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1. Úvod – první pohled na problém

Termín  individuační  proces  či  individuace  hraje  klíčovou  roli  v  Jungově  terapeutické

orientaci, stejně významné místo má i v pojmové struktuře vědecko-psychologického aspektu jeho

činnosti a označuje vždy základní linku toho, o co člověku v jeho životě nejvíce běží. Jednoznačnou

definici Jungův organický jazyk nenabízí, můžeme se tedy alespoň podívat, jaké horizonty nám

vůbec odkryjí jednotlivé pokusy o přiblížení tohoto procesu tak, jak je nacházíme napříč četbou

Jungova rozsáhlého korpusu. 

V některých místech Jung o individuaci hovoří vcelku přirozenou řečí jako o spontánním

uskutečnění celého člověka1, případně ji vnímá jako pokus o individuální diferenciaci a objevení

toho individuálního v nás2. Jinde nacházíme ještě lapidárnější sumarizaci: „individuace je obyčejný

život a to, co z něj vědomě uděláme“3. 

Na  druhé  straně  zaznívají  i   méně  projasněná  vyjádření  nesoucí  v  sobě  odkazy  k

jungovskému  slovníku: proces  rozšíření  osobnosti  vycházející  z  nevědomí4,  proces  syntézy,

integrace  nevědomí  do  vědomí5, asimilace  já  do  rozsáhlejší  osobnosti6,  proces  vedoucí  ke

zkušenosti bytostného já7, „stát se bytostným já“8.

Pro doplnění uvádím ještě některá vyjádření Jungových komentátorů. Podle Jolandy Jaccobi

jde o vývoj k psychické ucelenosti9 a spontánní, přirozený, autonomní proces zrání v rámci psýché,

jehož si většinou nejsme vědomi10. Robert Hopcke vidí v individuaci „proces, v němž se člověk

stává nedělitelným, tj.  jednotným se sebou samým“  a skutečnost vytváření rovnovážného vztahu

mezi vědomou a nevědomou úrovní existence11. 

Již při tomto letmém pohledu na pojem individuace lze pochopit, že Jung skrze něj popisuje

zkušenost, která  je jednotlivci nějak samozřejmá a každý k ní má bezprostřední přístup. Oproti

1 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 
Janečka, Brno 1996, str. 233

2 Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 48.
3 Jung, C.G., Sto dopisů, Sagitarius, Praha  1966, str. 93
4 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001, str. 223.
5 Jung, C.G., Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1997, str. 223.
6 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 

Janečka, Brno 1996, str. 234
7 Tamtéž, str. 85
8 Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 69
9 Jacobi J., Psychologie C.G. Junga, Portál, Praha 2013, str. 78.
10 Tamtéž, str. 113.
11 Hopcke R.H., Průvodce po sebraných spisech C. G. Junga, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1994, str. 60
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tomu však také zachází s něčím, co je podle něj třeba ve své významnosti teprve s úsilím objevovat

a čemu lze přiznat důležitost  až po důkladném zvážení a  vědomém zpracování.  Podíváme-li  se

například  na výše zmíněná  předběžná uchopení individuačního procesu, neunikne naší pozornosti

častější výskyt  běžnou  řečí  ne  tak  často  užívaného  pojmu nevědomí.  Tento  pojem je  úhelným

kamenem celé jungovské psychologie a vůbec činí z Jungovy individuace cosi specifického, o čem

má cenu hovořit.  Tato práce by ve snaze o porozumění individuačnímu procesu ráda akcentovala

obě roviny, nechtěla by vybočit z řádu přirozené zkušenosti člověka, ale zároveň by ráda osvětlila a

legitimizovala užití Jungových pojmů a celého jeho teoretického systému. V průběhu své práce se

budu  věnovat  některým  pojmům,  které  jsou  dle  mého  soudu  nejvýznamnější  pro  porozumění

procesu. Přitom chci být pamětliv otázky po tom, co daný pojem svědčí o skutečnosti a zda není jen

intelektuální nadbytečností, a  jestli Jungův jazyk celkově není jen jakousi ozdobou toho, co se dá

jinak  říci  střízlivěji,  věcněji,  snad  i  „vědečtěji“  či rozumněji.  Nerad  bych upadl do  pouhých

působivých her obrazů a slov, svůdného to scestí hlubinné psychologie. Vždyť obrazotvornost si u

Junga  v  celém  jeho  díle  silnou  měrou  žádá  také  přítomnost  kritického  rozumu  a  hlubokého

zamyšlení. 

V procesu individuace se budu snažit promýšlet právě způsob, jak se člověk ve svém životě

střetává s nevědomím,  budu se zabývat především tímto nevědomým podkladem individuačního

procesu. Vycházím z počátečního předpokladu, že v tomto procesu jde o otázku po tom, jak je

ohraničena a zároveň určena lidská svoboda na cestě životního zrání. Budu sledovat, co a jak je pod

sférou přímého lidského vlivu a co na člověka doléhá jako  jakási  nutnost.  Předpokládám, že v

Jungově pojetí je člověk nějak určen a je mu dán jakýsi úkol, před kterým se nelze bez následků

obrátit  zády.  Člověk si  nemůže prostě  jen tak  volit,  čím se  stane,  neboť jeho úkol  spočívá  ve

zdánlivě paradoxním imperativu „staň se tím, kým jsi“12.

12 Tento Pindarův výrok objevující se i u Nietzscheho Zarathustry Jung sám opakuje po svém způsobu: 
„Individuace... činí člověka tím určitým jednotlivcem, kterým už prostě je.“ Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a 
přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 180

2



2.   Jung jako badatel   

Pro začátek, ještě než se obrátím k individuaci samé, bych se rád obecně vyjádřil k Jungovu

myšlení jako takovému. Pokusím se nastínit základní specifika jeho badatelského přístupu a pojetí

skutečnosti, abych vůbec ukázal, z jakého zorného úhlu Jung k individuaci přistupuje.

2. 1. Svět duše

Ohromným přínosem a zároveň cestou k pochopení Jungova stanoviska je jeho rehabilitace

pojmu duše. V jistém smyslu lze Junga s nadsázkou označit za jednoho z mála pravých psychologů,

a to v tom smyslu, že duše je u něj samozřejmou součástí jeho  pojmosloví a psychologie je tak

poplatná svému jménu, neboť zde skutečně probíhá logos (řeč) o psýché (duši). 

Co je  to  duše,  to  nelze  s  konečností  zjistit vědeckými prostředky,  její  podstata  pohledu

lidského vědomí uniká,  její  kořeny vzcházejí  z  tajemství:  „Dodávám, že žádný člověk neví,  co

'psýché' je, a že se dá právě tak málo říci, kam až  'psýché' v přírodě sahá.“13 Duši, psýché, Jung

používá ve svém díle proměnlivými způsoby, v jiných významech a kontextech,  někde preferuje

slovo  duše,  jinde  psýché14.  Zde tuto  rozdílnost  opomíjím a  vztahuji  se  k  psýché  jako  k  tomu

ústřednímu,  co určuje vztah  člověka ke světu  a  sobě.  Jung duši  pojímá jako něco svébytného,

nedovoditelného z jiných skutečností a v tomto smyslu základního a primárního: „Lidská duše není

problémem  ani  psychiatrickým,  ani  fyziologickým,  a  už  vůbec  ne  biologickým:  je  problémem

psychologickým. Duše je sama o sobě svébytnou oblastí a má vlastní zákonitosti. Podstatu duše

nelze  odvodit  z  principů  jiných  vědních  oborů:  tím  bychom  hrubě  zkreslovali  zvláštní  povahu

psychického. Nelze ji ztotožnit ani s mozkem, ani s hormony, ani některými se známých instinktů.

Musí být – ať se nám to líbí, nebo ne – uznána jako fenomén sui generis.“15  S podobnou intencí se

vyjadřuje  Jungova žačka Jolande Jacobi, podle níž Jungův pokrok spočívá v poznání,  že „ducha

(pojem  zde  plní  zástupnou  funkci  za  psýché) nelze  pokládat  jen  za  pouhý  epifenomén,  za

'sublimaci', nýbrž za princip sui generis, za formující, a tím nejvyšší princip, který teprve umožňuje

vznik 'tvaru' v psychickém, a snad i fyzickém smyslu.“16

Vše, s čím se setkáváme, nehledě na to zda „zvnějšku“ nebo zevnitř“, je prvotně dáno jako

psychická realita, jako projev činnosti psýché. Kdykoli již cokoli nějak zakoušíme, dává se nám to

13 Jung, Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 110
14 Rafailov B., C. G. Jung v zrcadle filosofie, Emitos, Brno 2010, str. 54
15 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 

Janečka, Brno 1996, str. 32
16 Jacobi J., Psychologie C.G. Junga, Portál, Praha 2013, str. 71
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skrze duši,  která je schopna toto zakusit: „Je to téměř směšný předsudek, když se domníváme, že

jediná  forma  existence  může  být  jen  tělesná.  Ve  skutečnosti  jediná  forma  existence,  o  níž

bezprostředně víme, je psychická.“17 Duše je dle Jungova komentátora Rudolfa Starého pochopena

přinejmenším jako sama skutečnost i schopnost psychologické zkušenosti. Psychologický prožitek

je  pak neredukovatelný na pouhou sumu jednotlivých psychických stavů jako je myšlení, chtění,

cítění,  atd.  18 Co však z tohoto konstatování vyplývá důležitého? Tím, že se nikde nesetkáváme s

věcí  samotnou,  ale  vždy jako  aktivitou duše,  se  v prvé  řadě  uděluje  všem možným prožitkům

rovnocenný status, v němž nic není preferováno před druhým. Samotný prožitek čehokoli toto cosi

legitimizuje  a  činí  jej  pravdivým.  Jung  tím  vlastně  staví  hráz  proti  možnému  reduktivismu  a

zároveň  rehabilituje  opomíjené  skutečnosti  –  co  působí,  co  je  schopné  vyvolat  psychologický

prožitek, je samo již pravdivé19. 

Teprve takto lze přiznat váhu něčemu takovému jako imaginaci, fantazii, obrazotvornosti.

Právě ona je primárním polem, ve kterém se nám povaha duše zjevuje20.  Duše tak pro Junga není

jen pouhým prázdným prostředím (či filosofickou hypotézou vynucenou logikou myšlení), v němž

a skrze nějž  se dějí  věci  -  je  jí  totiž  vlastní  svébytná tvůrčí  aktivita,  nikoli  pasivní  reflexivita.

Jakékoli  fantazijní  obrazy  jsou  nyní  přípustné  jako  projevy  spontánní  aktivity  duše.  Fantasie

najednou  není  jakousi potenciálně  zdeformovanou  nápodobou  vnější  „skutečné“,  „objektivní“

reality  či  nějakým  nedokonalým  zhmotněním dokonalejší  myšlenky  -  obrazy  jsou  vlastními a

niternými produkty psýché, jež je třeba brát s vážností. Pojem iluze je tu hlediska duše přípustný jen

jako „takový obraz, který pozbyl své někdejší působivosti.“21 Neexistuje žádné  odbytí svébytného

světa duše se slovy „to je jen taková představa“, „jen pouhý sen“. K tomuto tvořivému aspektu duše

se  vrátím  později,  až  se  budu  zabývat  pojmem  nevědomí,  prozatím  jej  zde  vyzdvihuji  jako

specifikum jungovského vidění světa.

2.2. K Jungovu empirismu

Pokud všemu,  s  čím se  setkáváme, primárně  náleží  status  psychického prožitku,  je  pak

produktem duše i psychologie, potažmo jakákoli jiná věda. „Vědy jsou symptomy lidské duše“22.

17 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001, str. 20
18 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 14
19 „Skutečné je však to, co působí.“ Takto se Jung vyjadřuje a zároveň se zastává zdánlivě iracionálních fantazií 

pocházejících z nevědomí. Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 
1998, str. 127

20 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 12-13
21 Tamtéž, str. 23
22 Jung, Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 84. 
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Pozorování psychologické zkušenosti nemůže být objektivizované23, pozorovatel nemůže nezaujatě

sledovat dění kolem sebe či  v sobě,  aniž by sám nebyl již zapředen do víru skutečnosti  a toto

pozorování  neovlivňoval.  „Zavedeme-li  do  našeho  obrazu  vesmíru  duši  schopnou  vlastní

zkušenosti, hroutí se tradiční vědecko-racionalistická představa objektivnosti, osobní nezaujatosti a

abstraktnosti“24.  Možnost ryzí objektivity nemá v Jungově myšlení mnoho prostoru. Autorovými

slovy: „Není totiž žádný archimedovský bod, podle něhož bychom mohli usuzovat, neboť psychika je

neodlučitelná od své manifestace.  Psýché je objektem psychologie a naneštěstí současně i jejím

subjektem: tuto skutečnost nelze pominout“25.  Jung sice pojem objektivní užívá, následující citát

však ukazuje, že jeho objektivita inklinuje spíše k pojmu intersubjektivity než k nějaké jednoznačné

danosti věci o sobě: „...idea je psychologicky pravdivá, pokud existuje. Psychologická existence je

subjektivní, pokud se nějaká idea vyskytuje jen u jednoho individua. Ale je objektivní, pokud ji díky

consensu omnium sdílí nějaká větší skupina.“26

Přes toto vykročení z paradigmatu objektivity Jung sám sebe neustále nazývá v prvé řadě

empirikem  a  trvá  na  vědeckosti  svých  tvrzení.  Pouhá  empiričnost  jeho  postupů  je  výsostně

problematická, jak o tom mluví např. Boris Rafailov27. Samotný pojem empirismus by zasloužil

dlouhého rozboru, abychom si vůbec ujasnili, co se tím míní. U Junga se se však dá přinejmenším

pochopit jako práce s výhradně psychologickými fakty, která Jung není ochoten překročit. V eseji

Duše a smrt Jung tuto svoji empiričnost prezentuje v otázce nesmrtelnosti duše. K tomuto tématu

totiž přistupuje právě jako k univerzálně rozšířenému psychologickému faktu, ze kterého pro něj

nevyplývá nic jiného než jistá autonomie duševního komplexu. Otázku posmrtné existence nechává

zcela stranou a nijak ji neinterpretuje, protože by jakoukoli tezí již překročil hranice toho, co je pro

něj  vědecky  dokazatelné.  Předkládá  sice  svá  pozorování  skutečností  parapsychologického

charakteru,  čímž  relativizuje  vědeckou  jistotu  o  absolutnosti  časoprostoru  a  vlastnostech  duše,

přesto se od jakéhokoli závěru distancuje a nechává nerozhodnuto: „Kdyby tedy někdo z potřeby

svého  nejniternějšího  citu  anebo  proto,  že  souhlasí  s  prastarými  moudrostmi  lidstva,  anebo  z

psychologické skutečnosti výskytu 'telepatických' jevů vyvodil závěr, že psýché se hluboce podílí na

bezčasoprostorové formě bytí, a patří tudíž k tomu, co se nedostatečně a symbolicky označuje jako

23 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 16
24 Christou E., Logos of the Soul, Spring 1976, str. 20. in Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 

1990, str. 17
25 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001. in Jacobi J., 

Psychologie C.G. Junga, Portál, Praha 2013, str. 72
26 Tamtéž, str. 13
27 Rafailov B., C. G. Jung v zrcadle filosofie, Emitos, Brno 2010, str. 14
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„věčnost“, nemohl by mu kritický rozum odporovat žádným jiným argumentem než vědeckým „non

liquet“ (není to jasné, nezralé k rozhodnutí)“28. V textu  Vztahy mezi já a nevědomím podobným

způsobem nahlíží na skutečnost Boha: „Když tedy použijeme pojem Bůh, tak tím prostě formulujeme

jen  určitou  psychickou  skutečnost,  totiž  nezávislost  a  převahu  jistých  psychických  obsahů,

skutečnost, která se projevuje v jejich schopnosti mařit vůli, posednout vědomí a ovlivňovat nálady

a jednání.“29 „Když jsem říkal, že Bůh je komplex, měl jsem na mysli toto: ať už je nakonec čímkoli,

je  přinejmenším  velice  reálným  komplexem.  Je  možné  říkat,  že  je  iluzí,  ale  přinejmenším  je

psychickým faktem.“30 Také zde se Jung pohybuje pouze v prostoru ohraničeném možnostmi vědy o

psýché a jejími fakty a zároveň tím v principu nezatracuje další explanace vědu překračující. Tato –

řečeno filosoficky - fenomenologická schopnost uzávorkovat svět o sobě - je vlastní jeho empirismu

a jde ruku v ruce s jeho nechutí sklouzávat k filosofickým spekulacím. 

