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 Abstrakt

Predmetom tejto diplomovej práce je zhrnúť a interpretovať Jungov vzťah ku kresťanstvu v 
jeho ambivalentných prejavoch. Najskôr je pojednaný samotný pojem ambivalencie, ktorý je 
v Jungovej dobe pomerne nový. Východiskom pojednania Jungovho vzťahu ku kresťanstvu 
sú jednak jeho teoretické úvahy, jednak vlastné spomienky, predovšetkým z detstva, kedy sa 
jeho vzťah ku kresťanstvu formoval. Tento materiál je následne zhodnotený na 
psychologickej a teologicko-filozofickej rovine. Ukazuje sa, že psychologické hodnotenie 
nemožno u Junga jasne odlíšiť od teoretického, nakoľko sa niektorí bádatelia domnievajú, že 
celá Jungova teória duševného vývoja človeka je implicitne motivovaná jeho psychologickou 
potrebou vyrovnať sa s traumatickým detstvom. V tomto ohľade sú preto Jungove spomienky 
preskúmavané z hľadiska rôznych psychologických a religionisticko-psychologických pozícií.
Jungov ambivalentný vzťah ku kresťanstvu sa tu javí byť v priamej súvislosti s jeho 
ambivalentným vzťahom k rodičom. Na teologicko-filozofickej rovine je tematizované 
napätie medzi Jungovým vysokým hodnotením kresťanskej tradície, s jeho snahou túto 
tradíciu zároveň reformovať, a to často tak podstatným spôsobom, že by to bolo neraz pre 
autentických ortodoxných nositeľov tejto tradície neprípustné.
 
Kľúčové slová: Jung, kresťanstvo, ambivalencia, psychológia náboženstva

Abstract

The subject of this thesis is to summarize and interpret Jung’s relationship towards 
Christianity in its ambivalent manifestations. First, the very psychological concept of 
ambivalence is discussed, as it was relatively new in Jung’s time. The starting points to the 
interpretation of Jung’s relations toward Christianity are both his theoretical works and 
personal memories, most prominently from childhood, when his stance toward Christianity 
was formed. Presented material is then assessed on the psychological and 
theological-philosophical levels. It turns out that the psychological assessment cannot be, in 
Jung’s case, clearly separated from his theoretical opinions, inasmuch some theorist 
conjecture that all the Jung’s theory of the spiritual development is implicitly motivated by his
psychological need to cope with his traumatic childhood. For this purpose, several distinct 
interpretations of Jung’s memories from different psychological and 
religionistic-psychological stances are reviewed. Jung’s ambivalent relationship toward 
Christianity appears to be based in his ambivalent relationship with his parents. On the 
theological-philosophical level, a tension between his high admirations of Christian tradition 
on one side, with simultaneous struggle to reform this tradition, often so radically that it 
would be unacceptable to the authentic orthodox bearers of this tradition, on the other side, is 
put under closer scrutiny. 

Keywords: Jung, Christianity, ambivalence, psychology of religion
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Jednoznačnost je jednostrannost a vede ke smrti. Zato dvojznačnost je cesta života. 

...

 Ty však rosteš, když se zastavuješ ve velikých pochybnostech, a proto je zastavení ve velikých

pochybnostech pravým květem života. 

Jung, Červená kniha
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 Úvod

O C. G. Jungovi bolo už mnoho napísané. Zo strany akademickej i laickej verejnosti 
sa teší veľkej obľube. Jeho významnosť na poli psychológie i psychológie náboženstva je 
nesporná. Nebol totiž len lekárom duší, ale i mimoriadne vnímavým človekom vecí 
náboženských. Jeho vzťah ku kresťanstvu, ktorý je terčom najrôznejších interpretácií, je však 
naďalej témou, ktorá v našom prostredí postráda obsiahlejšiu publikáciu, o monografii 
nehovoriac. Cieľom tejto práce je nahliadnuť problematiku tohto vzťahu vo svetle 
ambivalencie, ktorá je pre Jungov vzťah ku kresťanstvu, ako sa zdá, určujúca. Súčasťou toho 
bude predostrieť najprv pojem ambivalencie samotný, následne zhrnúť doterajšie interpretácie
Jungovho vzťahu ku kresťanstvu a potom zmapovať Jungov osobný vzťah ku kresťanstvu v 
jeho začiatkoch, tak ako ho predostiera vo svojich Spomienkach. Biografický materiál bude 
potom sčasti prehodnotený z pozície vývinovej psychológie a psychológie náboženstva. 
Ďalším cieľom práce bude podrobiť skúmaniu vlastnú ambivalenciu a jej pomer k Jungovmu 
životu a dielu. Metódou tejto práce bude tak agregácia a sumarizácia jednotlivých menších či 
väčších materiálov k téme, ich analýza a následná generalizácia nadobudnutých poznatkov.
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 1  Ambivalencia

Výraz ambivalencia sa v bežnej reči používa na vyjadrenie rozpornosti, dvojznačnosti.
V prípade Junga si však nevystačíme s heslovitým významom tohto slova. Je s ňou spätý 
bytostnejšie. Preto som sa rozhodla do svojej práce ako exkurz zaradiť samostatnú kapitolu o 
ambivalencii. 

Slovo pochádza z latinčiny a je zloženinou z prefixu ambō znamenajúceho oba, obidva a 
koreňa od slovesa valeō značiaceho byť silný, zdravý, byť pri sile, byť schopný; platiť (o 
zákonoch).1 Dalo by sa povedať, že sa jedná o akúsi súčasnú platnosť dvoch hodnôt. 
Povedané na spôsob Jakuba Hrona Metánovského - ambivalencia je obojschopnosť, 
dvojmocnosť, obipotentnosť.
 

Za autora pojmu ambivalencia sa považuje švajčiarsky psychiater Eugen Bleuler2, riaditeľ 
zürišskej kliniky v Burghölzli, s ktorým Jung od roku 1900 spolupracoval ako jeho asistent. 
Eugen Bleuler sa venoval pacientom s mentálnymi poruchami; práve on je i zakladateľom 
pojmu schizofrénia. Bleuler bol v kontakte so Sigmundom Freudom a sympatizoval s jeho 
myšlienkami o nevedomí. Ovplyvnenie bolo vzájomné3, nakoľko Freud s pojmom 
ambivalencia hojne pracoval vo svojich teóriách.4 

Bežne dostupný slovník definuje ambivalenciu ako súčasnú existenciu protichodných 
citových postojov (sympatie, antipatie) k určitej osobe, predmetu, javu; podvojnosť v 
postojoch a v rozhodovaní, zmiešanosť citov.5 Psychologický slovník rozlišuje ambivalenciu 
afektívnu, intelektuálnu a vôľovú. Afektívna ambivalencia je súčasný výskyt protikladných 
citov (napr. láska-nenávisť), intelektuálna ambivalencia je súčasný výskyt protichodných 
rozumových argumentov a vôľová ambivalencia značí neschopnosť rozhodovať sa, prekrýva 
sa s pojmom ambitendencia.6

Bleuler uvádza, že v genéze neuróz hrá ambivalencia rozhodujúcu úlohu.7 Vo svojej Učebnici
psychiatrie ale píše, že i zdravý človek často cíti „dve duše vo svojej hrudi“, môže sa báť 
prijať novú prácu a predsa si ju priať.8 Ambivalencia je teda vnútornou skúsenosťou každého 
človeka. Zdraví ľudia ju však na rozdiel od neurotických a schizofrénnych pacientov dokážu 
relatívne zvládať a z odporujúcich si hodnotení môžu dospieť k určitému výsledku, konsenzu.
Pojem ambivalencie ako taký si nedáva za úlohu vymedzovať psychické zdravie či chorobu 
jedinca, môže byť nanajvýš symptómom.

1 J. Hrabovský a J. Špaňár, Latinsko-slovenský slovník: Slovensko-latinský slovník, 6. vyd., Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1998.

2 Eugen Bleuler: Swiss psychiatrist, Encyclopaedia Britannica [online], 2015 [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/biography/Eugen-Bleuler.

