle zůstává zahalena v mlžném oparu. Množství odborných 
výkladů, psychologických i kunsthistorických, se nevyhnutelně setkává s určitým 
oborovým omezením. Gilles Deleuze upozorňuje ve své filozofii na problém objevující se 
v mnoha oborech moderní vědy, kdy se stává, že řada akademicky působících autorů se 
seskupí do uzavřené skupiny vlastních pojmů, doporučených autorů či autorit, a ztratí 
schopnost vyjadřování se mimo vlastní obor. Psycholog je tak schopen na odborné 
rovině hovořit a psát pouze o psychologii a o tom, co je považováno za psychologické 
téma; fyzik může působit pouze ve fyzice; a historik umění v dějinách umění. 
Problémem psychoanalytické interpretace tedy zůstává, že psychoanalytik je ve většině 
případů uzavřen ve své izolované vědecké skupině. Podobně jako historik umění a 
umělec se tak může stát pouze „obětí“ výkladů, které zůstávají uvězněné v daných 
vědních oborech. Čím větší je izolovanost nějakého oboru, tím sterilnější, odtažitější a 
nesrozumitelnější vědění daná disciplína produkuje. Deleuze nabízí jako řešení 
mimooborový přístup. Je přesvědčen, že myšlení potřebuje prostředníky: 

„Tvorba, to jsou prostředníci. Bez nich dílo neexistuje. Mohou to být lidé – pro filozofa 
umělci nebo vědci, pro vědce filozofové nebo umělci – ale také věci, rostliny, a dokonce 
zvířata jako u Castanedy. Je potřeba vytvářet prostředníky, fiktivní či reálné, živé nebo 
neživé. […] Potřebuji své prostředníky, abych se vyjádřil, a oni by se nikdy nevyjádřili 
beze mě: i když to někdy není vidět, člověk vždycky pracuje s druhými […]. S Félixem 
Guattarim jsme jeden pro druhého prostředníkem.“ 201

Pollock Junga znal a jeho myšlenky se staly počáteční nezanedbatelnou inspirací a 
jedním ze základních stavebních kamenů jeho tvorby, která pro něj znamenala – 
podobně jako pro Junga stavba Bollingenské věže – vyjádření osobního růstu k 
celistvosti zpracováním imaginativní látky vedoucí k utvoření originální umělecké 
identity. Jako nejpravděpodobnější se jeví teorie Michaela Leji, podle kterého byly 
Jungovy teorie Pollockovi zprostředkovány skrze neodbornou literaturu Modern Man 
autorů (s největší pravděpodobností četl Fergusona, což dokazuje Michael Leja 
citováním důležitých pasáží z jeho knihy The Hero with Thousand Faces, které se 
nápadně podobají Pollockovým výrokům), kteří však nebyli vždy přesnými interprety 

 DELEUZE Gilles: Pourparlers. Paris 2003, 141201
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jeho metod a teorií, ale spíše syntetizovali a abstrahovali jeho myšlenky, které si 
upravovali a využívali je pro vlastní teorie a modely společnosti. Docházelo tudíž k 
dezinterpretaci. Mnozí z nich zároveň nebyli pouze jungiány, nýbrž do svých úvah 
začleňovali i Freudovy metody a myšlenky. Z toho vyplývá, že pouze používali to, co 
vyplnilo prázdný prostor v jejich osobním ideologickém rámci. Dále se přikláním k 
názoru, že Pollock se nedostal během svých psychoanalytických sezení do složitějších 
a hlubších diskuzí o Jungovi, tedy v jiné rovině než v rámci své léčby. Junga nejspíš 
opravdu nečetl a znalosti o něm mu byly zprostředkovány povrchně spíše 
prostřednictvím rozhovorů s přáteli nebo učiteli (Marotová, Benton, Graham) – a později 
s jeho psychoanalytiky (Henderson, Laszlová), kteří v něm probudili hlubší zájem o 
Junga, jak dokazuje jeho účast na APC-NY. Přesto byl „jungián amatér“ a využíval 
Junga do takového měřítka, jaké je přirovnatelné k autorům Modern Man. Zda správně 
pochopil Jungovu psychologii, je však nezodpověditelné. Jeho pozitivní postoj k ní byl, 
podobně jako u Modern Man autorů, určen obecným zájmem o ni a její aplikování do 
dalších vědných oborů. Pollock byl primárně malířem, jenž hledal autenticitu a 
originalitu, a sekundárně zvídavým člověkem zabývajícím se aktuálními tématy a objevy 
své doby. Jeho cílem byla umělecké autonomie, které dosáhl cestou pokusů a 
experimentů se symboly, a dále rozličnými způsoby tvorby. Tuto symboliku obohatila 
jeho terapie aktivní imaginace, při které mu byl vysvětlen význam tzv. univerzálních 
symbolů kolektivního nevědomí. Některé ze symbolů však používal ještě předtím, než 
znal jejich psychologickou definici. Psychoanalýza mu tedy zprostředkovala jednu z 
dalších cest k hlubšímu zájmu o Junga. Do jaké míry však z něj a z dalších autorů a 
vlivů čerpal a do jaké míry šlo o pouhé náhodné podobnosti a jeho vlastní imaginaci, to 
není možné definitivně určit. S jistotou pouze víme, že výše uvedené vlivy a zájmy vedly 
k existenci jednoho z nejvýznamnějších umělců dvacátého století, a že Carl Gustav 
Jung naplnil v tomto ohledu úlohu prostředníka.