Důraz na čirou zkušenost oproštěnou od nějakého předsudečného apriori klade Jung také v

eseji nazvaném Dobro a zlo v analytické psychologii31, byť je zde tematizována spíše praktická a

etičtější  rovina  jeho díla  a  ne  už  toliko  principy jeho vědecké  práce.  Zde obhajuje  své  krajně

empiristické stanovisko k otázce dobra a zla – silně akcentuje neuchopitelnost a relativitu těchto

dvou  principů,  ačkoli  konstatuje,  že  rozlišování  dobrého  a  zlého  je  lidské  psýché  inherentní.

Jakákoli teorie je vždy jen pravděpodobnostním vyjádřením, generalizací a redukcí zkušenosti -

zkušenosti, která má potenciál se jakémukoli počátečnímu přístupu vždy znovu vymknout a ukázat

se ve zcela jiném světle. Takto přistupuje v textu i k morálce, která je zde podobně jako v obecné

rovině  jakékoli  teoretické  stanovisko  v  jistém  smyslu  protipólem  jeho  empirického  postoje

dbajícího o nevyzpytatelnost zkušenosti samé: „Obvyklá morálka je přesně jako klasická fyzika: je

to statistická pravda a moudrost“32. Ostatně, právě na usazení jedince do situace a její vystání bez

opory v nějakém apriorním návodu na její zvládnutí poukazuje Jung i v oblasti individuace. 

Jungovo lpění na holých faktech, trvání na vědeckosti své práce a odmítání sebe samého

jako někoho, kdo by tvořil nějakou specifickou nauku33 lze vystavit pochybnostem. Výše zmíněný

Boris Rafailov tak činí z jiného úhlu, konkrétně ve chvíli, kdy konfrontuje Junga s kuhnovským

pojetím vědeckosti  založené na specifickém paradigmatu.  Zde předkládá názor,  že ona Jungem

uznávaná fakta lze právě tak prohlásit  za jakousi skrytou teorii.  „C.G. Jung svými empirickými

28 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 116-117 
29 Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 153
30 Jung, C.G., Sto dopisů, Sagitarius, Praha  1966, str. 74
31 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 145-162
32 Tamtéž, str. 153
33 Jung, C.G., Sto dopisů, Sagitarius, Praha  1966, str. 180
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metodami výzkumu něco objevil a pak se pomocí všech možných jiných metod snažil to, co objevil,

lépe určit či alespoň popsat. Při hledání argumentů opouštěl exaktní přírodovědu a vstupoval do

humanitní oblasti a činil tak velmi cíleně.“ 34 Rafailov však nechává tuto otázku otevřenou a soudí,

že záleží na zvoleném úhlu pohledu: „Mohli bychom totiž tvrdit, že Jung přece čistě empiricky něco

objevil a svou výpravou do humanitní (duchovní) oblasti již nehledal žádná potvrzení, ale pouze

lepší výklad (objasnění) objevených faktů... Stejně tak bychom však mohli tvrdit, že právě zde se

Jung zpronevěřil  'pravé vědeckosti' a hledal verifikace svých poznatků v úplně jiné oblasti, než v

které byly pozorovány (získány), a takto pak obhajoval jejich existenci.“35 

Také já se nebudu pokoušet tento problém vyřešit. Mou snahou bylo pouze nastínit způsob,

jakým Jung sám sebe chápal. V další kapitole se již pokusím podívat na samotný obsah Jungova

díla, který bezprostředně souvisí s individuací. 

34 Rafailov B., C. G. Jung v zrcadle filosofie, Emitos, Brno 2010, str 23
35 Tamtéž, str 23 – 24
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3.   Nevědomí   jak  o zdroj individuace

Pokusím se ještě jednou o rozsáhlejší definici procesu individuace:  jedná se o  celoživotní

proces utváření  nebo spíše objevování osobnosti,  založený na  péči o vztah vědomé a nevědomé

stránky člověka. Tento proces je na jedné straně přirozeným vůli nepodléhajícím děním, na druhé

straně je ve veliké míře zapotřebí aktivní účasti vědomí, aby se proces udál správnou cestou. 

Základní  charakteristikou člověka v  Jungově pojetí  je  jakási  „bipolarita“,  čili  skutečnost,  že  je

rozprostřen na ose vědomí-nevědomí. Proces individuace lze v této intenci pochopit jako vědomé

odpovídání  na nevědomé podněty hlubší  oblasti  psýché.  Nevědomá oblast  duše je  tak v tomto

smyslu čímsi primárním a vůdčím. Považuji za nutné se  hlouběji věnovat tomuto zdroji, z něhož

individuace  pramení,  a  to  z  hlediska  oprávněnosti  užití  pojmu  nevědomí,  také  pak  jeho

manifestacím ve zkušenosti. 

3. 1. O pojmu nevědomí

Co  je  to  nevědomí?  Daryl  Sharp  je  vidí  takto:  „Nevědomí je  úhrnem  duševních  jevů

postrádajících vlastnosti vědomí.“36 Jung sám říká: „Z mého pohledu je nevědomí psychologickým

hraničním konceptem, který zahrnuje všechny duševní obsahy nebo procesy, které nejsou vědomé,

tj.  nemají zřetelný vztah k já.“37 Je vidět, že nevědomí je vysvětleno negativně, vždy ve vymezení

vůči vědomí, jako to, co již nelze jako vědomé pojmout. Samo o sobě zatím nemá žádnou pozitivní

definici. Je to podobné, jako když řekneme, že Američan je ten, kdo není obyvatelem Evropy. Chtěl

bych podotknout, že pochopit nevědomí z pozice člověka, který se (vcelku legitimně) ztotožňuje

pouze se světlem vlastního vědomí, může být obtížné. Jak může jakékoli hnutí duše, které se přece

vždy dává skrze pozorovatele jménem vědomí - tak že si něčeho v sobě všimneme, vědomě to

okusíme – být nevědomé? Vždyť i sen, emblematický produkt nevědomí, je vždy něco, co je nám k

dispozici v prostoru našeho vědomého prožívání a nikde jinde. Petteri Pietikäinen, finský znalec

Jungova díla, také uvažuje v tom duchu, že nevědomí nejsme schopni přímo pozorovat, měřit, či

předložit jeho vědecky platné axiomy. Přitom se opírá o Johna R. Searla, filosofa poznání, který

tvrdí,  že  skutečnost  nevědomí  nelze  přímo vykázat  ani  cestou  pozorování  neurofyziologických

procesů38.   Jung  si  je  vědom  delikátnosti  určení  nevědomí:  „V čem  spočívají  tyto  nevědomé

36 Sharp, D., Slovník základních pojmů analytické psychologie, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2005, str. 101
37 Jung, „Definitions“, Collected Works.Vol. VI., in Sharp D., Slovník základních pojmů analytické psychologie, 

Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2005, str. 101
38 Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, Finnish Academy of Science and Letters, 2000, 

str. 111
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pochody a jak vypadají? Pouze se manifestují. Nikdy se nedostaneme dál než k 'takřka jakoby'.“39

Nevědomí je tak něco, co nemá vlastní hmatatelnou jsoucnost (je to doslova ne-vědomí), není to

pojem  označující  nějakou  tvrdou  realitu,  ale  spíše  je  zdůrazněním  těch  aspektů  vědomých

fenoménů, u nichž je problematické vyčíst je z vlastností vědomí samotného. 

Jaké obecné momenty tedy vnímá Jung na obsazích vědomí, aby je vykázal jako pocházející

z nevědomí, ať už je nevědomí samo o sobě čímkoli? Jedná se o prožitkový charakter zakoušených

věcí  objevujících se ve vědomém prostoru – nevědomý je takový obsah,  který prožíváme jako

nevlastní, u nějž nejsme s to při upřímné snaze vykázat původ v aktivitě našeho vědomí; jsou to

věci, které nás jsou schopny přepadnout, jít proti našim vědomým záměrům a odporovat naší vůli.

Je to cokoli, co se nevztahuje k našemu vědomí jako centru volních záměrů40. Není přitom třeba

okamžitě konstruovat nějakou druhou fixní realitu nevědomí a tím lidskou psýché činit  doslova

„schizofrenní“, tedy ji rozštěpit na dvě mysli a pojímat jí takto dualisticky. Zdálo by se, že Jung

přesně toto činí, když mluví o nevědomí jako o nějakém subjektu srovnatelném s vědomím a jeho

činnostmi – že tedy nevědomí cosi říká, odpovídá, vytváří, něco si přisvojuje, atd.41 Jsem však toho

názoru, že Jung si na druhé straně byl silně vědom vratkosti své řeči o nevědomí, oné řeči na způsob

„takřka  jakoby“,  řeči  ve  své  povaze  metaforické.  „Nevědomí  jistě  nesmíme  připisovat  žádnou

psychologii vědomí“42, píše v knize Vztahy mezi já a nevědomím. V díle Psychologie a náboženství

říká v kontextu fenoménu slyšení hlasů: „...neboť pojem 'nevědomí' znamená, že si ho dokonce ani

nejsem vědom.  Pojem  nevědomí  je  vskutku  pouhou  domněnkou  za  účelem  pohodlnosti.  Ve

skutečnosti jsem nevědomý – jinými slovy vůbec nevím, odkud hlas pochází.“43. Tím, že přiznává

rozdílnost  mezi  řečí  a  samotným nepoznatelným jádrem skutečnosti,  zůstává stále  empirikem a

fenomenologem, neboť se neodchyluje od fenoménu samotného. Toto Jungovo precizní rozlišování

a -  řekl bych i  pokorný přístup - je třeba mít ne paměti  při  dalším postupu a pamatovat na to

pokaždé, když se bude zdát, že Jungova silně metaforická řeč sklouzává do nějakých tajemných a

nepochopitelných oblastí.  „O tom podstatném a absolutně  jsoucím nevíme nic.  Avšak  zažíváme

39 Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 74
40 Např. Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001, str. 23. 

Jung se zde vyjadřuje konkrétně  k nevědomým komplexům, o nichž tvrdí, že jsou jakoby samostatnou bytostí 
schopnou rušit úmysly já. Tamtéž na str. 21 zase k pacientovi s biologicky neopodstatněnou představou karcinomu: 
„Našemu pacientovi je jasné, že on sám není původcem své představy....“ Krajní formu nevědomých projevů 
projevů pak Jung popisuje coby psychologický obraz působení božství, které se v psýché projevuje ve svém 
numinozním aspektu – tento termín převzal od „protofenomenologa“ náboženství, Rudolfa Otta. Jung numinózno 
popisuje jako „dynamickou existenci nebo působení, jež není způsobeno nějakým aktem libovůle.“ I v tomto 
krajním případě se střeží nějakých transcendentních tezí o nevědomí či božství. 

41 Např. Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str.  83. Zde se 
Jung vyjadřuje tak, že nevědomí může odpovědět, případně si může přisvojit vedení.

42 Tamtéž, str. 82
43 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001, str. 57 
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různá  působení...44 Lidské  poznání  se  musí  spokojit  s  tím,  že  vytváří  modely,  jež  odpovídají

pravděpodobnosti. Více by znamenalo bezmyšlenkovou opovážlivost.“45

3. 2. Setkávání s nevědomím

Kterými  cestami  konkrétně  nevědomý  pól  prosakuje  do  lidské  zkušenosti?  Oblastí  par

excellence, kde se nevědomí projevuje v takřka krystalické podobě (kdyby vůbec nevědomí nějakou

podobu mělo),  je skutečnost duševní nemoci, konkrétně schizofrenie. Ve své profesní praxi se Jung

s tímto onemocněním setkával již od počátku, když si zvolil dráhu psychiatra a začal pracovat na

psychiatrické klinice v Burghölzli. V tomto ohledu tak rozvíjel svá pozorování nevědomí na jiném

materiálu než lékař  Freud,  který se setkával především s neurotickými pacienty46.  Duševní stav

člověka s psychózou odpovídá podle Junga zvýšené aktivitě nevědomí, které svými obsahy zaplaví

vědomí  a  uvrhnou  tak  osobu do  proudu  neřízené  imaginace.  „Fascinace  nevědomými  obsahy

postupně sílí a vědomá kontrola v příslušné míře mizí, až pacient nakonec klesá zcela do nevědomí

a stane se jeho úplnou obětí. Je obětí autonomní aktivity, které nevzniká a nevychází z jeho ega, ale

z temné sféry.“47 Nevědomí vítězí nad vědomím, vědomý pól osobnosti se dostává pod vládu svého

protikladu. Fenomén schizofrenie však může celkem lehce tvořit  demarkační linii  založenou na

představě  kvalitativního  rozdílu  mezi  zdravou  „normální“  duší  a  nemocnou  duší  „vybočující  z

řádu“. Nevědomí pak stále zůstává jakousi „výsadou“ jisté skupinky jednotlivců a běžná zkušenost

celé populace nemá přes skutečnost duševní nemoci k nevědomí bezprostřední přístup. Nevědomí

můžeme takto vyhnat za hranice psychiatrických ústavů a dál se jím nezabývat.

Nevědomé obsahy u schizofrenie však nabízí most ke skutečnosti snu – všelidské zkušenosti

s nevědomím:  „Existuje totiž sice mnoho lidí, kteří tvrdí, že zpravidla sny nikdy nemají; je však

velmi pravděpodobné, že si prostě své sny nepamatují.“48 Podobně jako ve schizofrenii jsou snové

obsahy nevědomí často silně chaotické, nestrukturované, špatně čitelné (nikoli však nesmyslné!).