3 Porov. S. Freud a J. Stromšík, O člověku a kultuře, Praha: Odeon, 1990, s. 41. 
4 Napr. v diele Totem a tabu či Smutek a melancholie.
5 Ambivalencia, Slovenské slovníky [online], 2006 [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: http://slovniky.juls.savba.sk.
6 P. Hartl a H. Hartlová, Psychologický slovník, 1. vyd., Praha: Portál, 2000. 
7 E. Bleuler, Učebnica psychiatrie: vybrané kapitoly, 15. preprac. vyd., Trenčín: Vydavateľstvo F, 1998, s. 91. 
8 Ibid.
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V prípade schizofrénie, ktorou sa zaoberal Bleuler, sa ambivalencia stáva jedným z hlavných 
príznakov štiepenia osobnosti. Táto „schizofrenická ambivalencia” je špecifická výraznou 
simultánnosťou protichodných postojov a pocitov. V schizofrenickom pacientovi sú súčasne 
dve konfliktné idey vedľa seba vo vyhrotenej podobe. Sú v jednej rovine. To spôsobuje 
blokáciu osobnosti a viditeľné skraty. V prípade neurózy, ktorá bola zase výskumnou 
doménou Freuda, nie sú protichodné hnutia ambivalencie prítomné na tej istej rovine, ale skôr
môžeme pozorovať, že jedna tendencia je vyjadrovaná ako vedomé prianie, zatiaľ čo druhá, k 
nej protichodná túžba, je vytlačená do nevedomia. Táto odlišnosť medzi schizofrenikom a 
neurotikom určuje základný rozdiel medzi Bleulerovým a Freudovým konceptom 
ambivalencie.9

 
Ambivalencia dala zastrešujúci rámec Freudovej záľube v binaritách. Stala sa výrazom 
večného zápasu medzi pudom života - Erosom a deštrukčným pudom smrti - Thanatom.10 
Freud tvrdí, že zákon citovej ambivalencie najčastejšie postihuje vzťahy k najviac milovaným
objektom.11 Najmasívnejšie spája afektívnu ambivalenciu s oidipovským konfliktom, ktorý 
ústi do dvojakého vzťahu k otcovi. Ide o teóriu vychádzajúcu z predpokladu, že prvým 
objektom lásky dieťaťa je jeho matka, zatiaľ čo otec sa stáva jeho sokom. Pri zápase o matku 
sa dieťa ocitá voči otcovi v dvojznačnom citovom vzťahu. Na jednu stranu ho obdivuje a 
miluje, na stranu druhú znamená pre neho ohrozenie a preto sa ho túži zbaviť, čo následne 
vedie k pocitom viny a strachu z kastrácie. Tento ambivalentný mechanizmus je podľa neho 
príznačný ako pre totemové spoločenstvá, tak pre všetky náboženstvá. Človek si v stave 
nemohúcnosti vytvoril bohov, ktorí by ho ochraňovali a zároveň, ktorých by sa mohol báť. 12 

Freud zastáva presvedčenie, že v určitých prípadoch môžu protikladné idey pobývať vedľa 
seba bez akéhokoľvek logického rozporu či konfliktu. Je to prípad más, nevedomých osôb a 
malých detí.13 Vágnerová píše, že emočnú ambivalenciu sú deti schopné chápať približne od 
10 rokov. Vtedy si začínajú uvedomovať, že ľudia môžu mať naraz zmiešané i protikladné 
pocity.14 Freud ďalej hovorí, že akonáhle sa konfliktný stav dostáva na vedomú úroveň, býva 
často vyriešený tak, že dieťa presunie jedno z ambivalentných hnutí na náhradný objekt. 
Podobným spôsobom funguje neurotik, ktorý má protikladné hnutia vytlačené do nevedomia 
alebo vedomých fantázií. 
V priebehu vývoja od detského k dospelému veku sa skrze zjednocovanie pudových hnutí a 
cieľových orientácií v človeku integruje osobnosť.15

9 K. Pinkus, Alchemical mercury: a theory of ambivalence [online], Stanford, California: Stanford University 
Press, 2010, s. 62-63. 

10 Freud, O člověku a kultuře, s. 369.
11 S. Freud, Totem a tabu: Vtip a jeho vztah k nevědomí : teoretická část, Praha: Nakladatelství Práh, 1991, s. 

192. 
12 Budoucnost jedné iluze, in: Freud, O člověku a kultuře, s. 290n.
13 Freud, O člověku a kultuře, s. 218.
14 M. Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, vyd. 2., dopl. a přeprac., Praha: Karolinum, 2012,

s. 306. 
15 Freud, O člověku a kultuře, s. 218-219.
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V súvislosti s ambivalenciou sa vyskytuje názor, že sa jedná o intelektuálny problém, ktorý je 
možné racionálne riešiť. Podobný názor vyslovuje Freudov predchodca, nemecký psychiater 
Ernst Jentsch, známy svojou esejou On the Psychology of the Uncanny (1906), keď definuje 
pojem uncanny.16 Uvádza tiež názor, že ambivalencia môže byť subjektom produkovaná 
dokonca ako zámerná estetická voľba. Freud, ktorý sa pridržiaval teórie kastračného 
komplexu, však odmietol definovať uncanny a ambivalenciu s tým spojenú ako niečo vedome
vytvorené, racionalizované či vyriešené skrze intelektuálne úsilie.17 
„Vyriešenie” ambivalencie je vôbec zaujímavou otázkou. Niektorí autori uvádzajú, že 
ambivalencia vyžaduje voľbu18, iní, že v ideálnom prípade by ambivalencia nemala byť 
vyriešená, ale mala by byť potencialitou19. Dokonca sa vyskytuje návrh, že možno nebude 
ambivalencia nikdy prekonaná, ale zostane základnou kvalitou, ktorú si subjekt bude snažiť 
zachovať, aby ochránil svoje pravé ja. Tým je naznačené, že ambivalencia je nutne spojená s 
obrannými pudmi.20

 

Odhliadnuc od psychológie má ambivalencia významnú súvislosť aj s inými oblasťami. Pre 
prácu s Jungom je pre nás zaujímavá spojitosť s chémiou a alchýmiou. Slovo valencia je totiž 
termín pôvodne z chémie a atómovej fyziky znamenajúci mocenstvo, schopnosť atómu viazať
iné atómy v určitých presne definovaných pomeroch. Valencia môže tiež odkazovať na 
extrakt či tinktúru v oblasti medicínskej alchýmie.21 Chemický i alchymický roztok je kúpeľ, 
stav pozastavenia, v ktorom rôzne prvky existujú pospolu, kým nedôjde k transmutácii. 
Ambivalencia ako koexistencia dvoch odlišných či nezlúčiteľných prvkov je kľúčovým 
konceptom alchymického myslenia.22 Je to coniunctio oppositorum, zlučovanie protikladov. 

Najambivalentnejšou jednotkou alchýmie je, zdá sa, merkúr. Je to alchymický názov zo 6. 
stor. pre ortuť (chemická značka Hg), nazývaná tiež tekuté striebro.23 Predstavuje prchavý, 
nepostihnuteľný element. Názov dostala podľa planéty Merkúr, čo je názov totožný so 
starorímskym božstvom obchodu, neskôr identifikovaným so starogréckym Hermom, poslom 
bohov. Sám Jung, mimoriadne zaujatý alchýmiou, píše, že ak alchymista hovorí o Merkúrovi, 
navonok myslí ortuť, no vnútorne mieni v hmote skrytého svetotvorného ducha.24 Merkúr a 
ortuť sú previazané nesmiernym množstvom symbolov a alternatívnych názvov. Je to 

16 Freud na jeho podnet napísal r. 1919 taktiež esej s názvom The Uncanny. Termín uncanny je prekladom 
pôvodného nemeckého unheimlich a je obťažné ho v kontexte týchto prác výstižne preložiť. Jan Zasadil 
navrhol v svojej bakalárskej práci preklad "tiesnivý", ktorý mu prof. M. Procházka schválil ako veľmi dobrý 
a priekopnícky. In: J. Zasadil, The uncanny and grotesque of the in the Self in the short stories of E. T. A. 
Hoffmann and E. A. Poe [online], 2011, 73 s. Vedoucí práce Martin Procházka.