Na závěr si můžeme, podobně jako Descartes, položit poslední otázku:

„Co je však jisté? Abych mohl bezpečně postupovat kupředu, nebudu zprvu pokládat za 
jisté nic. Budu pochybovat o všem, abych zjistil, co obstojí před touto radikální 
pochybností. Pochybovat musím nejen o všem, co jsem se naučil ve školách, z knih 
anebo stykem s lidmi, nýbrž i o tom, zda tento svět, který mne obklopuje, skutečně 
existuje, anebo je pouhým výmyslem, a zda jej vnímám takový, jaký je – vždyť vím, že 
člověk je často obětí mnohých smyslových klamů. A pochybovat musím rovněž o tom, 
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co se zdá být vůbec nejjistější, o principech matematiky, protože je možné, že náš lidský 
rozum nedostačuje k poznání pravdy a trvale nás uvádí v omyl.”202

VII. Závěr 

Descartes umístil člověka do centra vesmíru „Ego cogito, ergo sum“.  O pár století 203

později Eduard Manet obohatil pojem autonomie o koncepci malířství jako smyslového 
sebevyjádření. Osobnost a individualita umělce nabývá významu ve světle historických 
světových událostí – jako je světová válka, genocida, nukleární zbraně, politická korupce 
nebo ekonomická deprese – kdy se staré pohledy stávají nedostačujícími. V důsledku 
se objevuje nový model umělce, který hledá sám sebe a jenž reflektuje své prostředí na 
základě rozličných impulsů z různých oblastí a ponořuje se do subjektivních 
experimentů výtvarného výrazu. Tak vzniká modernistické umění, společně s novými 
vědeckými objevy, jako je psychoanalýza, která se snaží o hlubší pochopení lidského 
jednání a jeho pohnutek na základě rozdílných typů osobností zformovaných z 
nevědomých komponentů, komplexů a pudů. S jejím příchodem se objevují nové 
psychoanalytické termíny jako libido, kolektivní nevědomí, individuace. Carl Gustav Jung 
zavádí koncept integrace nevědomých obsahů s vědomým já člověka a analytickou 
psychologii. Přestože nebyl přijímán bez výhrad a před moderní vědou musel neustále 
dokazovat empirickou povahu svých zjištění, čelit obviňování z esoterismu – anebo 
naopak z gnostických spekulací ohledně Boha, tak zavdal sémě pro nové pojetí lidského 
vědomí, což vedlo v roce 1948 k založení Institutu C. G. Junga, který dále rozvíjel zájem 
o analytickou psychologii. Pollockova práce s Jungovými myšlenkami, jeho symbolikou, 
primitivním uměním, neodbornou Modern Man literaturou, rituály či mýty, ale i metoda 
řízeného automatismu, byly pro něj prostředky sloužící pro vizualizaci jeho představy o 
nevědomí, a tím sebenalezení. Zvolil si nevědomí jako nástroj pro reprezentování jeho 
samotného a soudobé kultury, ve které bylo nevědomí esenciální bází ideologické 
stavby, která se snažila vypořádat s traumatem a zmatkem vyvolaným událostmi první 
poloviny dvacátého století. Užíval symboly, které považoval jako součást kolektivní 
lidské identity, jež představovala univerzální prostředek vizuální komunikace. Symboly, 

 DESCARTES René: Principy filosofie. Praha 2004 202

 „Myslím, tedy jsem.“ 203
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které užíval ve své rané tvorbě, a to i přesto, že byly surově modelové a krácené či 
formované, se však časem staly konvenčními a práce s nimi uvědomělá. Staly se však 
důležitým krokem k nalezení čisté abstrakce v jeho vrcholném období drip paintings, kde 
se všechny nasbírané vlivy spojily v jeden harmonický celek. Psychoanalýza je o vztahu 
obrazů k fantazii o rozpoznání a identifikaci nevědomého materiálu. Problém mezi ní a 
vizuálním uměním však nastává v zájmu psychiatra nejprve prokázat moment 
psychoanalytické teorie – a teprve potom porozumět předmětům uměleckého aktu. Na 
příkladu Pollocka vidíme, že mohl být stejně dobře obětí archetypální symboliky nežli 
jejím svrchovaným tvůrcem. Jak upozorňoval Rubin, neměli bychom zapomínat na to, že 
Jackson Pollock byl v první řadě malíř. Třebaže je jeho práce s různými materiály 
zdrojem inspirace, estetika a přirozenost a touha nalezení autonomie jsou v uměleckém 
díle stále přítomny. 

Povaha obrazové realizace vnitřního potenciálu vykládá reflexi umění v podstatě svého 
estetického pojetí, nikoliv pouhé faktické dokumentace. Umělec zůstává umělcem právě 
proto, že jeho vlastní vnitřní potenciál reflektuje a interpretuje obsah uměleckého díla. 
Kunsthistorik by neměl opomenout estetiku Théophila Gautiera „l’art pour l’art“, umění 
nemá sloužit žádnému programu – jediné kritérium je krása.

21. Portrait and a Dream, 1953 
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