Schizofrenii  tak  Jung  čte  jako  prolomení  snového  stavu  do  bdění.49 Sny  jsou  čistou  oblastí

zkušenosti, ve které nám jsou obsahy doslova předloženy nezávisle na záměrech volního centra naší

osobnosti – běžný výraz „zdálo se mi o...“, v němž já nefiguruje jako podmět věty, poukazuje právě

k  této  danosti.  V každém případě  ještě  sny plně  nezasahují  do  každodennosti  –  jsou  výsadou

44 Např. Jung, C.G. Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str.  128
45 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001, str. 141 
46 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 345
47 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 86. 
48 Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 74 
49 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 

Janečka, Brno 1996, str 230 
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spánku,  specifického  stavu  bytí.  Jung  říká  o  obvyklém  chápání  snu:  „..je  to  zbytek  svérázné

psychické činnosti, která probíhá ve spánku. Sen tedy od ostatních obsahů vědomí izoluje už jeho

způsob vzniku...“50. Sny jsou stále ještě cosi, co se dá z celku lidského života výrazně oddělit a říci:

„Dobrá, noc ať patří duchům, den je však můj!“ 

Ve  srovnání  se  svým  předchůdcem  a  učitelem  Jung  fenoménu  snu  upírá  primát  mezi

nevědomými  manifestacemi  a  staví  před  něj  cosi  jiného  –  komplex.  „Královskou  cestou  do

nevědomí  nejsou  ovšem  sny,  jak  měl  (Freud) za  to,  nýbrž  komplexy,  které  způsobují  sny  a

symptomy.“51.  Nevědomé  duševní  komplexy  objevil  Jung  skrze  tzv.  asociační  experiment:

„Experiment je  prováděn se seznamem sto slov.  Zkoumané osobě dáte instrukci,  aby reagovala

prvním slovem, které ji napadne co možno nejrychleji poté, jakmile uslyší a pochopí podnětové

slovo... Zaznamenáváte si čas každé reakce stopkami. Když skončíte těchto sto slov, uděláte další

experiment. Zopakujete podnětová slova a zkoumaná osoba má reprodukovat dřívější odpovědi. V

určitých  místech  její  paměť  selhává  a  reprodukce  je  nejistá  nebo  nesprávná.  Tyto  chyby jsou

důležité.52 Jung opravdu při pokusu sledoval takzvaná „narušení reakcí“, odchýlení se zkoumané

osoby od normálu: délku reakčního času, reakce výrazem tváře, smíchem, pohybem těla, kašláním,

koktáním, dále nedostatečné reakce jako „ano“, „ne“, opakované použití téhož slova, atd.53. Zjistil,

že  tyto  mimovolní  chyby  se  mohou  koncentrovat  kolem  emotivních  ohnisek  a  působit  jako

„autonomní skupiny asociací, jež mají tendenci se samy pohybovat, žít svůj vlastní život mimo naše

úmysly... Komplexy jsou částečné nebo fragmentární osobnosti.“54. „Je to obraz určité psychické

situace,  která  je  živě  emocionálně  zdůrazněna  a  kromě toho  se  ukazuje  jako  inkompatibilní  s

habituálním  stavem  vědomí  nebo  vědomým  postojem.“55 Vedle  suverénního  jáského  centra

osobnosti  se  vytváří  další  centra,  která  mohou vystupovat  odděleně  a  často  i  protichůdně vůči

vědomému rozpoložení. Například se chystám cosi říci či udělat, do toho však vstoupí komplex se

svým vlastním „záměrem“ a ve výsledku udělám či řeknu něco zcela jiného, ba přímo opačného.56

Asociační  experiment  opravdu  odkazuje  na  každodenní  zkušenost:  „Co  se  děje  v  asociačním

experimentu,  přihodí  se  také  v  každém  rozhovoru  mezi  dvěma  lidmi.  Zde  jako  tam  existuje

experimentální situace, která případně konsteluje komplexy...  tím rozhovor ztrácí svůj objektivní

50 Tamtéž, str. 162
51 Tamtéž, str. 157
52 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 59
53 Tamtéž, str 160
54 Tamtéž, str.  84 
55 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 

Janečka, Brno 1996, str 246
56 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str.  84 
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charakter a svůj vlastní smysl,  poněvadž konstelací komplexů je mařen úmysl odpovídajícího a

podle okolností jsou mu do úst vloženy jiné odpovědi...“57 Ve shrnutí asociační experiment (a nejen

ten) odkrývá fenomenologii nevědomí jako cosi složitého a komplexního, kvůli čemu se Jung musel

uchýlit právě k hypotéze „dílčích psychických systémů“.58 

S tímto projevem nevědomí se konečně dostávám na půdu každodennosti, kde se nevědomí

objevuje jako rovnocenný společník vědomí. Zároveň se obratem vracím jak ke snu, tak k duševní

nemoci, neboť dle Junga komplex oba jevy jakýmsi způsobem zakládá. „Protože komplexy mají

určitou volní sílu, určitý druh já, zjišťujeme, že při schizofrenii se uvolňují z vědomé kontroly do té

míry, že se stávají viditelnými a slyšitelnými... Ve snu se například naše komplexy často zjevují v

personifikované podobě.“59 

Pomalu se tímto přesouvám k dle mého mínění nejvýznamnějšímu projevu nevědomí. Sny,

duševní nemoc i další jevy mají povahu představ. Jestliže bylo již výše řečeno, že primárním polem

působnosti duše je představivost, obrazotvornost, imaginace či fantasie, pak to platí právě pro onen

nevědomý pól psýché. Ještě jednou tedy podrobím svému pohledu právě fantasii. Už ve své rané

knize  Symboly a proměny libida,  kterou se definitivně rozchází s Freudem a vydává se na cestu

vlastního pojetí  psychologie,  postuluje  Jung  dva  druhy myšlení.  Prvním je  tzv.  myšlení  řízené,

direktivní,  myšlení,  jehož  projevem  je  soudobé  vědecké  ratio  a  které  vzniká  jako  produkt

namáhající se volní oblasti psýché.  Tento fakt je podstatně v úvaze podržet – jedná se o myšlení,

které se udržuje námahou. Doménou tohoto myšlení je řeč ve svém tvrdém aspektu a kontrolované

technicitě.  Takové myšlení Jung charakterizuje také jako zacílené směrem ven, ke konfrontaci a

přizpůsobení na vnější obzory.60 Proti tomu stojí myšlení neřízené, automatické, subjektivní, snivé

či archaické – myšlení fantazijní.  Jako spodní proud vyvěrá na pozadí prvního typu a „nastupuje,

jakmile  řízené  myšlení  přestává.  Stačí  ochabnutí  zájmu,  lehká  únava,  aby  přestalo  exaktní

psychologické přizpůsobení reálnému světu, jež se projevuje řízeným myšlením, a bylo nahrazeno

fantaziemi.“61 Dokážeme-li se v každodenním zaměřeném výkonu ve vhodné okamžiky zastavovat

a bez snahy o kontrolu se dívat směrem dovnitř na vlastní vnitřní procesy, jsme s to zahlédnout, že

pod zdánlivě jasnou a ovládnutou vrstvou myšlení se pohybují další obsahy, u nichž lze naší vládu

nad nimi vystavit silnějším pochybnostem. Zářným příkladem budiž liminiální zkušenost na prahu

57 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 
Janečka, Brno 1996, str. 245 

58 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 30 
59 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 84 
60 Jung, C. G., Výbor z díla VII, Symbol a libido, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2004, str. 22 - 35
61 Tamtéž, str. 44
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bdění a spánku: právě těsně před usnutím se naše vědomí často otevírá silně nekontrolovanému

přívalu obsahů z nevědomí – ještě ne sen, ale už také ne pouze běžné myšlení. Fantazijní nevědomé

obsahy se v našem prožívání více přibližují charakteru emocí, představ, symbolů, příběhů a obrazů

nejen ve vizuálním smyslu – obraz může mít třeba i tvar zvuku nebo vůně. Do vědomého horizontu

vchází nečekaně, nepozvaně, z temné neuvědomělé a nedosažitelné sféry. Odkud – tato otázka si

opět  žádá odpověď,  kterou nelze a  není  nutné dát.  Podstatná je  právě ona skutečnost  „nevědět

odkud  a  jak“.  Nevědomí  je  tak  problematické  a  těžko  uchopitelné  proto,  že  jeho  významnou

součástí je aspekt nevědění. Také jeho oddělitelnost od vědomých obsahů je problematická a možná

jen  omezeně:  „Průvodním  jevem  seberacionálnější  činnosti  je  vždy  jistá  příměs  nezamýšlené

iracionality. Neexistuje proto 'čisté' vědomí, stejně jako nelze předpokládat 'čistou' nevědomost, jíž

by chyběl alespoň záblesk tušené intencionality.“62 James Hillman dodává: „Nemůžeme být vědomi,

aniž bychom současně nebyli nevědomí... nepřestáváme ani na okamžik promítat své představy. Bez

přestání sníme.“63 

Je otázkou, do jaké míry se dá nevědomí dokázat, když je ani přesně neodkážeme zachytit.

Je pak celkem pochopitelné, že nevědomí je často, ať už s pozitivní či negativní, konotací nazváno

nevědeckým konceptem64. Pro svět, který chce být clare et distincte, zůstává nevědomí problémem.

Jung se v každém případě rozhodl dát slovu nevědomí důvěru, a tak se tímto prizmatem i tyto

každodenní fantazie dají charakterizovat jako setkání s nevědomím. Jung obrací perspektivu, v níž

se na člověka dívá primárně skrze to, co je v něm neznámého a nejasného. 

Mým záměrem v této části bylo ukázat širokou oblast působení nevědomí a zdůraznit tak

jeho vliv. Postupoval jsem od krajních projevů ke zcela ordinérní realitě života. Usiloval jsem o

zdůraznění faktu, že „vpády“ nevědomí do prostor naší suverenity jsou v různé intenzitě integrální

součástí života každého jednotlivce. Ne pouze umělec se nechává vést neviditelnou rukou, nejen k

nemocnému promlouvají démoni, nikoli pouhý prorok „slyší boží hlas“. 

3.3. Autonomie nevědomí 

Z takto řečeného nevědomí vyplývá ponejvíce jeho autonomie, tedy jistá forma nezávislosti

na  vědomí.  Pro  pochopení  této  zásadní  vlastnosti  nevědomí  si  vypomůžu  také  Jungovým

62 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 28 
63 Hillman J., The Myth of Analysis, Harper and Row 1968, str. 177. In Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, 

Prostor, Praha 1990, str.  37
64 Na tuto skutečnost poukazuje například Stanislav Kratochvíl, viz. Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, Portál, 

Praha 2012, str. 43
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vymezením se vůči Freudovi.  Není mým záměrem zjišťovat,  zda-li Jung Freudovo pojetí  chápe

adekvátně – jde mi o srovnání dvou možných koncepcí, z nichž jednu Jung odmítá a druhou si

přivlastňuje.  

Na Freudovo pojetí  nevědomí se lze dívat tak, že hraje vůči vědomí nějakým způsobem

úlohu až sekundární – nevědomí je převážně oblastí takových obsahů, které byly původně vědomé,

ale v důsledku základního obranného mechanismu ega,  tzv. vytěsnění, k nim ego ztratilo přímý

přístup.  „Pro Freuda je  nevědomí hlavně schránkou pro potlačené věci.  Dívá se na ně z  rohu

dětského pokoje.“65 Pro Junga je nevědomí autonomní -  totiž je schopné generovat vlastní aktivitu

a  jeho  obsahy nelze  jednoznačně  příčinně  odvodit  z  obsahů  vědomí.  Jeví  se  jako  rovnocenný

partner vědomí, nikoli jako jeho zapouzdřená odnož či pouhá koule u nohy:  „Nevědomí … nelze

pokládat jednoduše za soubor kdysi vědomých a nyní odložených prvků psychického života čili za

jakési 'skladiště' zavržených obsahů vědomí. Nevědomí je čímsi mnohem víc, je to zdroj všeho toho,

co se ve vědomí má teprve objevit,  je to  'matrice,  jistý druh základů vědomí',  který má tvořivý

charakter a je schopný autonomního působení a autonomních výronů do vědomí.“66 Maternální

charakter Jungova pojetí autonomního nevědomí je zásadní:  „S naší vědomou psýché dovedeme

vyprodukovat skutečně jen velmi málo. Jsme ustavičně závislí na věcech, které doslova spadnou do

našeho vědomí: proto jim říkáme Einfälle (nápady). Kdyby se například mému nevědomí zalíbilo

nedávat mi myšlenky, nemohl bych pokračovat ve své přednášce, protože bych nebyl s to vymyslet

další krok ... jsme docela závislí na dobrotivé spolupráci našeho nevědomí.“67  Nevědomí je samým

zdrojem energie pro veškeré psychické procesy: „Nevědomí … působí stále, neboť obsahuje libido

(v Jungově pojetí je libido neurčitá psychická energie, nikoli energie sexuální), a samo je dokonce

zdrojem libida, z něhož k nám plynou psychické prvky.“68

Autonomii, vyjádřenou protichůdností vůči vědomí, ukazuje vhodně Jungův přístup ke snu.

„Jelikož se smysl snu většinou neschoduje s tendencemi vědomí, ale vykazuje podivné odchylky,

musíme předpokládat, že nevědomí, matrice snů má samostatnou funkci. Označuji ji jako autonomii

nevědomí.  Sen  nejen  neposlouchá  naší  vůli,  ale  staví  se  dokonce  velmi  často  do  křiklavého

protikladu vůči záměrům vědomí.“ Nevědomí poskytuje zcela nové možnosti skutečného, vrhá jiné

světlo na to, co je již jedinci známe – i v tom spočívá jeho autonomie. Jung přiřkl snům mimo jiné i

funkci anticipační – zde nejde jen o odpověď na to, proč se sen zdál – v redukcionistickém slova

65 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 137
66 Evans, R. I., Conversations with C.G. Jung, Van Nostrand Reihnold Company, 1958, str. 98. In Starý, R., Potíže s 

hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 37
67 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 95
68 Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 62

14



smyslu tázajícím se po příčině. Příčinná kauzalita ustupuje do pozadí, vystupuje otázka po možnosti

snu nastínit nevědoucímu vědomí budoucí psychický vývoj plynoucí z přítomné situace, naznačit,

dát jisté znamení a výhled.  „... sny jsou velice často anticipace, které při čistě kauzálním pojetí

ztrácejí úplně svůj vlastní smysl.“69  Silná nezávislost snů coby nevědomých produktů je in extremis

nastíněna Jolandou Jacobi:  „Sny posledního typu, u nichž veškerá aktivita a významnost spočívají

výhradně  v  nevědomí,  jsou  nejzvláštnější,  nejobtížnější  vysvětlitelné  a  obsahově  nejzávažnější.

Představují nevědomé procesy, které zjevně nemají vůbec žádný vztah k vědomí; snící jim nerozumí

a  zpravidla  se  velmi  diví,  proč  právě  takto  sní,  poněvadž  zde  není  patrná  žádná  příčinná

souvislost.“70 V  tomto  případě  nevědomí  působí  naprosto  autonomně,  jeho  kauzální  vazba  s

vědomím je odstraněna.  Sen tedy ukazuje, že nevědomí může být rozuměno jako „jinému světu“,

který s vlastním svérázem přispívá k již vědomému. Jako jsem se v předchozím soustředil na silnou

propojenost vědomých a nevědomých obsahů, pojmem autonomie jsem chtěl ukázat zase opačným

směrem na zásadní propast mezi oběma kraji duše.

69 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 
Janečka, Brno 1996, str. 138

70 Jacobi J., Psychologie C.G. Junga, Portál, Praha 2013, str. 82
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4. Individuace jako přirozenost a záměrnost

Nacházím se nyní  v  bodě,  kdy vím,  že nevědomí působí a  vím také  zhruba,  skrze jaké

projevy. Individuace však znamená, že přirozenosti člověka je inherentní nějaký účel. A kde je účel,

tam se dá mluvit o nároku. A nárok souvisí s nutností. Otázkou „k čemu“ se dostávám na vlastní

půdu individuačního procesu. Jádrem této části bude tedy snaha odpovědět na to, co a jak po nás

„nevědomí“ žádá, jaké podmínky pro nás vytváří, jaký je charakter nevědomého působení, že v nás

vyvolává takový tlak, kdy je třeba se jím se vší vážností zabývat. Kdyby totiž po nás nevědomí nic

„nechtělo“, nemuseli bychom si ho také vůbec všímat.  Sny by byly jen zajímavou groteskou  či

dobrodružným příběhem, fantasie by byla jen fantazírováním. 