17 Pinkus, Alchemical mercury, s. 61-62.
18 K. Weisbrode, On ambivalence: the problems and pleasures of having it both ways [online], Cambridge, 

Mass.: MIT Press, c2012, s. 49.
19 Pinkus, Alchemical mercury, s. 173.
20 Pinkus, Alchemical mercury, s. 65.
21 Ibid., s. 55.
22 Ibid., s. 5.
23 Mercury (Hg): Chemical element, Encyclopædia Britannica [online], 2015 [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/science/mercury-chemical-element.
24 C. G. Jung a H. Barz, Představy spásy v alchymii: (Psychologie a alchymie), vyd. 1. Brno: Nakladatelství 

Tomáše Janečka, 2000, s. 83.
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filozofická voda, Kameň mudrcov, prima materia, argentum vivum, aqua nostra, mercurius 
vivus, succus lunariae, acetum fontis, aurum non vulgi, philius philosophorum, sapientia Dei, 
donum Spiritus Sancti, liek i jed, hermafrodit, muž a žena, brat a sestra, otec a matka, ocot, 
moč, morská voda, drak, had, jednorožec, lev, biela holubica, orol, príšera, diabol, Lucifer, 
atď.25 Nakoľko bol v stredoveku jednorožec všeobecne známy ako alegória Krista, domnieva 
sa Jung, že má Merkúr dokonca podobnú identitu s Kristom.26

Tento Merkúrov inventár vzbudzuje v bežnom smrteľníkovi značný chaos. Javí sa ako huba 
schopná nasať do seba temer čokoľvek. Kunsthistorik James Elkins radí alchýmiu spolu s 
maľovaním medzi chaotické praktiky.27 Ambivalencia, ako fenomén, lavíruje obdobne medzi 
poriadkom a neporiadkom.28 Merkúr, alchymistický symbol spájajúci protiklady, sa tak stáva 
ohromným výrazivom pre ambivalenciu samotnú. Pre Junga bola alchýmia a jej dielo 
paralelou psychických procesov a personifikáciou nevedomia, a stala sa inšpiráciou pre 
vytvorenie jeho ústredného psychologického konceptu - procesu individuácie. Jungove diela s
alchymickými námetmi sú zároveň preplnené paralelnou kresťanskou symbolikou.

 

25 Ibid., s. 18, 236-239. Tiež: Pinkus, Alchemical mercury, s. 44 a R. Starý, Potíže s hlubinnou psychologií: 
esejistická studie o analytické psychologii C. G. Junga, vyd. 1., Praha: Prostor, 1990, s. 38-39.

26 Jung, Představy spásy v alchymii, s.239.
27 Pinkus, Alchemical mercury, s. 52.
28 Weisbrode, On ambivalence, s. 15.
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 2 Jungov vzťah ku kresťanstvu

Z Jungovej bohatej bibliografie je jasné, že náboženstvo bolo častou témou jeho úvah. 
Ako psychológ ho považoval za významný psychický fenomén a venoval mu preto náležitú 
pozornosť. Jeho záujem mal široký záber od starovekých náboženstiev, cez tibetský 
buddhizmus, taoizmus, tantrickú jogu, upanišady, kresťanstvo, gnosticizmus, až po 
náboženstvá primitívnych afrických kmeňov a mnohé iné. Bol to neutíchajúci bádateľ s 
nesmiernou dychtivosťou po poznávaní nového. Prelom 19. a 20. stor. začal obzvlášť priať 
etnografickým a religionistickým bádaniam, publikácie na tieto témy boli čoraz početnejšie. 
Napriek silnému záujmu o staroveké a orientálne náboženské tradície, predsa len sa tiahne 
Jungovými dielami komparácia a neustály návrat ku kresťanstvu, tradičnému náboženstvu 
Európy. Kresťanské témy v Jungovom diele jednoznačne dominujú. 

Kresťanstvo bolo ako u väčšiny Švajčiarov v tej dobe aj Jungovým rodným náboženstvom. 
Vyrastal na fare v protestantskej rodine. Jeho otec bol farárom, rovnako tak ďalších osem jeho
strýcov.29 To je nezanedbateľný základ jeho ďalšieho vývoja. Od útleho detstva si kládol 
najrôznejšie teologické otázky a hľadal na ne odpovede. V dospelom veku, hoci sa formálne 
vzdal praktikovania viery, ako lekár a psychiater prichádzal do kontaktu s pacientami 
trpiacimi neduhmi súvisiacimi neraz s ich duchovným životom v cirkvi. Bol tak nielen 
konfrontovaný s kresťanským učením, ale aj s potrebou zaujať stanovisko, ktoré by bolo 
vhodné pre pacienta a pomohlo mu. To ho nútilo o daných veciach premýšľať viac než je 
bežné. Tak vznikali úvahy, ktoré precizoval a postupne spisoval.

Vo svojich dielach často interpretuje dejiny kresťanstva, kresťanské doktríny, dogmy, 
symboly, dôležité ríty, podáva návrhy na budúcu podobu kresťanského učenia a zasadzuje sa 
o hlbokú premenu postoja kresťanstva voči zlu, prírode, ženskosti, vede a i. 
Dovoľujem si napísať, že jeho spisy v zásade nie sú najprehľadnejšie. Je to riava faktov s 
nepreberným množstvom konotácií. Čitateľ nevie, čoho sa má prv chytiť a čo ako 
interpretovať. Nevyjadruje sa konvenčne systematicky, ale trochu nadsadene povedané, všade 
píše o všetkom, všetko vzájomne prepája. To robí nemalé obtiaže pri analyzovaní a výklade 
textov. Naviac celkový dojem z jeho diel je pomerne nejednoznačný. Mnohovrstevnatosť jeho
myslenia spôsobuje mnohosť aj na strane možných interpretácií. Nečudo, že sa Jungovi 
interpretátori v názore na jeho vzťah ku kresťanstvu v konečnom dôsledku tak diametrálne 
rôznia. To je ale dobrý dôvod pokračovať v preskúmavaní Jungovej nejednoznačnosti voči 
kresťanstvu. Na tomto mieste bude užitočné zhrnúť doterajšie interpretácie.

29 A. Jaffé, H. Pospíšilová a J. Uhdeová, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, vyd. 1., Brno: Atlantis, 1998, 
s. 21 a 45.
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2.1 Doterajšie interpretácie Jungovho vzťahu ku kresťanstvu

Medzi interpretáciami Jungovho vzťahu ku kresťanstvu nájdeme pozitívne, 
vyzdvihujúce jeho snahu a prínos, prehnane idealistické, ale i negatívne, hľadajúce nekalé 
zámery, či ironizujúce jeho ambiciózne úsilie.
Jedni sa domnievajú, že bol novodobým náboženským prorokom, moderným evanjelistom v 
rúchu lekára-psychológa a záchrancom kresťanstva v čase, keď jeho duchovné posolstvo 
strácalo na presvedčivosti. Chcel znovuvzkriesiť kresťanstvo a ukázať cestu k viere aj ľuďom 
mimo cirkev. Bol apologétom kresťanských právd využívajúcim moderný jazyk a argumenty 
zrozumiteľné pre moderného človeka. Alebo bol mystagógom súčasných intelektuálov. Iní 
zastávajú názor, ktorým sa hájil i sám Jung, že bol nestranným empirickým vedcom 
obhajujúcim dôležitosť náboženstva pre duševné zdravie, nenárokujúci si rozhodovať o 
pravde či nepravde náboženských tvrdení, ani vynášať teologické alebo metafyzické súdy. Iná
interpretácia hovorí, že Jung aplikoval na vzťah s kresťanstvom svoju profesijnú činnosť, t. j. 
kresťanstvo vnímal ako pacienta v nedobrom zdravotnom stave, ktorý potrebuje terapiu a 
Jung sa mu ju snažil poskytnúť v podobe konkrétnych návrhov na zlepšenie. Hanlivou 
variantou tejto interpretácie je, že chcel byť terapeutom samotného Boha. Iné negatívne 
výklady v ňom vidia moderného agnostika, antikresťana, heretika a kritika tradičného 
kresťanstva, ktorý ho chcel podkopať a nahradiť vlastnou psychologickou teóriou doplnenou 
alchymickými, gnostickými a okultnými prvkami.30

Murray Stein, prezident Medzinárodnej školy analytickej psychológie v Zürichu, vypracoval 
podrobnú štúdiu31 o týchto interpretáciách a rozdelil ich do štyroch základných skupín: Jung 
ako empirický vedec, Jung hermeneutický revitalista, Jung lekár duší a Jung človek moderny. 
Každá skupina pritom priznáva prednosť nejakému osobitému aspektu Jungovej identity. 
Medzi autormi, z ktorých čerpal, sú napr. M. Buber, W. B. Clift, D. Cox, J. Heisig, R. Hostie, 
A. Moreno, J. Sanford a V. White a mnohí iní. Stein pociťoval, že povaha fenomému 
Jungovho vzťahu ku kresťanstvu ešte nebola plne pochopená. Množstvo interpretácií v 
sekundárnej literatúre vnímal ako neprehľadnú džungľu názorov a rozporov bez jednotného 
modelu s uceleným konceptom. Osobitne si všimol, že doposiaľ neexistuje význačnejšie 
rozlišovanie medzi Jungovými spismi k náboženstvu všeobecne a spismi ku kresťanstvu, ani 
objemnejšia štúdia čisto o vzťahu Junga ku kresťanstvu. Stein rozhodne nedevalvuje hodnotu 
predchádzajúcich interpretácií a analýz, len sa ich snaží zasadiť do prehľadnejšieho rámca a 
doplniť o to, čo považoval, že im schádza. Priradil preto k doterajším interpretáciám piatu 
kategóriu - Jung ako psychoterapeut kresťanstva. Ku každej interpretačnej skupine pritom 
možno nájsť dostatok dokladov a nie je neobvyklé, že niektorí autori zmiešavajú dohromady 
viaceré výklady, čo podľa Steina ešte viac zatemňuje, čo Jung so svojimi spismi zamýšľal.32

30 Všetky interpretácie sú spomínané napr. v: M. Stein, Jung on christianity, Princeton: Princeton University 
Press, 1999, s. 3-23; M. Stein, Jung's treatment of christianity: the psychotherapy of a religious tradition, 
Wilmette: Chiron Publication, 1985, s. 1-19; R. L. Moore, C. G. Jung a křesťanská spiritualita: sborník 
reflexí psychologů, teologů a religionistů, vyd. 1., Praha: Portál, 1998, s. 7-9; T. Halík, Doslov, in: V. White, 
Bůh a nevědomí: teologie versus psychologie, Praha: Vyšehrad, 2003, s. 207-210.

31 M. Stein, Jung's treatment of christianity: the psychotherapy of a religious tradition, 1985.
32 Ibid., s. 4.
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2.1.1 Empirický vedec

Obraz Junga ako empirického vedca vychádza z Jungovho vlastného častého 
proklamovania, kedy opakovane žiadal, aby nebol považovaný za filozofa, teológa ani 
metafyzika, ale za empirického vedca. To ho stavalo do pozície nezaujatého bádateľa, ktorý 
aplikoval svoje teórie založené na empirických výskumoch, tak na kresťanstvo, ako i na 
ostatné náboženstvá. Jungov principiálny empirizmus sa stal napokon osudným pre jeho 
priateľský vzťah s dominikánom a teológom Victorom Whiteom. Ich niekoľkoročné 
priateľstvo prerástlo vo vyhliadku tak veľmi potrebného premostenia psychológie a teológie, 
avšak zlyhalo na nepreklenuteľnosti rôznych jazykových diskurzov, v slepej uličke tvrdení a 
proti-tvrdení. Jung nebol presvedčený o nutnosti zachovať absolútnu transcendenciu Boha a 
miesto toho zdôrazňoval jeho imanenciu. White po neúspešných pokusoch skonštatoval, že 
Jungov tzv. empirický postoj je nakazený neo-kantovským odmietaním metafyziky a 
presvedčením, že ontologickú pravdu teologických tvrdení nemožno dokázať. Jeho 
empirizmus naviac považoval za nedôsledný a často prelínaný rolou amatérskeho filozofa a 
teológa. To si všimli i iní33 a vyvodili z toho záver, že za maskou empirika Jung ukrýval 
základnejšiu identitu kritického filozofa, heretického teológa, náboženského proroka, alebo 
moderného gnostika, keďže uprednostňoval poznanie pred vierou. Buber považoval tento 
Jungov prístup za psychologický redukcionizmus.34

2.1.2 Hermeneutický revitalista

Druhá skupina autorov vidí Junga ako interpreta kresťanstva, ktorý sa podujal oživiť 
význam kresťanského symbolizmu a doktrín pre moderného človeka. Je to zároveň opäť jedna
z Jungových vlastných sebareflexií. Vnímal, že kresťanstvo prehovára k dnešnému človeku 
zastaranou rečou, ktorá nemá viac schopnosť oslovovať a pôsobiť. Nakoľko považoval 
náboženstvo za dôležité pre duchovný rozvoj ľudskej osobnosti, snažil sa túto reč prevádzať 
do podľa neho zrozumiteľnejšieho vedeckého a psychologického jazyka. Otváral tak 
kedysi-veriacim ľuďom možnosť návratu k zanechanej kresťanskej tradícii, či ľuďom 
stojacim mimo cirkev príležitosť nájsť vieru. Jung hermeneutický znovuoživovateľ sa tak stáva
staviteľom mostu medzi modernou kultúrou a kresťanskou tradíciou a súčasne kritikom 
vyzývajúcim kresťanstvo k prehodnoteniu doktrín a hlbokej spirituálnej premene.35

2.1.3 Lekár duší

Iní vidia v Jungovi primárne identitu lekára - psychiatra. Nemyslia si, že jeho spisy ku 
kresťanstvu majú za cieľ kresťanstvo samotné, veria, že jeho cieľom bol človek, t. j. jednotliví

33 Napr.: M. Buber, P. Stern, E. F. Edinger.
34 Stein, Jung's treatment of christianity, s. 4-10.
35 Ibid., s. 10-12.
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pacienti, ktorí boli prepojení s kresťanskou tradíciou v konfliktnom, prípadne nezdravom 
vzťahu. Z tohto uhla pohľadu má Jungova agilita korene v jeho psychoterapeutickej praxi. To 
vysvetľuje, prečo kresťanstvo nielen kritizoval a vyzýval k zmene, ale aj podával konkrétne 
návrhy na zlepšenie. Medzi hlavnými stojí integrácia zla a ženského prvku do maskulínneho 
obrazu Boha, doplnenie Trojice do kvaternity a začlenenie obsahov nevedomia medzi 
regulárne zjavenia tradície. Jeho odporúčania sú modulované v prvom rade tak, aby pôsobili 
na psyché a zaisťovali psychologickú celitvosť osoby. To je v súlade s Jungovým 
presvedčením, že náboženstvo, kresťanstvo nevyjmúc, plní funkciu akéhosi 
psychoterapeutického systému.36

 

2.1.4 Moderný post-kresťanský človek

Do štvrtej skupiny zaradil Stein interpretácie vychádzajúce prevažne zo sociologickej 
perspektívy. Tie nazerajú Jungove pokusy psychologicky interpretovať kresťanské učenie ako 
plod dilemy, ktorá je signifkantná pre intelektuálov prelomu 19. a 20. storočia. Táto dilema 
postavila mnohých voliť medzi náboženstvom a vedou, tradíciou a modernou. Na jednej 
strane Jung cítil emocionálnu pripútanosť k náboženstvu svojich predkov a kultúrnemu 
dedičstvu, na strane druhej pociťoval záväzok voči vede, moderne a osvietenskému 
racionalizmu. To ho vovádzalo do vnútorného rozporu a podvojného stavu. Z toho dôvodu sa 
niektorí domnievajú, že Jung vytvoril miesto tradičného kresťanského učenia vlastnú 
psychologickú teóriu ako akési kvázináboženstvo pre moderného človeka. Jedni túto osobitú 
substitúciu prijímali s nadšením, druhí ju hanlivo odsudzovali za profetický pokus. Jung sám 
seba považoval za moderného človeka, cítil sa slobodný reinterpretovať doktríny cirkvi a 
pritom si zachovať odstup od identifikácie s kresťanskou tradíciou. Necítil sa byť zaviazaný 
zosúladiť svoje psychologické výklady kresťanstva s teologickým učením a takisto sa neštítil 
použiť teologické argumenty na podporu svojich názorov. Z takéhoto pohľadu sa môže javiť 
Jungov vzťah ku kresťanstvu neschopný objektívnej relácie, zredukovaný na osobnú 
existenciálnu dilemu.37

2.1.5 Terapeut kresťanstva

Murray Stein nachádza v predchádzajúcich výkladoch deficit zohľadnenia 
mnohovrstevnatej emocionálnej povahy osobného vzťahu Junga ku kresťanstvu. Považuje ich
za nedostatočné, čo sa týka vysvetlenia motivácie a vášne, s akou sa Jung angažoval v 
otázkach kresťanského učenia. Neodpovedali mu na pre neho najfrapantnejšiu otázku, prečo 
sa empirický vedec, hermeneutik, lekár a človek modernej doby tak mimoriadne zaujíma o 
kondíciu kresťanstva, jeho rozvoj, účinnosť a budúcnosť, že je ochotný sám navrhnúť novú 
nekonvenčnú praktickú teológiu a vytrvalo ju hlásať.