 

4. 1. Přirozenost – tělesnost - záměrnost

Individuace je přirozený proces. Co znamená pro Junga přirozenost? Přirozenost odkazuje

do říše živočišna, mimo sféru člověka, který se z přirozenosti, přírody (fýsis) jaksi vymyká. Svou

racionalitu a celou vědomou stránku můžeme považovat za jakýsi odklon od přirozenosti (Jung sám

říká, že uvědomění si žádá oběť čistě přírodního člověka71), vedle toho však člověka lze vnímat i v

odlišných ohledech, z nichž jedním významným protipólem vědomé stránky je tělesnost. Tělo je v

mnoha  věcech  reprezentantem  přirozenosti,  odtud  bych  tedy  chtěl  vést  most  k  pochopení

nevědomých psychických dějů jako přirozených. 

Nejsme pány svého těla. Samozřejmě, můžeme pohnout paží, když se nám zachce, můžeme

promluvit, zavřít oči nebo se usmát. Na hlubší úrovní je však tělo samostatný základ, který jen na

povrchu podléhá naší  vůli.  Dýcháme či  trávíme bez  toho,  abychom na takovou činnost  museli

zaměřovat své úsilí. Nedokážeme přímo ovlivnit puls v našich žilách – snad jen trénovaný jogín

může poručit svému srdci, aby se zastavilo. Když se škrábneme, většinou nemusíme sami sebe s

úsilím zacelovat – zcelíme se sami. Léčená chřipka trvá sedm dní a neléčená týden. Od kolébky ke

hrobu podléhá naše tělo růstu a proměnám jako rostlina ze semene a nám je dovoleno provádět jen

kosmetické úpravy, které celý proces mohou zpomalit, urychlit, pozměnit, zkvalitnit či poškodit, ale

nikdy zcela zásadně proměnit. Borovici můžeme zasadit do nádoby a uvěznit ji do podoby pěstěné

bonsaje, přesto nezabráníme tomu, že nám vyroste borovice a nikdy nic jiného. 

Je otázkou, jaký ontologický vztah mezi tělem a duší spatřoval Jung. Stačí zmínit, že chápal

obojí silně propojené – v jedné z přednášek dokonce uvažuje o duši a tělu jako o tomtéž viděném z

71 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 83 
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různých perspektiv: „Vše, co empiricky víme, je, že procesy těla a psýché se dějí společně nějakým

způsobem, který  je pro nás tajemstvím. Je to způsobenou naší ubohou myslí,  že nejsme schopni

uvažovat o těle a psýché jako o jedné a téže věci; pravděpodobně jsou jedna věc, ale my nejsme

schopni si to myslet. Moderní fyzika je vystavena stejné obtíži; podívejte se na ty politováníhodné

věci, jež se dějí se světlem! Světlo se chová, jako by to bylo vlnění a také se chová tak, jako by to

byla částice.“72. Pro své účely se spokojím s tím, že Jung často užívá tělesné pochody jako časté

analogon k popisovaným nevědomým pohybům duše. 

Tělesné procesy podle Junga totiž disponují nějakou záměrností – jeví se jako k čemusi

zacílené.  Jungiánský  analytik  Edward  Edinger  v  tomto  smyslu  zmiňuje  jako  vhodný  příklad

fyziologický princip homeostáze W. Cannona:  „Podle tohoto pojetí  je  v  našem těle  zabudován

proces  homeostáze  neboli  autoregulace,  který  nedovolí,  aby  se  základní  součásti  těla  příliš

odchýlily od rovnovážného stavu. Když například sníme mnoho soli, ledviny zvýší koncentraci soli v

moči,  když  se  v  krvi  nahromadí  příliš  oxidu  uhličitého,  určitá  nervová centra v  mozku zrychlí

rytmus dechu, aby se přebytečný oxid uhličitý odstranil.“73 

Podobný seberegulující princip je vlastní i duševním pohybům. Schopnost nevědomí působit

jako vyvažující protiváha vědomí nazval Jung kompenzační funkcí. „Všechny děje, které zajdou

příliš daleko, vyvolají okamžitě a nevyhnutelně kompenzaci, bez níž by neexistovala ani normální

látková výměna, ani normální psýché. V tomto smyslu můžeme považovat nauku o kompenzaci za

základní  pravidlo  psychického  chování  …  Proto  je  také  vztah  mezi  vědomou  a  nevědomou

skutečností kompenzační.“74 Proč se tak uvnitř psýché děje? Na to Jung odpovídá poukazem na

nucenou  jednostrannost  vědomého  zaměření:  „Aktivita  vědomí  je  selektivní.  Ale  selekce  zase

vyžaduje nasměrování a nasměrování zase vyžaduje vyloučení všeho irelevantního; tak se vědomí

stává  jednostranně  orientovaným.  Obsahy,  které  byly  po  zvolení  směru  utlumeny  a  vyloučeny,

klesají  do nevědomí,  kde tvoří protiváhu k vědomé orientaci.  S tím,  jak narůstá jednostrannost

vědomí, dochází k posilování protikladné pozice, až nakonec vytěsněné nevědomé obsahy prorážejí

na povrch ve formě snů a spontánních obrazů...  Nevědomá kompenzace většinou není zaměřena

proti vědomí, ale většinou spíše jen vyvažuje nebo doplňuje vědomou orientaci.“75 Porozumět a

spatřit kompenzaci není jednoduché, nejedná se o přímočarý fenomén, který by na každé vědomé

„ano“ odpověděl z nevědomí jasným „ne“ a na každý vědomý povel „doprava“ mechanicky kázal

72 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 43
73 Edinger E., Já a archetyp, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006, str. 65
74 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 

Janečka, Brno 1996, str. 149
75 Jung C. G. Definitions, cv. 6. odstavec 64. in Sharp, D., Slovník základních pojmů analytické psychologie, 

Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2005, str. 75
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dát se vlevo. Jung se pokouší s pojmem pracovat precizně o odlišovat jej: „Kompenzace musí být

přísně  odlišována  od  komplementace;  komplement  je  příliš  omezený  a  omezující  pojem,  který

nemůže  dostatečně  vysvětlit  funkci  snu  (fantasie,  představy,  vize),  protože  vyjadřuje  pouze  tzv.

doplňkový poměr.  Naproti tomu kompenzace znamená psychologické zjemnění předchozího pojmu

a zahrnuje současně vzájemné vztahy a porovnávání různých dat nebo stanovisek, čímž dochází k

vyrovnávání nebo úpravě.“76 Podobně objasňuje na jiném místě: „Používám výrazu 'kompenzační'

a nikoli slova  'kontrastující', poněvadž vědomé a nevědomé pochody nejsou nutně  v protikladu,

nýbrž se vzájemně doplňují v celek.“77 

Kompenzace není jediným duševním dějem, ale je v mnohém dějem základním. Objevuje se

tu první formulace jakési entelechie uvnitř nevědomé části duše. Přitom je třeba opět dbát toho, že

Jung se v prvé řadě považuje za empirika: na úrovni pozorované skutečnosti se mu jeví,  jakoby

nevědomí disponovalo nějakým zacílením. Jung neukazuje původ fenoménu a neříká tak, jestli zde

je či není nějaký „opravdový“ a ryzí záměr ve stylu záměru vědomého subjektu. Přesné určení toho,

co je míněno finalitou, u Junga  nelze nalézt. Na každou jeho formulaci lze nalézt jinou, která se

vůči první vymezuje a ponechává otázku v  nejednoznačnosti dialektického napětí. „Výraz  'cílově

zaměřený' ovšem užívám s jistým váháním … Nevědomí je čistý přírodní jev, na jedné straně bez

záměru, na druhé straně s onou potenciální řízeností, která je ostatně charakteristická pro každý

energetický pochod.“78 Jung tedy ani definitivně neříká, že by nevědomí bylo jen povahy  slepé

mechaničnosti.  Lze  snad  znovu  nabídnout analogie  z biologické  vědy,  tedy  z  oblasti,  která  se

eminentě  zabývá  tělesností,  jíž  je  skutečnost  nevědomí  tak  blízká.  Někteří  biologové  se  také

odklánějí  od  jasné  představy  neúčelového mechanického  řádu  panujícího  v  živých  tělech  a

připouští, že podstata skutečnosti je daleko hlubší a nejednoznačnější a že organismy jsou nadány

vlastní niterností  a záměrností, kterou  navíc  nelze vysvětlit z pouhé skladby látkových částí  .79 V

tomto ohledu je zajímavé podotknout, že sám Jung byl údajně inspirován vitalistickými biology 19.

století, kteří se „snažili překročit fyzikálně-chemické vysvětlení živých organismů, podle nějž jsou

látková těla součtem jednotlivých materiálních částic.“80 Vitalista Hans Driesch například mluvil o

jakési působící formativní síle v organismech, jíž identifikoval pod pojmem „duše“, případně použil

76 Jung, C. G., in Jacobi J., Psychologie C.G. Junga, Portál, Praha 2013, str.. 78
77 Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 75
78 Tamtéž, str. 145
79 Viz. například Neubauer, Z., Fiala, J., Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti, Malvern, Praha 2011
80 Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, Finnish Academy of Science and Letters, 2000, 

str. 78
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termínu „psychoid“  nebo se opřel  i o Aristotelovu „entelechii“.81 V trochu jiné rovině,  leč stále s

důrazem  na  nedostačivost  pouhého  fyzikálního  vysvětlování,  lze  Jungovy  názory  uvést  do

souvislosti s daseinsanalytickým pojetím tělesnosti, jak to činí Boris Rafailov:  „... pobyt (dasein)

člověka je více než souhrnem chemicko-fyzikálních procesů a myšlení, je něčím víc než jen funkcí

mozkových  buněk.  Ne  bez  důvodu  Martin  Heidegger  říká,  že  z  filosofického  hlediska  je  třeba

biologizující tvrzení obrátit. Lidské bytosti nevidí proto, že mají oči. Ale mají oči proto, že jsou

bytostmi nadanými viděním.“82

Z výše uvedeného náčrtu kompenzační schopnosti nevědomí ale ještě stále není jasné, jak se

kompenzace specificky projevuje a jaký je její smysl. V dalším oddíle chci kompenzaci blíže ukázat

ve spojení s pojetím neurózy. 

4. 2. Neuróza jako jednostrannost a reakce nevědomí

Daryl Sharp vidí neurózu jako „psychologickou krizi, která vzniká, přestane-li člověk žít v

souladu  sám  se  sebou“ neboli  „disociaci  osobnosti  způsobenou  aktivací  komplexů.“83  Jung

dodává: „Mít komplexy je samo o sobě normální: jestliže jsou však komplexy inkompatibilní, pak ta

část  osobnosti,  které  je  příliš  protikladná  vůči  vědomé  části,  se  odštěpí...  Protože  odštěpené

komplexy  jsou  nevědomé,  nalézají  pouze  nepřímé  způsoby  vyjádření,  to  jest  skrze  neurotické

symptomy.  Namísto toho, aby člověk trpěl psychologickým konfliktem, trpí neurózou.“84 Neuróza

nemusí být jen oddělenou lékařskou kategorií pro jisté „narušené“ jedince, ale může být chápána

jako základní součást dynamiky psýché. Přinejmenším v možnosti je skutečností obecně lidskou;

nemusí  být  okamžitě  poruchou,  je  přijatelným elementem  vývojového  procesu. Žít  v  blízkosti

neurózy znamená žít život, a to takový, jaký ve své podstatě je; vždy neúplný, nehotový, vždy ještě

stále problematický a nevědoucí. To se děje v duchu individuace: „Nemocného smíme terapeuticky

měnit tehdy, je-li to možné, tedy tam, kde to není příliš na úkor jeho osobnosti. Tam, kde nahlédne

pacient, že léčba změnou by znamenala velkou oběť osobnosti,  lékař se má a musí zříci změny,

respektive snahy léčit … Ve své praxi mám stále větší počet velmi vzdělaných, inteligentních lidí s

nepochybnou individualitou: ti by z etických důvodů kladli silný odpor každému vážně míněnému

pokusu  je  změnit  …  Uzdravení  pak  není  spojeno  se  změnou  osobnosti.  Stává  se  procesem

81 Tamtéž, str. 78
82 Condreau, G. Fenomenological features of psychosomatic disorders, International Forum of Psychoanalysis, Dec. 

1994, Vol. 3., No. 4., s 235 – 238. In Rafailov B., C. G. Jung v zrcadle filosofie, Emitos, Brno 2010, str. 51.
83 Sharp, D., Slovník základních pojmů analytické psychologie, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2005, str. 98
84 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 175 – 177. 
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označovaným jako individuace, to znamená, že se pacient stává tím, kým vlastně doopravdy je.  V

nejhorším případě se dokonce musí smířit se svojí neurózou, protože pochopí její smysl. Mnohý

pacient se mi přiznal, že se naučil být svým neurotickým symptomům vděčný, neboť jako by mu jako

barometr  stále  ukazovaly,  kdy  a  kde  se  asi  odchýlil  od  své  individuální  cesty  nebo  kdy  a  kde

nevědomě opominul důležité věci.“85 

Psychický  nesoulad  vzniká  příliš  jednostranným  zaměřením vědomí,  které  nedá  prostor

všem potencialitám, které se v duši hlásí ke slovu. Ve snaze porozumět nevědomé kompenzaci se

lze ptát: co konkrétně může takové napětí vyvolávat? „V osobní rovině jsou to ve vědomí neuznané

osobní motivy … významy denních situací, které jsme přehlédli, nebo závěry, které jsme neudělali,

nebo  afekty,  které  jsme si  nedovolili,  anebo  kritiky,  jež  jsme  si  odpustili.“86 Problém  přitom

okamžitě nespočívá v tom, že dané obsahy nebyly aktualizovány v podobě adekvátního jednání –

jde  v prvé řadě  o to, že nebyly vědomím přiznány.  V takové situaci, kdy obsahy plně nepřekročí

práh vědomí, působí skrytými cestami - nevědomí zareaguje kompenzačně. Jako konkrétní příklad

uvádí Jung situaci jednoho svého klienta, který prožíval silně konfliktní vztah s mladším bratrem.