36 Ibid., s. 12-14.
37 Ibid., s. 14-17.
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Stein zastáva názor, že jedným z hybných motívov Jungovej aktivity bola raná skúsenosť s 
vlastným otcom. Ten, hoci bol pastor, nejavil známky presvedčivej živej pulzujúcej viery, akú 
by jeho syn Carl Gustav rád videl. Ba čo viac, zdalo sa, že táto neživá viera ho frustruje, ničí a
zaživa rozožiera. Videl utrpenie svojho otca, ale nijako mu nedokázal pomôcť. Tento obraz sa 
mu po otcovej smrti stal podlžnosťou, ktorú túžil splatiť. Obraz otca tak sčasti projektoval na 
samotné kresťanstvo a svojou osobnou misiou sa v ňom snažil prebudiť k opätovnému životu 
tie časti, ktoré sa mu javili nefunkčné a mŕtve. Stein ale rozhodne nemal v úmysle zredukovať
Jungov vzťah ku kresťanstvu na holý otcovský komplex. Nejednalo sa len o projekciu. 
Skúsenosť s otcom urobila Junga vnímavejším voči neduhom kresťanskej tradície a kríze 
vtedajšej kultúry. Pochopil, že je nutná nielen kritika, ale aj podaná pomocná ruka zaisťujúca 
skutočnú zmenu. A o to sa pokúšal. Postupoval pritom podľa psychoterapeutickej metódy - 
rozpomínanie, rekonštrukcia minulosti, stanovenie diagnózy a návrh liečebného postupu. 
Samotné liečenie je potom už v rukách pacienta, v tomto prípade kresťanstva, na čele s jeho 
teológmi, nakoľko sa chopí šance dosiahnuť psychologické zdravie a celistvosť. Stein vidí 
Jungov vzťah ku kresťanstvu v prvom rade ako psychoterapeutický vzťah, ktorý sa skrze 
empirický prístup, oživovanie kresťanských symbolov, liečenie jednotlivých pacientov a 
hľadanie riešenia v boji medzi tradíciou a modernou, skláňa ku kresťanstvu ako celku a 
ponúka mu liečivú medicínu ako Parsifal ranenému kráľovi Amfortovi v legende o Svätom 
Grále, ktorá bola Jungova obzvlášť obľúbená.38

2.2 Jungova terapia a konkrétne návrhy pre kresťanstvo

Tento „liek”, čiže návrhy na zlepšenie, môžeme nájsť v Jungových spisoch ako sú 
Psychológia a náboženstvo (1940), Pokus o psychologický výklad dogmy o Trojici (1942), 
Symbol premeny v omši (1942), Úvod do nábožensko-psychologickj problematiky alchýmie 
(1943), Aión (1951), Predslov ku knihe V. Whitea Boh a nevedomie (1952), Odpoveď na Jóba
(1952), Mysterium Coniunctionis (1955) a mnohých iných. Medzi bohatý zdroj poznávania 
Jungovho vzťahu ku kresťanstvu patria bezpochyby ešte jeho dopisy a autobiografia 
Spomienky, sny, myšlienky (1961), ktorú zostavila s jeho spoluprácou Aniela Jaffé.

Aký je prínos týchto spisov a čo za konkrétne návrhy predkladajú? Pre lepšie pochopenie 
témy bude užitočné zhrnúť v stručnosti aspoň základné koncepty adresované kresťanským 
kruhom.

Jung primárne kritizuje každú jednostrannosť kresťanského učenia. Teológia je podľa neho 
spracovaním pôvodnej surovej skúsenosti nevedomia do vedomej a silne racionalizovanej 
formy. Tá má tendenciu idealizovať a vytesňovať nespracované. Príkladom takejto 
racionalizácie je podľa neho privatio boni, učenie cirkvi pochádzajúce od Aurelia Augustina, 
že zlo je len nedostatkom dobra. Jung nesúhlasí s obrazom Boha ako jedine dobrého, pre neho

38 Ibid., s. 17-19, 107-109. Taktiež: Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 198.
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Boh v sebe zahŕňa tak dobro ako i zlo. Obraz výlučne dobrého Boha totiž stavia človeka do 
plnej zodpovednosti za hriech a všetko zlo vo svete, čo môže mať zhubné účinky na ľudskú 
psychiku. Naviac bol presvedčený, že bezprostredné náboženské skúsenosti človeka 
neprezentujú obraz Boha len ako čiste dobrého. Za všetky príklady bol pre neho prominentný 
biblický príbeh Jóba. Jung žiada od cirkvi, aby priznala zlu plnú realitu rovnocenne ako 
dobru.39

Druhou veľkou Jungovou témou je dogma o Trojici. Trojicu nazerá ako mocný náboženský 
symbol, ktorý je jednostranne maskulínny a vyjadruje dokonalosť. Na to, aby tento symbol 
mohol byť terapeutický a pomáhal ľuďom dosiahnuť úplnosť, postráda podľa neho ženský a 
inferiórny temný prvok. Trojica musí do seba integrovať zlo, najlepšie v podobe prijatia 
Diabla ako štvrtej osoby, aby sa stala kvaternitou, ktorá je symbolom celistvosti a úplnosti. V 
centre jeho záujmu je pritom človek, ktorý symbol vníma a skrze neho dosahuje vlastnú 
celistvosť osoby. Podľa Steinových slov obsahujú Jungove úvahy o Trojici v zásade celú jeho 
kritickú interpretáciu kresťanstva – obraz Boha postráda feminínny prvok, zlo nie je 
integrované, symboly sú modernému človeku nezrozumiteľné, archetyp dokonalosti je 
potrebné nahradiť archetypom úplnosti.40 V dogme Assumptio Mariae (Nanebovzatie Panny 
Márie)41 však Jung vidí konečne pozitívny pokus na strane dogmatického kresťanstva 
radikálne nanovo vykročiť smerom k integrácii potlačeného.

Krista chápe ako archetypálneho hrdinu par excellence a viac než historickú osobu v ňom vidí
symbol kolektívneho nevedomia a archetyp bytostného Ja tzv. Self. Podobne ako v 
predchádzajúcich prípadoch, považuje symbol Krista v ponímaní tradičnej cirkvi za neúplny. 
Zazlieva mu absenciu temnej stránky, bez ktorej nie je podľa jeho mienky možné dosiahnuť 
psychickú úplnosť. Kristovým tieňom je Antikrist - Diabol. Diabol pritom symbolizuje okrem
zla i silu potlačeného materiálneho sveta.42 Úlohou človeka je podľa vzoru imitatio Christi 
asimilovať svoj tieň. To ale neznamená, že človek zlo schvaľuje, naopak, môže ho mať takto 
omnoho lepšie a účinnejšie pod kontrolou. Pestovanie pravdivých kresťanských čností je 
podľa Junga možné až po stretnutí s temnotou. Naviac, skutočné nasledovanie Krista pre neho
neznamená slepé kopírovanie Kristovho života, ale prebratie plnej zodpovednosti za svoj 
vlastný život so všetkým, čo prináša.43

V neposlednom rade vidí Jung slabinu v jazyku, akým sa cirkev vyjadruje. Ak nebude držať 
krok s vývojom, aktuálnym človekom a ak sa nebude vedieť vždy novo interpretovať, hrozí, 
že sa utopí v tradicionalizme. Podobne tak je presvedčený, že ak bude v dnešnej dobe 
kresťanstvo naďalej odtrhnuté od kontaktu s nevedomím a duchom doby, bude môcť len 

39 Porov. Stein, Jung on christianity, s. 14-16.
40 Porov. Stein, Jung's treatment of christianity, s. 114.
41 Dogma bola vyhlásená pápežom Piom XII. dňa 1. 11. 1950 a znamená, že nepoškvrnená Bohorodička Mária

vždy Panna bola po skončení zemskej životnej púte s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. In: M. 
Višňovský, S. Šoka, Malý teologický lexikon, 2. vyd., Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1989.