Kompenzace se projevila ve snu, kde se bratr často zjevoval v roli velikých autorit jako Bismarck,

Napoleon nebo Caesar. Jung čte tyto sny tak, že klientovo nevědomí „zřejmě potřebovalo zařazení

mladšího bratra podstatně zvýšit. Z toho jsem usoudil, že můj pacient ocenil sebe příliš vysoko a

svého bratra příliš  nízko.  Další  průběh analýzy ve všech ohledech tento závěr potvrdil.“87 Jiný

příklad ukazuje kompenzační charakter nevědomí na jiné oblasti než na snu: jeden Jungův přítel

měl jít na schůzku s vysoce váženým a úctyhodným člověkem. Na začátku setkání byl v takovém

napětí,  že  se  místo  svým  jménem  představil  jménem  dotyčné  osoby.  Pocit  vlastní  nicotnosti

zacházel  pro  nevědomí  Jungova  přítele  příliš  daleko,  takže  to  vzápětí  zařídilo,  aby  si  přítel

představil svého druha jako identickou veličinu.88 Někdy také nevědomí kompenzuje pomocí příliš

lidských, osobních (v opaku k nadosobním) a směšně banálních fantasií – to se děje v chvíli, kdy se

vědomí zabývá univerzálními neosobními problémy, avšak činí tak spíše z pouhého intelektualismu,

a tím uniká ze skutečnosti. Touto kompenzací může být napomoženo k přivedení vědomí zpátky do

žité všední každodennosti.89 Kompenzace nevědomí se projevuje silně skrze emoce: nacházíme se v

typické situaci  (například  mezilidské), o které si myslíme, že pro nás již není problematická a že

možnost  jejího  zvládnutí  je  pevně  v  našich  rukou,  v  rukou  vědomé  kontroly.  Panuje  klid  a

85 Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše 
Janečka, Brno 1996, str. 23

86 Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 77
87 Tamtéž, str. 77
88 Tamtéž, str. 78 
89 Tamtéž, str. 81
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přesvědčení o udržitelném řádu. A tu stačí malý, drobný, téměř infinitezimální stimul a ocitáme se v

chaotickém lavině afektu, například hněvu, který rozloží zdánlivě jisté fundamenty, na kterých jsme

se  domnívali  stát.  Doslova  nás  vytrhne  z  poklidu  a  předloží  před  nás  situaci  jako  něco  zcela

nerozlišeného prodchnutého emocí. Téměř nevíme, „co nás to popadlo“, jsme zcela „bez sebe“.  I

zde se nezpracovaný komplex kompenzačně prolomil nevědomou cestou v podobě symptomu, aby

se ukázalo, že naše vědomá pozice má trhliny a je nekompletní. Fenomenologie kompenzace je

opravdu  široká  a  v  každém  jednotlivém  případě  je  třeba  ji  znovu  číst  kontextuálně  –  tedy

zkoumáním reálného stavu a zaměření vědomí. 

V tuto chvíli tedy skrze kompenzační funkci spatřuji povahu nevědomého nároku; nevědomí

neříká  a  nenutí  k  tomu,  aby člověk  cokoli  dělal.  Spíše  cestou  kompenzace  nabízí  pohled,  jak

nahlédnout peripetii své situace, a varuje prostřednictvím neurotických symptomů; „pokud se tím

nezačneš zabývat, tvá neuróza tě pohltí.“  Jako nárok a příkaz můžeme nevědomé působení  plně

chápat teprve tehdy, když se k tomu vědomě rozhodneme a začneme odpovídat. Do té doby je to jen

cosi rušivého a omezujícího, co můžeme po dlouhou dobu zdánlivě beztrestně odkládat a opomíjet.

Celá tato skutečnost se opírá o pojetí, že pouhá jednostrannost je něco, co je pro totalitu lidské

osobnosti nezdravé. Nevědomí se proti ní přirozeně brání, ale tím také narušuje duševní klid. Přitom

jednostrannost je paradoxně zároveň to, co člověka jakožto člověka spoluurčuje v samém základu.

4. 3. Princip celosti

Je  však  možné  se  ještě  zeptat:  co  je  na  jednostrannosti  tak  nevhodného,  proč  se naše

nejvlastnější nitro tak zásadně vzpěčuje neúplnosti, proč se duše nespokojí jen s částečností? Proč

by  se  člověk  měl  vůbec individuovat? Blahořečená  prostá lidská  intuice  by  teď  snad  ráda

odpověděla, že je to přeci jasné a netřeba podrobovat otázce. Přece jen se podívám na to, jak by

odpověděl C. G. Jung. 

Jung nenabízí odpověď v podobě vysvětlení – jeho odpověď by mohla  zavánět tautologií:

duše se takto chová, protože její chování vypozoroval  na empirickém materiálu.  Jung by řekl, že

popisuje,  nikoli  vysvětluje skutečnost.  Vysvětlit  základy chování  je  vždy problematické,  právě

proto, že se jedná o základ, fundament, který sám slouží jako nástroj vysvětlování jiných jevů. V

oblasti  projevů živých tvorů běžně užíváme dva pojmy, které se zdají mít vysvětlující funkci – jsou

to pojmy instinkt a pud. Tato slova ale sama nic nevysvětlí, pouze jsou souhrným označením pro

třídu jistých neredukovatelných jevů: vidíme, že živočich se v mnoha situacích opatřuje ve prospěch

udržení svého života; nazýváme to instinktem přežití, pudem sebezáchovy, ale nejsme o nic blíže
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odpovědi na otázku, „proč“ se tak děje. Vidíme, že mládě se okamžitě po narození přisaje k mléčně

žláze matky, ale slovo pud ani instinkt nám neřeknou  o mnoho více, než již víme ve chvíli, kdy tuto

skutečnost sledujeme. 

Jung  na  základě  pozorovaných  skutečnosti  postuluje  jakýsi  základní  a  abstraktní

teleologický princip, podobný svým rázem pudu či instinktu: každá duše přirozeně usiluje o to, být

celá. Jung mluví o cíli člověka, kterým je „uskutečnění jeho celosti a individuality s jeho vůlí nebo

proti ní. Hnací silou tohoto procesu je instinkt, jenž se stará o to, aby se vše, co do individuálního

života patří, do něho také dostalo, ať už s tím subjekt souhlasí, nebo nikoli, nebo ať si je vědom

toho,  co  se  děje,  nebo  nikoli.“90 Je  to  „celost,  která  zahrnuje  hlubiny  přírody.  Představuje  tu

nejsilnější a nepotlačitelnou touhu každé bytosti, totiž touhu uskutečnit se. Je to ono 'nemohu jinak'

vybavené všemi přirozenými silami instinktu, zatímco vědomí vždy uvázne ve svém domnělém 'mohu

i jinak'. Nutkání a puzení k sebeuskutečnění je přírodní zákonitostí a má nepřemožitelnou sílu, i

když  je  její  působení  zprvu  nepatrné  a nepravděpodobné“.91 Etymologicky tento  finální  aspekt

dokládá paralelou mezi anglickými výrazy pro celost (wholeness, whole) a slovy jako svatý (hole)

nebo léčit (heal).92 Je to vskutku to nejzákladnější, co lze o  dynamice lidské psýché říci. Jung se

neptá proč,  ale zkoumá, jak se směřování k celosti děje.  Vysvětlovat  by znamenalo  vystavit  se

možnosti redukce, převedení duše na problematiku jiného oboru, a to by šlo proti již zmíněnému

Jungovu pojetí psýché, která se vždy vyjadřuje vlastní řečí, psycho-logií. 

Tíhnutí  k celosti je pozadím i pro kompenzační pochody a dává jim jednotný smysl. Na

otázku, co to znamená být úplný, odpovídá: „Něco musím přenechat Vašemu vlastnímu duševnímu

snažení.  Je  to  určitě  zábavné  podnikání  například  cestou  domů přemýšlet o  tom,  co  to  může

znamenat být úplný. Neměli bychom připravovat lidi o požitek z odhalení něčeho. Být úplný (celý)

je velmi obrovský problém a vyprávět o něm je zábavné, ale hlavní věcí je být úplným (celým).“93

Nemám v plánu ukazovat zde na konkrétních příkladech, které všechny zkušenosti vedly Junga k

postulování principu celistvosti,  místo toho se krátce zaměřím na vystižení  některých  obecných

intencí, v jakých je řeč o celosti vedena.

Jestliže  duše „chce“ být  celá  a dává najevo nespokojenost, když se tak neděje,  nějakým

způsobem v sobě má  tuto celost  již  od počátku přítomnou (jako je  nějakým způsobem  obsažena

rostlina v semenu) a tato celost touží být projevena. Nechci se tím dopouštět hrubě metafyzického

90 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001, str. 410.
91 Jung, C.G., Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1997, str. 251 
92 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 132
93 Tamtéž. 108
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tvrzení –  spíše  hledám  analogie.  Přinejmenším  takové  vyjádření ladí  s  Jungem  uznávaným

imperativem  „staň  se  tím,  kým  jsi.“,  zároveň  se  tím  připomíná  Platónova  tajemná  nauka  o

anamnésis, podle níž učení není nic jiného než rozpomínání duše94. Znovu se zde přivádí ke slovu

postoj, dle kterého nevědomí předchází vědomí a v žádném případě není nepopsaným listem papíu.

Analytik Michael  Fordham mluví  o nediferencovaném primárním self: v nevědomé duši  již  od

narození jednotlivce panuje  cosi jako počáteční nevědomá celistvost,  která v důsledku rozvíjení

vědomé stránky ustupuje do pozadí.95 Jakoby to, čím teprve budeme/máme být, tu již předem bylo. I

Edinger mluví o ztotožnění dětského já s počátečním stavem nevědomé celosti.96 Proto ta častá

nostalgie po zlatém věku dětství,  kde se počátek ukazuje zároveň jako cíl. Individuace znamená

kráčet  ve  stopách  tohoto  prvotního  s  tím  rozdílem,  že  na  konci  procesu  se  má  zjevit  celost

individuálně diferencovaného konkrétního jednotlivce, v níž jsou udrženy hranice mezi vědomím a

nevědomím.  Poukaz na sféru dětství nicméně není důkazem či vysvětlením, zůstává právě pouze

poukazem.  

Celost není  úsilím o dokonalost,  ale o dokonanost. Spíše  tíhneme k tomu přivést ke slovu

všechny potenciality, které nám jako konkrétním a tím konečným, omezeným osobám, byly dány k

dispozici. „Nebuďte probůh dokonalí, ale snažte se za každou cenu být úplní.“97,  vyzývá Jung. V

rámci  Jungových schémat  lze  na  celost  poukázat  například  jako  na zvládnutí  vlastního

charakteristického  zaměření  a rozvinutí  (diferenciaci)  čtyř  základních  duševních funkcí.  Jung

strukturuje duševní základ do čtyř vzájemně neredukovatelných funkcí – myšlení, cítění, vnímání a

intuice.98 Každá z nich je v lidském vědomí  přítomna  vždy ve specifické míře  kultivovatelnosti.

Jedna z funkcí je primární, jí člověk při zacházení se světem i sebou užívá nejvíce, další je funkce

pomocná, třetí má člověk jen málo diferencovanou, čtvrtá funkce je pak ponejvíce inferiorní, je od

vědomé strany nejvíce vzdálená a přimyká se k nevědomému pólu existence.  Funkce nelze nikdy

plně  diferencovat  (kultivovat,  přesunout  do  vědomí)  –  hierarchie  bude  vždy uchována.  Pořadí

funkcí přitom není pro každého jednotlivce stejné. Kdyby bylo možné všechny funkce rozvinout

maximálně, pak by teprve mohla být řeč o „zaokrouhleném“, tedy dokonalém člověku.99 Vždyť i

ona  nedokonalost  inferiorní  funkce  je  nakonec  kamenem  úhelným:  „…pak  bychom  ztratili

nejcennější spojení s nevědomím prostřednictvím nižší, podřízené, méněcenné funkce, která je vždy

94 Platón, Faidón, OIKOYMENH, Praha 2000, str. 38
95 Skála, M., Individuace. (přednáška) Praha, Středisko hlubinné psychologie Psychopompos, 5.6.2015
96 Edinger E., Já a archetyp, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2006, str. 17 
97 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 108
98   Jung, C.G., Výbor z díla I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše  
Janečka, Brno 1996, kapitola Obecný popis typů, str. 258 – 369. 
99 Jacobi J., Psychologie C.G. Junga, Portál, Praha 2013, str.. 25
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tou  nejslabší;  jedině  prostřednictvím  své  slabosti  a  neschopnosti  jsme  spojení  s  nevědomím,  s

nižším světem instinktů a svými bližními.“ Snad právě jen taková celost jako výsostná nedokonalost

činí z konečnosti a omezenosti člověka jediný způsob, jak vůbec existovat ve světě.  „Můžeme se

jen skromně snažit, abychom splnili sami sebe a byli úplnými lidskými bytostmi, jak jen to je možné,

a i to nám dá dost námahy. Být celý znamená dostát své povaze ... že žijeme životy, které nám byly

svěřeny.“100. Jen mladý člověk v rozpuku sil si může myslet, že má být „vším“, tedy dokonalý.

Když má  člověk od přirozenosti zájem na tom být celý, má tímto také zájem být etický,

dostát  světu a jeho nárokům,  být vůči němu mocen,  schopen  obstát ve všech rovinách,  být mu

partnerem.  Nárok celosti není jen nějaké abstraktum či závazek k  teoretickému postoji. „Morální

reakce je původním chováním psýché“101,  tvrdí Jung.  V neposlední řadě je celost to také úsilí o

získání své svobody. Být celý znamená prolomit se po všech možných stranách do skutečna, přivést

sám sebe k plnému zjevu. 

4.4. Svědomí jako fenomén nevědomí

Je obecnou zkušeností, že svědomí je niterným nárokem par excellence. Chci se podívat na

to, co si pod tímto každodenním pojmem Jung představuje a jak zapadá do jeho svérázného světa.

Budu čerpat především z jeho pojednání Svědomí z psychologického hlediska.102

Ve  Freudově  výkladovém světě  by se  mohlo  svědomí  vázat k  instanci  superega  a jako

takové by pak bylo destilátem naučených společenských norem a zákazů, s nimiž se jedinec setkává

v průběhu života.103 Nepramenilo by v přirozenosti psýché,  nebylo by základním jevem,  bylo by

pouze  vnějším  nárokem. Asi  nikoho  nepřekvapí,  že  Jung  vidí  původ  svědomí  v  autonomii

nevědomí. „Svědomí jako takové je autonomní psychický faktor.“104, počíná se v nás samých. Jako

projev  nevědomí  k  nám  přistupuje  jako  hlas  odjinud,  „zvenčí“,  ale  vlastně  právě  autenticky

„zevnitř“. Dokud svědomí čerpá pouze z mravního (morálního) kodexu, není ještě plně skutečným

svědomím, ještě se neodhaluje v celé své opravdovosti. Hlubší povaha se projevuje ve chvíli, kdy

dochází ke střetu povinností,  v němž se objasňuje rozdíl  mezi  mravním kodexem a svědomím.

„Mám říkat pravdu a tím bližnímu přivodit neúměrnou katastrofu, nebo mám lhát, abych zachránil

lidský život? V takových případech se nikdy neřídíme svědomím, pokud trváme na zásadě: Nelži. Je-

li však člověk poslušen soudu svědomí, pak stojí sám a poslechl subjektivní hlas, o němž zprvu neví,

100 Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 141
101 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 128
102 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 119 - 144r. -
103 Tamtéž, str. 122
104 Tamtéž, str. 131
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na jakých motivech spočívá.“105 Neznat motivy, na nichž vědomí spočívá -  působení svědomí z

nevědomí je mravně ambivalentí, samo o sobě nevyslovuje  jednoznačný hodnotící soud;  to je až

úkolem vědomého přistoupení.  Svědomí v prvé řadě působí  se silným emotivním nábojem v těch

situacích, kdy se lidská zkušenost setkává s něčím co je neobvyklé a nezvyklé, co tedy nemůže být

souzeno,  vykonáno  jen z  hlediska obvyklosti,  řádnosti,  tedy skrze mravní  kodex.  Proto vlastně

nevíme, co svědomí samo o sobě říká;  není  dostatečně konkrétní.  Nevíme, z jakých pohnutek se

svědomí ozvalo.  Jung  proto mluví  o  „správném“  a  také „nesprávném“ svědomí,  které  přehání,

falšuje  a  překrucuje zlo v dobro a  opačně,  a  to  se stejným nucením a stejnými  emocionálními

průvodními jevy jako správné svědomí.106 „Obě formy svědomí – správné i nesprávné – pocházejí

ze stejného zdroje, a obě proto mají přibližně stejnou přesvědčivou sílu.“107 Na základě prvotního

působení svědomí dojde pouze k znejistění vyšlapané cesty uvyklých mravů, ale ještě se přímo

neřekne, že by následování ustavených mravů bylo v principu nevhodné. Svědomí ve své základní

fenomenologii není vůbec tak projasněný a diferencovaný jev, jak by se mohlo zdát;  je to temná

energie, která nás vyzývá se věcí zabývat. Jasnost a konkreci vymůže  v dané situaci  až vědomí,

které se rozhodne k tomto základnímu impulzu svědomí svědomitě přistoupit. 

4.5. Od osobního k obecnému – vnitřní predispozice

Abych zkompletovat pohled na nevědomí jako něco, co na člověka působí nějakým tlakem,

co ho k něčemu zavazuje a určuje mu, co před ním stojí k vypořádání, musím se nakonec věnovat i

nevědomé skutečnosti snad nejproblematičtější, a to je otázka archetypu. Za pojetím archetypu stojí

stále  tatáž  Jungova  intence  –  máme  v  sobě  jakési  autonomní  psychické  apriori,  které

nezanedbatelným způsobem působí. Nevědomí se však tentokrát ve svém hlubokém základu jeví

jako  daleko  artikulovanější,  strukturovanější  a  rafinovanější,  a  proto  také  ještě  mnohem

problematičtější či pochybnější, než jak by se mohlo jevit u některých předchozích aspektů. Rudolf

Starý podává přehledný výčet toho, co všechno může archetyp znamenat, a ukazuje tak, v jakém

rozpětí  se  tento  pojem pohybuje108.  Přinejmenším v  sobě  archetyp  zahrnuje:  1.  apriorně  danou

autonomní  strukturu  psychické  činnosti;  2.  „prapůvodní  obrazy“;  3.  typické  obrazy a  asociace

nadané zvláštní schopností fascinovat, budit dojem, ovlivňovat, nebo zcela ovládnout vědomé ego;

3. numinózní, magické obsahy kolektivního nevědomí; 4. ryze formální „vzory chování“ vtiskující

formální základ veškeré psychické činnosti;  5.  ryze formální „krystalické mřížky“ vyplňující  se

105 Tamtíé, str. 126
106 Tamtéž, str. 126
107 Tamtéž, str. 135 
108 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 47 – 48
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konkrétním obsahem; 6. reálné, avšak neviditelné kořeny vědomí.; 7. vůdčí motivy umělecké tvorby

a věčné ideje v platónském smyslu 8. dominanty vnímání, horizonty vidění světa.  

Archetyp v základu strukturuje náš vztah ke světu, zakládá naši zkušenost. Je to nevědomé

působení, které má jistou apriorní a neměnnou formu. Kde se s archetypy setkáváme? Obsahy naší

nevědomé imaginace mají nejprve charakter osobní – dají se nějakým způsobem odvodit z naší

každodenní reality, vědomí je s to alespoň přibližně myslit jejich možný původ, nalézt analogie, u

snových manifestací například s událostí dřívějšího dne. Dále ale nacházíme takové obsahy, u nichž

jejich existenci nelze odvodit z našeho subjektivního života, zkrátka nemůžeme vůbec povědět, co s

námi  mají  společného  (a  přesto  na  nás  o  to  silněji  působí).  Archetypy  tak  spadají  do  sféry

kolektivity,  odkazují  na  všeobecnou  univerzální  lidskost  člověka,  která  je  nezávislá  na  jeho

individuálním osudu.  Vyvolávají archetypální zážitky, které jsou ve své podstatě transkulturní. Dalo

by se říci, že zatímco osobní nevědomé struktury (například komplexy) odkazují ke causa, příčině,

archetypy ukazují směrem k arché, ontologickému počátku. Podstatné je, že archetypy se dávají v

různorodých obrazech,  produktech obrazotvornosti;  v  těchto  obrazech lze  přes  jejich  rozličnost

identifikovat společné téma a říci pak: jedná se o ten a ten archetyp. V archetypu se duše dává jako

spontánní  různorodost  nevědomých  témat.  Archetyp  nicméně  není  archetypický  obraz  sám.

„Archetypy nelze určit co do konkrétního obsahu, ale jen co do formy, a to i jen ve velmi omezené

míře, poněvadž je nelze přímo nazírat.“ Archetyp sám se neukazuje, není li tím míněno, že na sebe

odkazuje  prostřednictvím toho,  v  čem se dává.  „Jeho povaha je  fenomenologická,  můžeme jej

rozpoznat jen z jeho aktuálních jevových projevů, a tak usuzovat na jeho 'eidós'- obraz či vzor.“109

Pracovat s archetypem jako s tvrdým pojmem se stane zavádějícím, přibližování se „archetypu o

sobě“  je  aproximativní,  tedy přibližné..  Jako  vše  nevědomé  zůstává  vždy poněkud  neznámý a

neuchopitelný. Výše zmíněná metafora  krystalické mřížky je výstižná co do archetypové neurčitosti

i  rozmanitosti  jeho  reprezentací:  „tato  krystalická  mřížka  podmiňuje  jenom  stereometrickou

strukturu individuálního krystalu,  ne však jeho faktickou formální podobu. Ta může být větší či

menší a mít  nekonečné množství  variací v důsledku rozdílných rozměrů jednotlivých plošek..“110

Pokud někoho napadne analogie s Platónovými idejemi, uvažuje v podobném duchu. Avšak jako se

krystalická mřížka může ukázat a uskutečnit , jen když je tu nějaký reálný krystal a materie vnějšího

světa, může se archetyp prolomit do plné skutečnosti jen tehdy, když se jeho prázdná forma naplní

skrze reálné smyslové obsahy, které člověk zakouší v průběhu svého života – kdybychom byli slepí,

hluší, bez hmatu, čichu i citu, kdybychom neměli k dispozici svět, těžko myslet vůbec nějaký obraz,

109 Tamtéž, str. 50
110 Tamtéž, str. 50
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skrze  který by se  archetyp  nabízel.  Vnějšková skutečnost  však přesto  není  vůdčí.  Náš Pramen

spočívá v nás samých, jsme připraveni pro svět. 

Jak jsem ale již naznačil,  archetypy jsou pro mnohé vzorovým příkladem nevědeckosti a

jsou  snad  nejvíce  ze  všeho  vystavovány kritice.  Podle  Pietikäinena  je  celá  teorie  kolektivního

nevědomí (pojem odkazuje k oné  nevědomé oblasti  psýché,  v  níž  se  nachází  archetypy)  velmi

vratká.  To tvrdí  v  kontextu  Jungovy snahy objevovat  archetypy také  skrze  analýzu mýtů  coby

produktů nevědomé imaginace. Zde zpochybňuje univerzální charakter archetypů:  „Kritika teorie

archetypů  může  rychle  ukázat,  že  se  prohřešujeme  proti  nejelementárnějším  zákonům  logiky:

nejprve  tím,  že  převrátíme  samu  dokazovanou  věc  (existenci  kolektivního  nevědomí)  v  náš

nejzávažnější  argument,  a  poté  dokazováním  absolutní  platnosti  našich  soudů  metafyzickým

tvrzením, jež je problematičtější než samy domnělé empirické jistoty (univerzalita mytologických

motivů a symbolů) … Aby svou věc dokázal, užívá Jung deduktivní metody typické pro metafyzika:

postupem od základního neověřitelného axiomu, tedy existence archetypů, poté dedukuje hypotézy,

o nichž prohlašuje, že je otestoval při svých empirických zkoumáních. Na konci vytváří závěry, jež

jeho hypotézy potvrzují  a poskytují  rozhodující  důkazy archetypální  povahy mýtů.“111 Archetypy

jsou podle něj  také problematické z hlediska kvalitativního:  „Kolik  vlastně existuje  archetypů?

Jung odpovídá, že je tolik archetypů, kolik se v životě nachází archetypálních zkušeností.  To není

příliš  jasné  prohlášení...“112 Celkově  je  opravdu  problematické  hledat  ve  všech  konkrétních

projevech nevědomí jejich univerzální jednotící temné pozadí. Já se tomuto problému dokazování

vyhnu –  záměrem mé práce  není  dokazovat  existenci  archetypů kolektivního  nevědomí  (to  by

vydalo  na  zcela  samostatné téma),  nýbrž přemýšlet  nad možnými  důsledky toho,  co Jung sám

uznává jako relevantní a jsoucí. Snad bych jen poukázal na to, že bez ohledu na svou vědeckost či

nevědeckost slovo archetyp nějak bezděčně prorostlo do běžného slovníku. Nedávno jsem na tento

pojem narazil například i v publikaci o architektuře a urbanismu, kterou s největší pravděpodobností

nenapsal horlivý jungián. Archetyp je pro mnoho lidí přinejmenším čímsi lákavým.

Kdyby z  archetypů  plynulo  pouze  to,  že  máme  v  sobě  sféru  obecně  lidskou,  obohatili

bychom svou zkušenost s nevědomím jen o banální zjištění, podobně jako když víme, že máme

všichni zhruba stejná játra, mozek či plicní řasinkový epitel. Pro člověka jsou archetypy významné

svébytností,  neodvozeností  z  vnějších  životních  podmínek  a  spontánním  způsobem  projevu113.

111 Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, Finnish Academy of Science and Letters, 2000, 
str. 100

112 Tamtéž, str. 100
113 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 52
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Podle Junga je  archetyp  „čistá,  nefalšovaná přirozenost  a je  to  tato přirozenost,  která člověka

podněcuje, aby říkal slova a prováděl úkony, jejichž smysl je pro něj nevědomý, a to tak nevědomý,

že o něm ani nepřemýšlí.“114  Archetypy mají formativní sílu a dovedou řídit nebo měnit pohyby

psychické energie. V důsledku z toho také dále vyplývá„ že naše zkušenost je strukturována dle

předem stanoveného archetypového vzoru“115 – naše zkušenost je tedy doslova vzorová. Archetyp

se také artikuluje jako to, co člověka probouzí k činu: „Když se archetyp objeví ve snu, představě,

nebo  životě,  vždy  s  sebou  přináší  jistý  vliv  či  sílu,  díky  které  archetyp  přináší  numinózní  či

fascinující důsledek a popohání k akci.“116 Archetyp je struktura i dynamika. Podstatné je, že se tyto

psychické dominanty samy nikým nevyzvány samy hlásí o slovo. 

Je signifikantní, že archetyp se poznává také jako to, co má strhující emotivní sílu, ačkoli z

tohoto  hlediska  je  pak  problematické  teoretické  rozlišení  mezi  archetypem a  „ne-archetypem“;

rozlišovaly by se například sny na archetypální a nearchetypální jen podle míry emočního vytržení?

A kde se stanoví  nějaké  jasné  hranice?  Možná ale  právě  emocionální  určení  na  druhou stranu

vhodně ukazuje organickou provázanost archetypů s „mělčími“ vrstvami nevědomí a vůbec celou

psýché.  Tatáž skutečnost  se  nám může jednou zjevit  jako všedně subjektivní,  jindy prodchnutá

archetypální fascinací – záleží na tom, do jaké hloubky jsme ochotni dbát nevědomého povelu a

nechat  k  sobě  obsahy přijít:  například  sen o  zdánlivě  obyčejném mytí  nádobí  může za  jistých

okolností nabýt archetypálních dimenzí (a možná je to tak, že opravdu moudrý stařec se s archetypy

může již setkat na každém rohu. Budiž to jen podnět k osobní úvaze). Archetyp v každém případě

pozdvihuje do úrovně kolektivity, zde vůbec zakládá možnost setkat se ryze s druhým ve sdílené

zkušenosti. Mimo to také přivádí mnohé individuálně odlišné zkušenosti do světla normality – z

psychologického hlediska je velmi významné, když může člověk sdílet svůj osud s ostatními a říci

si,  že to, co se mu děje, není něco, co z něj činí malomocného, odlišného či  dokonce duševně

nemocného. Sám Jung učinil zásadní zkušenost s archetypy během vlastní duševní krize, kdy mu

toto vědomí dodávalo sil:  „Bylo mi však od počátku jasné, že kontakt s vnějším světem a s lidmi

naleznu jen tehdy, budu-li se co nejintenzivněji snažit ukázat, že obsahy psychické skutečnosti jsou

'skutečné',  a to  nejen jako mé osobní zážitky,  nýbrž  jako kolektivní  zkušenosti,  které se mohou

opakovat též u jiných lidí.“117 Zapříst svůj individuální příběh do tkaniva celého lidského údělu,

vidět jej z „perspektivy kosmické“, je samo o sobě léčivé. Jak se od osobních záležitostí dostáváme

114 Jung, C.G., Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1997, str. 66
115 Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, Finnish Academy of Science and Letters, 2000, 

str. 92 
116 Jung, Collected Works 7, str. 69 – 70. In Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, 

Finnish Academy of Science and Letters, 2000, str. 95
117 Jaffé, A., Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, Portál, Praha 2015, str. 170
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k zakoušení širších všelidských problémů, archetyp nás také na druhé straně doprovází při  opuštění

individuální uzavřenosti a otevírá či je projevem našeho otevírání se k odpovědnosti za celek. 

Neopomenutelným rysem archetypu je také jeho morální  indiference,  ambivalence118.  To

znovu ukazuje,  že nevědomí se nejeví jako žádná osoba,  která by sama  o sobě diktovala jedno

konkrétní to či ono. Teprve sekundární účast vědomí může z archetypem pracovat a vykřesat z něj

konkrétní řešení. To vše již bylo řečeno v předchozí kapitole k fenoménu svědomí – nyní je vidět,

že i svědomí stojí na archetypálním podkladu a že Jung tak v základu pečlivě krouží kolem jedné a

téže skutečnosti viděné v různých podobách: „Chápe-li proto psychologický výklad pravé svědomí

jako střetnutí vědomí s numinózním archetypem a spokojuje-li  se s touto formulací,  má tím asi

pravdu.“119 Podobně je  vlastně i  dříve zmíněný základní  princip celosti  Jungem pochopen jako

archetyp, a to dokonce archetyp ústřední, jež nazval  Das Selbst  a pro který se v českém vydání

Jungových spisů uchytil tolik estetický termín Bytostné já. I celost vystupuje skrze naší imaginaci

skrze specifické, archetypální obrazy. 

118 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 52
119 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 141
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5. Postoje vědomí k nevědomí

Nyní bych se chtěl pozvolna přesunout k jinému aspektu individuace.  V této části se více

vzdálím od nevědomí a naopak se přiblížím vědomé části psýché. Pokusím se některé možné úlohy,

které se vědomí ve svobodné konfrontaci s nevědomím nabízí, obecně promyslet, a tím vlastně i

ukončím svou snahu o porozumění principům individuačního napětí. Nejdřív ale musím odpovědět

na to, jaké důsledky plynou z přijetí představy archetypů. 