42 Porov. C. G. Jung, Aion: příspěvky k symbolice bytostného Já, vyd. 1., Brno: Nakladatelství Tomáše 
Janečka, 2003, s. 45-55 a C. G. Jung, Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion. Zürich: 
Rascher-Verlag, 1963, xiii, 788 s.,  s. 166-172. 

43 C. G. Jung, Sto dopisů: výbor z korespondence, vyd. 1., Praha: Sagittarius, 1996, s. 134-141.
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máločím prispieť kultúre. Žiada preto o začlenenie snov, vízií a individuálnych náboženských 
skúseností do procesu zjavovania Božstva.44 

Jung si určite neželal úpadok kresťanstva ani jeho zánik. Vedel ale, že na jeho návrhy nebude 
kresťanstvo pripravené. Veril skôr v nevedomé procesy kolektívneho vývoja a zmenu 
jednotlivca. Držal sa názoru, že dokiaľ sa nezmení jednotlivec, nezmení sa nič.45 
Napriek tomu, že Jungove spisy predstavujú jedinečný prínos pre kresťanské myslenie a prax,
pre kresťanské teologické kruhy sú pravdepodobne stále za hranicou prijateľnosti. To však 
našťastie nijako nebráni nášmu ďalšiemu preskúmavaniu Jungovho vzťahu ku kresťanstvu.
 
 

44 Stein, Jung on christianity, s. 19-21.
45 Jung, Sto dopisů, s. 213.
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 3 Jungov osobný vzťah ku kresťanstvu 

Dôležitou časťou tohto prieskumu je bezpochyby Jungova biografia. Veľmi cenným 
spisom v tomto smere sa stáva súbor jeho vlastných spomienok, snov, vízií a myšlienok, ktorý
bol po dlhom presviedčaní zvonka spísaný v priebehu štyroch rokov na sklonku jeho života 
prostredníctvom jeho sekretárky Aniely Jaffé.46 Jung si bol dobre vedomý, do akého projektu 
sa púšťa:

Znám příliš mnoho autobiografií, jejich sebeklamy a účelové lži a vím přespříliš o 
nemožnosti popisování sebe sama, než abych se mohl odvážit provádět sám v tomto 
ohledu nějaké pokusy.47 

Napokon ale privolil a práca na vlastných spomienkach ho pohltila do tej miery, že keď ju 
zanedbával, dostavovali sa mu nepríjemné telesné symptómy.48 Obrazy, ktoré sa mu vynárali z
detstva, boli pritom v hlbokej súvzťažnosti s myšlienkami diel jeho posledných rokov. Z tejto 
perspektívy je kniha obzvlášť zaujímavá. Jung sám hovorí, že jeho neschopnosť 
reminiscencie vonkajších okolností je vyvážená farebnejším popisom vnútorných zážitkov a 
myšlienok. Svoju ,autobiografiu‘ vníma ako uvažovanie nad vlastným životom vo svetle toho,
k čomu sa dopracoval a svoj život chápe ako esenciu toho, čo napísal, nie naopak. Jaffé 
dodáva, že kniha obsahuje Jungove náboženské vyznanie.49

Každý čitateľ spomienok a podobného žánru by pravdaže nemal zabúdať pri ich čítaní 
udržiavať určitý triezvy odstup:

To, co se uchová v paměti, totiž nikdy přesně neodpovídá tomu, co jsme skutečně 
prožili. Vzpomínky vždycky vyplouvají na hladinu vědomí v pozměněné, rozložené, 
rozdrobené či přikrášlené podobě. Vybavování minulých událostí závisí na tom, jak 
dlouho byly v paměti uložené. Kdybychom sestoupili do nejhlubších pater vlastní 
paměti a pokoušeli se z temných sklepení vydolovat útržky minulosti, zjistíme, že jsou 
pokryté nánosem rušivých fantazií a že z nich trčí všechny možné druhotné 
novotvary.50 

46 Kniha vyšla v českom vydaní pod názvom Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, 1998. Otázku Jungových 
biografií rieši vo svojej monografii Sonu Shamdasani (S. Shamdasani, Jung stripped bare by his 
biographers, even [online], London: Karnac, 2005, x, 132 p.). Okrem iného sa na s. 9-45 podrobne venuje 
vzniku knihy Vzpomínky, sny, myšlenky a popisuje dilemu, ktorá sa tiahla od počiatku písania Jungových 
memoárov: či sa jedná o autobiografiu, alebo naopak biografiu, pri ktorej nutno zohľadňovať doplnené 
interpretačné nuansy autora. Sám Jung, vzhľadom na averziu, s ktorou do spisovania vlastnej biografie šiel, 
sa prikláňal k tomu, aby vzniknutá kniha bola považovaná za dielo A. Jaffé. Pritom ale mnohé kapitoly 
spísal Jung sám a jeho sekretárka ich len prepísala. Zvyšné kapitoly vznikli z rozhovorov, ktoré A. Jaffé 
skorigovala a taktiež len prepísala. Všetky diely biografie navyše Jung neustále prechádzal a revidoval. 
Jedná sa teda do značnej miery o Jungovu vlastnú biografiu, no zároveň spoločné dielo s A. Jaffé, vďaka 
ktorej kniha vznikla.

47 A. Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 7.
48 Ibid., s. 6.
49 Ibid., s. 8-11.
50 F. Gonzalez-Crussi, Jak se díváme: věci viděné, neviděné a obscénní, Praha: Triton, 2008, s. 156.
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Jung, vedomý si toho, už v úvode píše, že nie je dôležité, či je jeho rozprávanie objektívne 
pravdivé, pre neho je to jeho pravda, jeho osobný mýtus.51 To samozrejme nijako neznižuje 
výpovednú hodnotu textov samotných, ktoré sú v každom ohľade užitočným náhľadom do 
myslenia a uvažovania ich autora, a teda je možné s nimi ďalej pracovať. Pre túto prácu 
vyberám z Jungovej ,autobiografie‘ tie časti, ktoré zásadnejšie pojednávajú o jeho vzťahu k 
náboženstvu, osobitne ku kresťanstvu a stávajú sa tak cenným materiálom pre ďalšie 
spracovanie tejto témy. Jedná sa o skutočne bohatý archív kľúčových skúseností.

3.1 Spomienky na detstvo a mladosť

Jungove spomienky začínajú druhým až tretím rokom života a sú už od raného detstva 
presýtené neobyčajne hutnými náboženskými predstavami, zážitkami a následnými úvahami. 
Vyrastal na fare ako syn protestantského pastora a synovec ďalších farárov-strýkov. Bol tak už
v detskom veku častejšie účastný náboženských udalostí, vrátane pohrebov, rôznych 
kňazských návštev a teologických diskusií. Ako malý sa každý večer pred spaním modlieval 
modlitbičku, ktorú ho naučila jeho mama:

Roztáhni obě křídla,
ó Ježíši, má radosti,
a přijmi své kuřátko.
Bude-li ho chtít satan pohltit,
pak nechť andílkové zpívají:
Ať toto dítě zůstane bez úhony.52

Táto modlitba mu poskytovala určitú detskú útechu pred hrozbami noci, no zároveň ho nútila 
hĺbať o jej zvláštnom obsahu. Malý Carl Gustav si na základe toho predstavoval Ježiša ako 
okrídleného vtáka, slovo „kuriatko” si zamenil za v švajčiarskom dialekte podobne znejúce 
slovo „koláčik” a tak nadobudol predstavu, že Ježiš, hoci nerád, pojedá deti - obľúbené 
satanove koláčiky. To v kombinácii s umierajúcimi ľuďmi, o ktorých sa vravelo, že si ich „pán
Ježiš vzal k sebe” a „mužmi v čiernom”, čo boli jednak muži z pohrebnej služby, inokedy zas 
katolícki kňazi jezuiti53, ktorých v okolí fary občas vídal, v ňom vytvorilo asociáciu a 
následnú traumu, že všetky tieto nepríjemné podivuhodné veci majú niečo spoločné s „pánom
Ježišom”. Tomu následne prestal dôverovať a začal mať z neho a všetkých „mužov v 
čiernom” veľké obavy a strach.54

Do obdobia jeho 3-4 rokov spadá spomienka na sen, ktorý ho zamestnával po zvyšok života. 
Snívalo sa mu, že za farou na lúke objavil vchod do zeme. Zišiel po kamennom schodisku a 

51 A. Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 13.
52 Ibid., s. 17.
53 Jezuita je člen rehole sv. Ignáca z Loyoly. Slovo jezuita v nemčine Jesuit je naviac zvukovo veľmi príbuzné 

nem. Jesus = Ježiš. Ibid., s. 18.
54 Ibid.
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za ťažkým zeleným závesom bola miestnosť s červeným kobercom a rozprávkovým zlatým 
trónom. Na tróne bol obrovský útvar siahajúci až po plafón vyzerajúci ako kmeň stromu, bol 
však z kože a živého mäsa a na vrchu mal akúsi hlavu bez tváre i vlasov, len jediné oko 
nehybne hľadelo smerom nahor. Jung bol paralyzovaný strachom, že tá vec zlezie dole k 
nemu. Vtom počul odkiaľsi hlas svojej matky: „Len sa naň pozri. To je ľudožrút!” Načo sa s 
desom, spotený a plný úzkosti zobudil. Matkine slová si interpretoval dvojako - buď myslela, 
že „To je ten ľudožrút”, t. j. že oným ľudožrútom a požieračom detí nie je Ježiš alebo jezuita, 
ako si myslel, ale tento prazvláštny útvar; alebo - „To je ľudožrút”, čo by zase znamenalo, že 
ľudožrút je všeobecne znázorňovaný týmto útvarom, a teda že táto obludná vec súčasne 
reprezentuje temného „pána Ježiša” aj jezuitu. 
Až po rokoch identifikoval Jung dieru v zemi ako hrob a podzemný chrám; strašidelný útvar 
zas ako rituálny falus znázorňujúci chtónické božstvo.
 

Falus tohoto snu se zdá být v každém případě nějakým podzemním bohem, o němž se 
nemá mluvit. Jako takový mně zůstal po celé mé mládí a vybavil se pokaždé, když se 
poněkud emfaticky mluvilo o Pánu Ježíši Kristu. Ten „pán Ježíš” se mně nikdy nestal 
úplně skutečným, nikdy zcela přijatelným, nikdy zcela hodným lásky, neboť jsem 
ustavičně myslel na jeho podzemního protivníka jako na nějaké hrozné zjevení, které 
jsem nehledal.55

Jung veril, že týmto snom sa zakalilo jeho detstvo ťažkým tušením najzrelšieho ľudského 
života, že bol zasvätený do tajomstva zeme a iniciovaný do ríše temna. Bol presvedčený, že 
tento sen odštartoval počiatok jeho duchovného života.56

Keď ho v šiestich rokoch vzala mama ku katolíckemu kostolu, Jung od samého vzrušenia 
zakopol o schod a rozbil si na škrabáku kostola bradu, ktorá mu potom silno krvácala. Píše, že
pociťoval pri tom hanbu, že na seba upriamil pozornosť a zároveň hnev na jezuitov - ,to 
katolícka cirkev mohla za to, čo sa mu práve stalo!’ Tak si svoju fóbiu z katolíckych kňazov 
rozšíril aj na katolícke kostoly - roky sa mu potom spájali s krvou a pádom a bál sa do nich 
chodiť. Strach poľavil, až keď ako tridsaťročný navštívil Dóm sv. Štefana vo Viedni, až tam 
bol schopný cítiť Matku Cirkev bez problémov.57

Medzi siedmym a deviatym rokom života začal vnímať intenzívnejšie krásu jasného denného 
svetla a tušiť tienistú stránku sveta s jeho nezodpovedateľnými znepokojujúcimi otázkami, 
ktoré ho čoraz viac prenasledovali. Začal v sebe pociťovať určité rozdvojenie a neistotu.58 S 
tým sa vyrovnal vo svojich desiatich rokoch skoro rituálne. Z dreveného pravítka si vyrezal 
čierneho mužíčka, uložil ho do krabičky a ukryl na povale, kam mal inak zakázané chodiť. 
Bolo to jeho tajomstvo, o ktorom nikto nevedel a ktoré mu pomohlo zažehnať jeho mučivý 
pocit rozdvojenosti. Vždy, keď mu bolo ťažko, pomyslel si na mužíčka a z času na čas ho 
chodil potajme pozerať na pôjd. Do krabičky nosieval lístočky s tajnými odkazmi a rôzne 

55 Ibid., s. 20.
56 Ibid., s. 22.
57 Ibid., s. 24.
58 Ibid., s. 26.
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drobné predmety. Tajomstvo ho priam magicky priťahovalo. S odstupom času považuje Jung 
toto obdobie za jedno z nejdôležitejších v jeho ranej mladosti. 

Neustále jsem hledal něco tajemného. Ve vědomí jsem byl křesťansky náboženský - i 
když pořád s výhradou: „Ale není to tak jisté!” nebo s otázkou: „Copak je s tím, co je 
pod zemí?” A když mně bylo vštěpováno náboženské učení a bylo mi řečeno: „To je 
krásné a to je dobré,” pak jsem si pro sebe myslel: „Ano, ale existuje ještě něco 
jiného, co je velmi tajemné, a to lidé nevědí.”59

Jungove „Ano, ale” ku kresťanstvu je tu veľmi príznačné.

Neskôr na túto svoju epizódu s pôjdovým tajomstvom z detstva zabudol a pripomenul si ju až 
pri písaní knihy Premeny a symboly libida (1912), keď si čítal o posvätných kultových 
predmetoch austrálskych domorodcov, ktoré majú pre nich nezmerný symbolický význam. 
Vtedy dospel k poznaniu, že v duši človeka existujú archaické prvky bez ohľadu na tradíciu, v
ktorej vyrastal.60

V jedenástich rokoch začal Jung študovať na gymnáziu v Bazileji. Pociťoval závisť voči 
bohatším spolužiakom a súcit s vlastným otcom. Čoraz viac si všímal starosti svojich rodičov.
 

Poznal jsem tehdy, že jsme chudí, že můj otec je chudobný venkovský farář, a já že 
jsem ještě mnohem chudší farářův synek, který má díry v podrážkách bot a musí 
odsedět ve škole šest hodin v mokrých punčochách.61

Asi od jedenástich rokov sa začal miesto „pána Ježiša” zaujímať o ideu Boha. Boh totiž nebol
na rozdiel od Ježiša obostretý žiadnou jeho predpojatou nedôverou. Páčilo sa mu, že nebol 
zobrazovaný, človek o ňom nemal žiadnu konkrétnu predstavu a nejednalo sa s ním tak 
familiárne ako s „pánom Ježišom”. Boh bol obklopený tajomstvom, ktoré on tak miloval. 
Škola ho v tej dobe nudila, náboženstvo ho nudilo obzvlášť, nenávidel telocvik a z hodín 
matematiky mával strach.62 

Niekedy v tom čase začal pozorovať, že v jeho vnútri sa nachádzajú dve rozdielene osoby. 
Jednu vnímal ako nesebaistého školáka, syna svojich rodičov, ktorý nebol nijak extra pilný, 
čistý, slušný, ani inteligentný. Druhá osoba v ňom bol vážený, starší, skeptický, až 
nedôverčivý muž z 18. storočia, s netušenou mocou a nedotknuteľnou autoritou, ktorý 
vyhľadával samotu od ľudí a blízkosť prírody, noci a snov. Tento dospelý muž v ňom poznal 
Boha ako skryto dôverné, osobné a súčasne nadosobné tajomstvo.63 Jung dodáva, že hru a 
protihru medzi týmito dvoma osobami, ktorá sa vinula celým jeho zvyšným životom, 
nepovažuje za známky schizofrenickej patológie. Je presvedčený, že sa odohráva v každom 

59 Ibid., s. 29.
60 Ibid.
61 Ibid., s. 31.
62 Ibid., s. 33.
63 Ibid., s. 38 a 48n.
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človeku a že osobnosť č. 2 je takzvaným vnútorným človekom, ku ktorému odvždy 
prehovárajú najmä náboženstvá.64