5.1. Problém projekcí

Prostřednictvím archetypů se ukazuje, jak je lidská psýché přirozeně předpojatá ve vztahu k

okolí. Svět není zkreslen jen nějakými chybnými intelektuálními úkony a předsudky, je v něm v

základě otisknut celek duše; je námi, ještě než se jím začneme explicitně zabývat, vždy již předem-

pojatý.  „Konkrétní  lidská  bytost  se  všemi  svými  životními  existenciálními  danostmi  vychází  v

procesu této konfrontace vstříc svými niternými předpojatostmi (svou intencionalitou, resp. svými

´psychickými orgány´, jak Jung příhodně označil archetypy) faktickému světu.“120 Souhrnem toto

označuje termín projekce – tu lze definovat jako připisování duševních obsahů vnější skutečnosti. V

užším kontextu analytického vztahu se analogicky užívá pojmu přenos: „Jung, pro nějž byla psýché

přirozeným fenoménem, odsunul přenos a protipřenos z oblasti patologie. Byly to pro něj přirozené,

nevyhnutelné  a občas  i  užitečné  jevy  … Z hlediska  Jungovy  teorie  o kolektivním nevědomí  by

rozpuštění přenosu znamenalo, že si člověk uvědomuje celý oceán lidské zkušenosti, což je zjevně

nemožné. Jung se snažil přinést do vědomí celistvost, kterou nevědomé přenosové a protipřenosové

vztahy  reprezentují.  Doufal,  že  si  tak  člověk  uvědomí hluboké vrstvy  existence,  které prožívá a

znovuprožívá v analytickém vztahu.“121 

Projekce  se děje  neustále,  ať  již  různě  vědomě nebo neuvědoměle,  je  to  neodejmutelná

charakteristika  našeho  vztahu  ke  světu  daná  archetypální  strukturou  psýchy.  Podle  Junga  se

dokonce prvky nevědomí primárně objevují v projekci na vnější osoby a poměry. K archetypovým

projekcím se vyjadřuje Rudolf  Starý:„… jako archaický člověk věřil, že bizon namalovaný na stěně

jeskyně JE skutečný bizon, má i náš vnitřní archaický člověk sklon domnívat se, že obraz, který si o

určité věci vytvořil, JE touto věcí samou. Ten koho právě milujeme, JE milování hodným člověkem;

ten, koho právě nenávidíme, JE ztělesněným zloduchem; ten, komu jsme svěřili svou důvěru, JE

120 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 55
121 Hopcke R.H., Průvodce po sebraných spisech C. G. Junga, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1994, str. 57-58
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nepochybně oním Hospodinem z ráje ...“122 Je to navýsost problematické, protože, jak říká sám

autor: „každý si tímto způsobem vytváří více či méně imaginární vtahy s ostatními.“123. Svět, bližní

a  v posledku i  náš  sebeobraz  se jedinci  v  základu dává  jako to,  k  čemu z  nejhlubší  niternosti

tíhneme.  S tím,  jak projekce přestává být  v Jungově pojetí  patologickým jevem, ale samotným

základním rysem naší intencionality, se nyní jeví, jakoby nevědomí uzavíralo člověka do solipsismu

vlastní duše a odepřelo mu kontakt s tolik podstatnou realitou a její pravdivostí,  něčím, čemu z

nedostatku jiných prostředků řeknu objektivita. Zdá se, jakoby nám archetypy zcela bránily vyjít na

povrch a dotknout se čehokoli „jiného“.  Jak se může jedinec takto uskutečňovat v celku světa, jak

se může individuum individuovat? 

Myšleno do nejzazších důsledků se zde dostávám až k ústřední ontologické otázce vztahu

subjektu a objektu a povaze skutečného – jak odliším archetyp a projekci od „skutečnosti“? Na tuto

hlubokou úroveň filosofického tázání nejsem kompetentní se pouštět. S pocitem nedořešenosti tedy

přejdu dál předpokládaje, že je možné dotýkat se ve výkonu své duše k čemusi „skutečnějšímu“ než

je pouhá skutečnost psýché. Snad jen zmíním, že s jistými základními projekcemi žijeme vždy -

důvěřivě  například  většinou  předpokládáme,  že  i  jiní  tvorové  než  my  (já)  oplývají  čímsi

analogickým našemu vědomí (opakem budiž Descartovo pojetí zvířete jako stroje124), že podobně

jako my „cítí“ a v jisté formě i „myslí“,  a že je tedy podle toho třeba se chovat s ohledem na tuto

jejich subjektivitu.  I  to  je vlastně projekce a přesto jí  (podle mého názoru správně) příjímáme.

Skutečnost, v níž uznáme působnost projekcí, jako taková možná v základu opravdu vyžaduje jistou

důvěru, jež nemůže být založena v konečně dokazatelné jistotě. 

V projekci  se  tedy  fantasie  dere  na povrch  a  samovolně  obsazuje  to,  co  se  zve  vnější

skutečností.   Doklad toho, že projekce  a s nimi spojená „neskutečnost skutečného“125 nejsou jen

vědecko-intelektuálním pseudoproblémem,  ale  že  se  opravdu týkají  žitého života,  budiž  mnoho

příběhů  duševně  nemocných  lidí  se  schizofrenií,  které  s  neobyčejnou  citlivostí  popisuje  (jen

částečně z Jungovské perspektivy) doktorka Eva Syřišťová.126 Nemocní lidé se často potýkají právě

122 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 90
123 Jung, C. G., Über psychische Energetik und das Wsesn der Träume, Rascher 1958, in Starý, R., Potíže s hlubinnou 

psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 90
124 Descartes, R. Rozprava o metodě, Laichterova filosofická knihovna, vydal Jan Laichter, Praha 1933, str. 62 – 63. 

Naskýtá se otázka, do jaké míry celé Descartovo myšlení, podle nějž nejsme v posledku obklopeni ničím než zcela 
bezduchou rozprostraněostí, nelze připodobnit snaze zbavit nás jednou provždy s nejistotou také celé archetypální 
povahy duše.  

125 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 85
126 Syříšťová,E., Imaginární svět, Mladá Fronta, Praha 1974, str. 76 – 92 (kapitola Realita jako výtvor přání a 

představy)
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s neschopností  vystoupit  z vlastního světa,  světa  spředeného archetypy v pavučiny projekcí,  do

skutečnosti  sdílené.  Přesvědčí  to  však  jen  toho,  kdo je  ochoten  rozostřit  hranice  mezi  duševní

nemocí a tzv. „normalitou“ a připustit si tak, že jeho se to také nějak týká. 

Když podobu skutečnosti ovlivňují naše archetypální predispozice vidět jí tak či onak, stává

se  náš  život  komplikovanější  a  dynamičtější.  Svět  bude pro  nás  byl  založen  na  podobnosti,

analogiích, které však musíme pečlivě střežit a nevnucovat  skrze ně okolí v absolutní míře to, k

čemu podobnost vyzývá. Je to svět, kde musíme vždy znovu jemně vyhmatávat, do jaké míry naše

archetypální nastavení rezonuje s událostmi a osobami ve světě, pečlivě rozlišovat mezi „idejemi“ a

jejich  „konkrétními  ztvárněními“. Skrze  podmíněnost  archetypálními  projekcemi  se  po  nás

vyžaduje být maximálně otevřený k tomu, jak k nám svět „sám o sobě“ přistupuje. V takovém světě

se  vědomí  musí potýkat  s  velikými  nejistotami  a  nenechat  se  jimi  donutit  k  nečinnosti  a

asketickému odvrácení od života. Jak ale říká Starý, svět vůbec  „vidíme v určité podobě (ať už

reálné nebo nereálné) jen díky tomu, že archetypy tvořící dominantní prvky naší psychické struktury

se v rámci projekce prosazují jako určující horizonty vnímání a hodnocení.“127 Tím, že v základu již

nějací jsme a něco očekáváme, může  pro nás  být svět vůbec nějaký určitý svět a ne pouze jedno

samostatné  ryze objektivní  neurčito.  Archetypy pak  na  druhou stranu  vůbec  zakládají možnost

vztahů  –  právě  tím,  že  skrze  ně  tíhneme vidět  svět  totožný  se  světem  naší  duše.  Starý  tuto

skutečnost  ukazuje  příběhem o Narcisovi:  „Označíme-li  zkusmo mýtickou  postavu  Narkissa  za

počáteční  článek  psychologického  obrazu  světa,  je  'archaická  totožnost  subjektu  a  objektu'

okamžikem, v němž Narkissos objevuje svou vlastní podobu v okolním světě čili shledává určitou

část světa sobě podobnou, a to je zároveň okamžik vzniku láskyplného, nebo abychom se vyjádřili

dnešním jazykem, kladného vztahu ke světu. Otevírá se zde možnost zapojit se do okolního dění,

přijmout je za své a bez zábran uplatňovat v jeho průběhu svou životní energii. Podobnost je tedy

jedním ze základních motivů lidské duše, jeden ze specifických rysů jejího způsobu existence.“128

Projekce archetypů činí tedy ze života velikou záhadu a znovu se v ní projevuje ambivalence

nevědomí. Na jednu stranu nás přivádí do světa skrze podobnost, na druhou stranu nás z jednoty se

světem vytrhává.  „V psychologickém ohledu to znamená, že to, o čem jsme si mysleli, že je nám

podobné  …  se  vždy  ukáže  přeci  jenom  v  tom  či  onom  odlišné  a  na  našem  názoru  nakonec

nezávislé.“129 Když  archetyp  přestane  být  projektivně  účinný,  je  třeba  hledat  nové  a  hlubší

podobnosti.  Náš  život,  pojatý  Jungem  jako  individuace, se  děje  jako  střídavé  přitakávání  i

127 Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990, str. 90 
128 Tamtéž, str. 97
129 Tamtéž, str. 98

32



odtahování od světa, který je cizí a zároveň blízký. 

5. 2. Důvěra a pokora vědomí jako podmínka objevení vnitřní oblasti 

Jak se  tedy může,  potažmo by se  mělo,  vědomí vztahovat  k  nevědomí?  Hlavní  (nejen)

terapeutickou cestou navázání působícího a osobnost proměňujícího vztahu s nevědomím a jeho

projekcemi je technika, v níž se snažíme kontaktovat s obrazy duše prostřednictvím skutečného

rozhovoru a ztvárňování, známá jako aktivní imaginace. Jedná se o vyvolávání vnitřních obrazů, do

nichž vědomí následně aktivně vstupuje a zaujímá roli  jednoho z aktérů duševního dramatu.130.

Komplexnost tohoto počinu i jeho praktické provedení zde nemohu předložit v celé šíři – chci říci

jen jedno, a to jak se v této technice ukazuje obecně žádaný postoj vědomí. Pokud se vědomí chce

přihlásit ke svému „temnému bratru“, často stojí před obtížným úkolem, který spočívá v tom opustit

mnoho stanovisek, v kterých bylo doposud s jistotou ukotvené. Dnešní racionální člověk se tak

musí sklonit a uchýlit k takovému jednání, které je pro něj mnohdy směšné a pohoršlivě. „Je skoro

nepřekonatelně  těžké  byť  jen  na  chvilku  zapomenout,  že  to  všechno  je  přece  jenom  fantasie,

imaginativní výtvor, který člověku připadá absolutně svévolný a strojený.“131 Jung tvrdí, že dokud

budeme  nevědomou  skutečnost  jen  pasivně  přijímat,  dokud  budeme  pohyby  svých  duševních

obrazů jen sledovat, jen zobrazovat a jen z ní čerpat pocity, zůstáváme ve sféře umění; to je ona

jednoduchá cesta,  kdy to  vnitřní  bude  skutečné  (wirklich,  působící)  jen  málo.  „Kdyby se  mně

fantasie nevědomí jevily jako umění, byl bych je mohl pozorovat svým vnitřním zrakem nebo bych je

mohl vidět, jak se odvíjejí jako nějaký film. Neměly by už přesvědčivost jako nějaký smyslový vjem a

nevznikl by ve mně vůči nim etický závazek.“132 V aktivní imaginaci je po nás žádáno více, totiž

abychom se k vnitřku chovali jako k vnějšku, a to doslovně, nikoli jen podobně - abychom nejen

procítili, ale prožili. Pacientova milá, která v jeho představách mizí pod ledem, jím má být skutečně

zachraňována – dokud se na její smrt bude jen dívat, znovu a znovu prociťovat smutek, cesta z

duševní krize je uzavřená133. Přijmout pro danou chvíli, že obraz, příběh, který před nás nevědomí

předkládá, má tutéž hodnotu, jakoby před nás předstoupila bytost z masa a krve, to chce odvahu k

opuštění starých pozic. Vstoupit do vnitřního příběhu duše aktivně a s niternými obrazy, postavami

a událostmi se střetnout v činu, to je z hlediska vědomí vlastně „bláznovství“ (vždyť naposledy

jsme  se  podobně  chovali  v  dětství  a  nyní  na  to  vzpomínáme  jako  na  pouhou  hru)  a  veškeré

130  V obecnosti více viz. Jung,  C. G., Analytická psychologie: její teorie a praxe, Academia, Praha 1993, str. 178 – 
184

131 Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 126 
132 Jaffé, A., Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, Portál, Praha 2015, str. 163
133 Příklad užití techniky na jednom z Jungových klientů. Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, 

Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 122
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intelektuální důkazy a přesvědčování o skutečnosti psychické reality v posledku málokdy samy o

sobě  přispějí  k  tomu,  aby  se  vědomí  rozhodlo  přemyslet  (metanoein)  skutečnost  a  vydat  se

nevyšlapanou cestou. Ani fascinace, lákavost nevědomí jako toho, co je podivně zajímavé, tak nějak

„ganz andere“, nepřinese sama o sobě východisko:  „Dovedl bych si představit, že by někdo z tak

říkajíc svaté zvědavosti techniku provozoval, snad nějaký mladíček, který by si chtěl nasadit křídla

nikoli kvůli chromým nohám, ale proto, že touží po slunci.“134  Až tísnivá nouze, nápor vnějších i

vnitřních sil a souvislostí a ono bolestivé „nevědět, co ještě dál učinit“, nás může zcela dovést k

rozhodnutí vykročit tímto směrem, zkusit, okusit, v důsledku tedy opravdu prožít, vzít za vlastní a v

důvěře nakonec snad uvěřit v působnost vnitřní reality. Jinak „fantasie zůstává pouhým obrazem,

sice  názorným  a  vzrušujícím  cit,  přece  však  snově  neskutečným“135.  Jen  tak  se  vskutku  děje

individuace, v posledku jako etický pohyb celého člověka v jeho niterné dvojakosti. Svobodná vůle,

jedna  z  hlavních  ctností  vědomí,  zmůže  jen  málo,  pokud  ji  uvažujeme  v  intenci  technického

obstarání  a  okamžitého  zmocnění  k  uvedení  se  do  vztahu  s  nevědomím.  Máme  však  velikou

svobodu se danou skutečností, jejím nevědomým duševním aspektem, zabývat, prožívat ji v míře, v

jaké jsme v současné chvíli schopni a vytrvale očekávat, kdy se v jiskření tíživé životní situace

otevře nový prostor pro plnohodnotnějšímu zakoušení toho vnitřního, odkud jsme pak vedení k

proměně osobnosti. 

5.3. Vědomé dokončování a rovnovážná dialektika protikladů

Pochybnosti o tom, zda to, co aktuálně přichází zevnitř, nakonec v posledku nejsme nějak

jen my sami (myšleno naše volní a vědomé já), a v důsledku tedy nic jiného, co by snad mohlo

odjinud přispívat i komplikovat, ale každopádně obohacovat a motivovat (mótus, moveó – uvádět v

pohyb) naší duši,  jsou však pro Junga zcela legitimní a žádoucí, pokud si chceme uchovat alespoň

nějakou suverenitu já a zcela nepodlehnout nevědomí. V této práci již byla několikrát zmíněna jistá

„nehotovost“ nevědomí, které přes svůj charakter zacílenosti zůstává zároveň často neurčité co do

možného  pokynu  pro  vědomí.  Snem i  představou  se  lze  těžko  řídit  doslovně,  bylo  by  naivní

opravdu bezprostředně „poslouchat“ nevědomí. Jaké křivdy bychom se například dopustili, kdyby

nám sen někoho milovaného představil jako kohosi démonického a my s ním pak podle toho jednali

jako se zloduchem. Jak chybně bychom uvažovali, kdyby všechny naše spontánní erotické fantazie

byly jen čistě samy sebou, a jako takové by bylo zapotřebí proměnit je v čin, protože to je přece

134 Tamtéž, str. 109
135 Tamtéž, str. 122
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přesně to, co nám nevědomí velí. Nevědomí je podle Junga přeci čistá příroda136; z jistého hlediska

je  tak  pudem,  který  by  bez  snahy  o  řízení  vědomím napáchal  ohromnou  spoušť.  Nedůvěra  k

nevědomí je opodstatněná. Poslední, konečný význam nevědomého projevu se dohotovuje vždy až s

tím,  jak  se  k  němu vědomí  postaví.  Prubířským kamenem vědomého  výkladu  je  přitom sama

zkušenost - život se pak nedá zvládnout žádným předem daným návodem. 

Vědomí se musí aktivizovat v maximálním možném rozsahu a vstoupit s nevědomím do

urputného dialogu, v němž zcela vyčerpá svoje možnosti. Člověk se musí naučit po dlouhou dobu

prodlévat v rozporu, držet současně obě stanoviska - to vědomé i to nevědomé - a nezrušit to napětí

v jejich kolizi předčasným přikloněním se k jednomu či druhému. „Napomůžeme li člověku, aby se

zbavil svých komplexů, připravíme ho o jeho nejlepší životní síly, spíše jde o uvědomění … aby se s

nimi  dostal  do vědomého  sporu.“137 Teprve  v  této  enantiodromii,  v  tomto  jiskření  protikladů,

vyvstává spásné řešení jako to nečekané a smírčí třetí přesahující aktuální perspektivu, v níž platí

tertium non datur. Možná, že problém dnešního člověka spočívá v tom, že je se vším příliš rychle

hotov, že neumí čekat, stát na místě.  A to by mohlo zpětně souviset s faktem, že již nemá důvěru v

cokoli, co přichází odjinud než z úzkého okruhu jeho vědomí.  

V dialektickém napětí mezi vědomím a nevědomím přitom nejde o to zvítězit.  Působivá

energie  vždy zůstává do jisté  míry v nevědomí a  já  si  ji  přivlastňuje jen iluzorně.  Při  každém

úspěšném  zvládnuté  krizi  na  nás  opět  doléhá  nárok  na  to,  aby  se  vědomí  se  všemi  svými

dispozicemi  neprohlásilo  za  jediného  vládce  říše  psýché.  Kde  posedlost  jedním archetypovým

vztahem ztrácí na síle,  nastupuje s dosažením vyššího vývojového stupně nebezpečí v podobně

ztotožnění se s jinou archetypální projekcí. Vždy jde pouze o to nově ustavit  rovnováhu, nabýt

vědomého  vztahu  ke  svému nevědomí,  v  němž dané  nevědomé  obsahy přestanou  být  pro  nás

posedlostí a slepou vůdčí silou, avšak jejich působnost je nadále uznána138. Nevědomí zůstává vždy

základem, bez něhož by naše vědomá sféra nemohla být. Domnívat se, že se vliv nevědomí dá

jednou provždy zrušit  -  to je jako nechat se unášet řekou v přesvědčení,  že my sami jsme tím

proudem. Při každém úspěšném zvládnutí krize přichází odměna za trpělivé vyčkávání v podobě

vyššího uvědomění, rozšíření toho, co jsme doposud znali a ovládali, rozšíření vědomí. Obsahem

této rozšířující proměny osobnosti je hlubší vědomí svobody. Ta ale vždy stojí v poměru k tomu, co

nás vnitřně zakládá, a tedy také omezuje. Já si nemůže uzurpovat absolutní moc, nevědomí se nemá

v  procesu  individuace  zrušit,  archetypální  působení  zůstává  a  s  tím i  věčné  napětí  protikladů:

136 Např. Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 145
137 Jung, C.G., The Fight with the Shadow, Collected Works 10, str. 456. In Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, 

Prostor, Praha 1990, str. 20
138 Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 138 – 142
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„Rozpuštění animy (jednoho z ústředních archetypů) znamená, že člověk získal vhled do hnacích sil

nevědomí, ale nikoli, že bychom tyto síly sami zneškodnili. Mohou nás kdykoliv v nové formě znovu

napadnout. A  bezpochyby to učiní, je-li ve vědomém zaměření mezera. Moc stojí proti moci.“139  V

posledku  pak  nejde  o  boj,  nýbrž  o  péči  o  vzájemné  hranice  těchto  dvou zemí  -  v  ní  vědomí

vystupuje jako dosazený správce přirozenosti. 

139 Tamtéž, str. 147
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Závěr –   čas individuace 

Jung se chápe individuace přinejmenším dvěma způsoby: na jedné straně takto označuje

střetávání vědomí s nevědomím ve své obecnosti – tohoto abstraktnějšího pojetí jsme se držel ve

své práci. Se zohledněním časové perspektivy se individuace stává čímsi konkrétním, dá se zde

mluvit  o  různých  vývojových  stupních  a  konkrétních  vývojových  úkolech.  Svou  roli  zde  pak

zaujímají specifické archetypy jako stín, animus/anima, mana-osobnost, moudrý stařec či Bytostné

já. Z tohoto hlediska pak individuace pro Junga vlastně doopravdy začíná až v polovině lidského

života, kdy se nevědomí mocně dere na povrch a žádá se ke slovu.140 Jsme snad do té doby k hlasu

nevědomí hluší? Nikoli – individuace probíhá od narození. Jung spíše chtěl poukázat na to, že pro

plně vědomou konfrontaci s nevědomím je třeba veliké připravenosti a nelze si ji  předčasně vynutit

z pouhé touhy předběhnout se ve vlastním zrání. Jinými slovy – všeho s mírou. První polovina

života dle Junga musí sloužit také vnějšímu rozvoji osobnosti, k budování pozic ve světě, neboť to

je  přirozeným  záměrem psýché,  podobně  jako  květina  do  svého  poledne  plně  rozevře  květ  a

nenechá si jej jako poupě pouze pro sebe. Kdo by chtěl tento úkol obejít a  soustředit se výhradně na

vnitřní dialog své duše, ten kráčí proti svému určení, má  odpor k rozšíření života141. Vybudování

vlastní sociální existence je nutný úkol. Tím sice člověk notně ukrajuje ze své celosti, ale právě k

tomu slouží druhá polovina života, v níž se nevědomí prosazuje mnohdy nepříjemnými cestami a

žádá po nás stát se konečně kompletním člověkem. V polovině života se duše proměňuje a s ní i

všechny původní hodnoty mládí. Nevědomí nejen že připomíná všechno to neodžité, co mělo být

odžito, ale také ukazuje k novému cíli: člověk musí nalézt hodnotu stáří – to je obzvlášť v naší

juvenilitu mnohdy adorující kultuře téměř nemožný úkol. Pokud se má člověk dál rozšiřovat, pak

především směrem dovnitř. Ze života roste smrt. Nechám promluvit samotného autora ve známém,

podmanivě tajemném citátu: „Živnou půdou duše je přirozený život. Kdo se jím nedá vést, zůstává

viset ve vzduchu a ustrne. Proto taková spousta lidí ve zralém věku zkostnatí, hledí zpět a lpí na

minulosti s tajnou hrůzou ze smrti v srdci. Vyhýbají se procesu života přinejmenším psychologicky,

a zůstávají proto stát jako solné sloupy vzpomínek, které sice ještě živě připomínají dobu svého

mládí, ale nemohou najít živoucí poměr k přítomnosti. Počínaje středem života zůstává živoucí jen

ten, kdo chce se životem zemřít. Neboť to, k čemu dochází v tajemné hodině životního poledne, je

140 Více k tomu viz. Vztahy mezi já a nevědomím. In Jung, C.G., Výbor z díla III. Osobnost a přenos, Nakladatelství 
Tomáše Janečka, Brno 1998, str. 13 - 156

141 Jung C.G., Výbor z díla IX. Člověk a kultura, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2012, str. 88
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obrat paraboly, zrození smrti. Život ve své druhé půli neznamená vzestup, rozvoj, rozmnožování,

životní vzmach, nýbrž smrt, neboť jeho cílem je konec.  Nechtít  svůj životní vrchol je totéž jako

nechtít svůj životní konec. Obojí znamená: nechtít žit. Nechtít žít znamená totéž, co nechtít zemřít.

Vznikání a zanikání je táž křivka.“142

Má práce v každém případě spíše teoreticky nahlížela kořeny,  ze kterých tento proces v

konkrétní podobně povstává a více se tak jedná o pouhé teoretické uvedení k individuaci coby

vývojovému procesu. Vůbec jsem se proto nedotkl třeba otázky mýtu a jeho role v individuačním

procesu.  Přitom je  zabývání  se  mýtem zásadní  částí  celé  Jungovy psychologie.  Ponechal  jsem

stranou  celé  spektrum konkrétní  manifestace  nevědomí  v  dílech  lidských  rukou:  v  pohádkách,

mýtech, malbách, příbězích a jiném umění. Také jsem nechal zcela bez povšimnutí nově vydanou

Jungovu Červenou knihu. Ta jako spontánní výron jeho duše tvoří protějšek ostatních spisů, v nichž

se Jung přinejmenším „tváří“ být vědecký. Je pro mě kapitolou o sobě, výhledem do budoucna –

porozumění tomuto textu je zatím zcela mimo mé možnosti. Převažujícím zaměřením na to, co to

vlastně je nevědomí, jsem se také odklonil od zamyšlení nad vědomím – vlastně jsem tak psal z

pozice člověka, který bere vědomí jako samozřejmost. Chci jen říci, že stejně jako je problematické

nevědomí, stává se problémem i tradiční karteziánská představa o vědomí, jak to popisuje například

Pietikäinen143. 

Při zpětném pohledu na text se může zdát, jakoby struktura mé práce neubíhala směrem

vpřed,  nýbrž jakoby se často vracela k počátečnímu jednomu bodu, kterým je snaha zachytit  a

přijmout povahu nevědomí. Možná se až často opakuji. Kdybych si měl tento postup, který dopředu

nebyl v pevné podobě záměrem, nějak obhájit,  uchýlil  bych se k Jungovu tvrzení o krouživém

pohybu (circumabulantio), který je vlastní duši a v němž se opakuje stále totéž téma.144 Zaštítit bych

se také mohl jedním veliký myslitelem Martinem Heideggerem – ten tvrdí cosi podobného nikoli o

duši, nýbrž o filosofii - a jestliže je pravá filosofie epimeleia peri tés psýchés, pak má psychologie a

filosofie  mnoho  společného.  Podle  něj  pokud  filosofie  „dbá  své  bytnosti,  nečiní  vůbec  žádný

pokrok. Stojí  na místě,  aby vždy myslí to samé.“145 Daseinsanalyticky smýšlející heideggeriánka

Anna Hogenová opakovaně mluví v podobném smyslu a setrvávání v otázce a napětí bytostného

142 Tamtéž, str. 106 – 107
143  Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, Finnish Academy of Science and Letters, 2000,

str. 111
144 Jaffé, A., Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, Portál, Praha 2015, str. 171: „Během těch let … jsem si uvědomil,

že cílem psychického vývoje je bytostné Já. Neexistuje žádný lineární vývoj, existuje jen circumambulantio – 
obcházení kolem bytostného Já.“

145 Heidegger, M., O humanismu, Nakladatelství Ježek, Rychnov nad Kněžnou 2000, str. 26
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tázání.146 Otázky mají přednost před odpověďmi, protože otevírají a připravují člověka pro příchod

světa. Oč více je lákavé nacházet analogie mezi psychologem Jungem a filosofem Heideggerem,

když  o  Heideggerově  modu  philosophandi  se  Jung  s  tak  nebývalou  vášní  vyjadřuje  jako  o

neurotickém147. Možná mají tito dva více společného, než si Jung připouští. To je však lákavé téma

pro jinou práci.

 

Jako jistá amplifikace řečeného vztahu mezi vědomím a nevědomím se nabízí Herakleitův

výrok, podle nějž „Vládce, jehož věštírna je v Delfách, ani nemluví (legei), ani neskrývá (kryptei),

nýbrž dává znamení (semainei).“148. V psychologické rovině působí nevědomí podobně a staví před

vědomí touž záhadu jako božstvo před řecký lid, totiž jak se lidsky vypořádat s ambivalentní řečí

celku  světa,  který nás  zvnějšku i  zvnitřku  obklopuje.  Z  toho pak plyne  pro vědomí v procesu

individuace  přinejmenším jeden zásadní úkol. A tím je skutečné porozumění  smyslu  imaginace.

Jungova skutečnost má v jádru povahu živého a snového symbolu – v opaku ke znaku, který je vždy

určitý, jednoznačný a zcela pochopitelý149. Vědomí se musí naučit číst a žít symboly.  

V  souvislosti  s  tím  odkazuje  proces  individuace  také  do  jisté  míry  k  lidskému  (nebo

přinejmenším Jungovu) přání, aby celek skutečnosti sám něco říkal – aby byl smysluplný a hovoříci

k  člověku,  aby  člověk  (považující  sebe  za  pouhé  vědomí) nebyl  sám  jako  jediná  jiskřička

sebeosmyslujícího vědomí v jinak pustě nevýznamném universu.  Co by si počala lidská svoboda,

kdyby tu nebyl protihráč, který by spoluurčoval pravidla hry a vyzýval i odpovídal na naše tehy?

Člověk chce ze svého okolí, a to z vnějšího i vnitřního, získávat nápovědy. Tak se dá porozumět i

tomu, že duše je pro Junga neodmyslitelně religiozní, pokud tedy „religio“ lze chápat jako „pečlivé

respektování a zachovávání určitých dynamických faktorů“150, které na nás působí. V individuačním

procesu, dialogu vědomí s nevědomím, získává člověk smysl pro to, co jej přesahuje, pro posvátno,

numinózno, jde o sebeuksutečnění na pozadí něčeho, co nás přerůstá. Přesto ale nikdo nesmí učinit

z Jungových myšlenek nové „náboženství“ - Jung nezpředmětňuje, popisuje pouze jevy. Co a zdali

vůbec  něco  vskutku  působí  za  horizontem  naší  zkušenosti,  to  zůstává  bohudíky  tajemstvím.

Porozuměním životu jako individuačnímu napětí mezi vědomím a nevědomím člověk  nevybočí z

řádu viditelného, ale zároveň dá jistým skutečnostem sjednocující název, uzná jejich tvůrčí povahu

překračující meze „lidsky“ ovlivnitelného. 

146 Hogenová, A., K věci samé, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2012, str. 13 
147 Jung, C.G., Sto dopisů, Sagitarius, Praha 1966, str. 68
148 Hérakleitos, zlomek B93, překlad Zdeněk Kratochvíl, www.fysis.cz
149 Pietikainnen, P., C.G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, Finnish Academy of Science and Letters, 2000, 

str. 103
150 Jung, C.G., Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2000, str. 115 
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