Prvý zásadný, pozoruhodný a rozhodujúci náboženský zážitok prežil vo svojich dvanástich 
rokoch. Vracal sa zo školy a prechádzal zrovna okolo bazilejskej katedrály. Bol slnečný deň, 
obloha bola krásne modrá a katedrála zaliata v lúčoch sa nádherne vynímala. Jung bol z toho 
uveličený a pomyslel si: „Ten svet je krásny, chrám je krásny a Boh to všetko stvoril a sídli 
nad tým, ďaleko hore v modrom nebi na zlatom tróne a - ” Nemohol dokončiť myšlienku, 
ostal paralyzovaný, neodvažoval sa domyslieť to, bál sa najhoršieho, bál sa hriechu proti 
Duchu Svätému, ktorý, ako vedel, sa neodpúšťa, čo by znamenalo, že by bol zavrhnutý do 
pekla, čo by následne jeho rodičia zaiste ťažko znášali. Sužovaný týmito úvahami poberal sa 
domov zakazujúc si myslieť na dokončenie vízie, ktorú mal pred katedrálou. Doma sa nikomu
nezdôveril, hoci matka hneď poznala, že s ním niečo nie je v poriadku. Tri dni deň-noc zúfalo 
bojoval a odolával predierajúcemu sa pokušeniu dokončiť zakázanú myšlienku. Tretiu noc sa 
však už nemohol brániť, pocítil, že musí myslieť. Cítil sa k tomu doslova prinútený zvonku, 
mimo seba. Uvažoval, kto ho to núti proti jeho vôli. Uvažoval o tom, odkiaľ pochádza zlo. 
Uvažoval o svojich rodičoch, prarodičoch, praprarodičoch, až dospel k Adamovi a Eve. 
Uvažoval o ich prvom hriechu a došiel k záveru, že to bol zámer Boha, že museli zhrešiť. Z 
toho na svoje vlastné uľahčenie vyvodil, že aj jeho do tohto terajšieho stavu doviedol sám 
Boh. Potom uvažoval ďalej - je Božou vôľou, aby hriechu odolával, alebo naopak, aby sa mu 
vystavil? Vedel, čo káže tradičná morálka, ale naliehavosť situácie, v ktorej sa nachádzal, ho 
presviedčala o niečom celkom inom. Vnímal to ako skúšku, ako povolanie k poslušnosti, 
odvahe, ako šancu niečo pochopiť. Na záver si bol istý, že ak je táto úloha od Boha, dostane k
nej milosť a osvietenie. Zobral teda všetku odvahu a nechal k sebe zakázanú myšlienku prísť. 
Pred očami videl opäť onen nádherný výjav spred troch dní: krásny chrám, nad ním modré 
nebo, Boh sedel na zlatom tróne vysoko nad svetom a - sral na svoju cirkev;65 spod trónu 
padal obrovský výkal na novú pestrú chrámovú strechu, rozbíjal ho a rozlamoval steny 
chrámu.66 

To bola ona myšlienka. V tom okamžiku zažil Jung mohutnú úľavu a blaženosť akú dovtedy 
nepoznal. Plakal šťastím a vďakou, že po Božej prísnosti spoznal i Jeho múdrosť a dobrotu. 
Pochopil vtedy, že zažil niečo, čo chýbalo jeho otcovi. Zakúsil Božiu vôľu a zázrak milosti, 
ktorý uzdravuje a uschopňuje rozumieť. Jeho otec však len slepo dodržiaval pravidlá podľa 
tradície a neodvažoval sa podvoliť živému Bohu, ktorého by nechal slobodne jednať vo 
svojom živote navzdory konvenciám. Jungovi sa zjavil Boh, ktorý stál i nad samotnou 
tradíciou, Boh, ktorý povolával k jednaniu, k zodpovednosti za vlastný život, Boh, ktorého 
vôľa sa mohla javiť v ľudských očiach ako strašná. Jung sa cítil týmto zážitkom poctený i 
zahanbený, vyvolený i vyobcovaný, požehnaný i prekliaty. Túžil vypátrať, či aj iní ľudia mali 
podobnú skúsenosť, ale nič nezistil a o vlastnom zážitku nikomu nehovoril a nechal si ho, 

64 Ibid., s. 49.
65 Necenzurovaná verzia. Porov. Shamdasani, Jung stripped bare by his biographers, even, London: Karnac, 

2005, s. 33.
66 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 44.
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podobne ako predtým, ako svoje hlboké vnútorné tajomstvo.67

Akokoľvek kuriózne tento príbeh znie, Jung nebol jediný, komu sa zrodila v hlave 
blasfemická vízia tohto druhu. Čítanie jeho vygradovaného detského zážitku s vypointovaným
záverom silne evokuje pasáž z Kunderovho románu Nesnesitelná lehkost bytí:

Když jsem byl malý a prohlížel si Starý Zákon převyprávěný pro děti a ozdobený 
rytinami Gustava Doré, viděl jsem tam Pána Boha na oblaku. Byl to starý muž, měl 
oči, nos, dlouhý vous a já jsem si říkal, že když má ústa, musí také jíst. A jestli jí, musí 
také mít střeva. Ale ta myšlenka mne hned lekala, protože, i když dítě z rodiny spíš 
nevěřící, cítil jsem, že představa božích střev je rouhání.
Bez jakékoliv teologické přípravy, spontánně, chápal jsem tehdy už jako dítě 
neslučitelnost hovna a Boha a odtud i pochybnost základní teze křesťanské 
antropologie, podle níž byl člověk stvořen k obrazu Božímu. Buď jedno nebo druhé: 
buď je člověk stvořen k obrazu Božímu a pak má Bůh střeva, anebo Bůh nemá střeva a
člověk se mu nepodobá. (...) 
Hovno je obtížnější teologický problém než zlo. Bůh dal člověku svobodu a můžeme 
tedy konec konců připustit, že není odpověden za lidské zločiny. Odpovědnost za 
hovno nese však plně jen ten, kdo člověka stvořil.68

Od svojho kontroverzného osobného zážitku sa stal Jung ešte citlivejším na to, čo počúval od 
svojho otca a ostatných strýkov farárov v náboženských rozhovoroch, teologických 
diskusiách a kázaniach. Mal pocit, že poznajú Boha len z počutia, všetko mu to znelo 
nepresvedčivo. Túžil svojmu otcovi pomôcť, ale netrúfal si na to. Až keď mal osemnásť 
rokov, púšťal sa s ním do diskusií, ktoré ale končili neuspokojivo pre obe strany. Carl Gustav 
túžil odvážne myslieť a zažívať, jeho otec radšej rezignovane veril.69 Jungovi začal vadiť 
jednostranný obraz Boha prezentovaný výlučne ako dobrý, milý a plný rozdávajúcej lásky. On
videl Boha plného rozporov, ktorý stvoril ľudí tak, že museli hrešiť, a predsa zakazoval hriech
a trestal ho večným zatratením v ohnivom pekle.70 Jung by sa rád svojmu otcovi zdôveril so 
svojimi náboženskými problémami, ale tušil, aké odpovede dostane a tak to neurobil. A ak 
predsa áno, jeho domnienka sa len potvrdila. Keď po pre neho nudných výkladoch o „pánovi 
Ježišovi” narazil v katechizme na Božiu trojjedinosť, veľmi ho tento rozpor jednoty, ktorá je 
zároveň trojicou, zaujal a tešil sa na výklad svojho otca, ktorý v tej dobe viedol konfirmačné 
vyučovanie. Keď dospeli k danej téme, jeho otec povedal: „Teraz by sme prišli k trojjedinosti 
- ale to preskočíme, lebo tomu ja vlastne vôbec nerozumiem.” Jung mal z toho v sebe 
ambivalentný pocit, síce obdivoval jeho pravdovravnosť, zároveň bol ale z neho hlboko 
sklamaný, že o veciach ani nevie, ani nepremýšľa.71 Svojho času sa dokonca pokúšal prinútiť 
k viere bez porozumenia, ako to videl u svojho otca, ale márne. 

67 Ibid., s. 45.
68 M. Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí, 68 Publishers, Toronto, 1985, str. 223.
69 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 47.
70 Ibid., s. 49.
71 Ibid., s. 55.
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Jedno z ďalších sklamaní, ktoré sa mu stalo osudným, bolo pre neho prvé sväté prijímanie. 
Snažil sa naň poctivo pripravovať a veľa si od neho sľuboval. Jeho výrazná senzibilita 
zaznamenala v deň slávnosti množstvo detailov - strojenosť a nezúčastnenosť zúčastnených, 
nevýraznú chuť nekvalitného chleba a kyslosť lacného miestneho vína, postrádal akúkoľvek 
znateľnú mimoriadnosť slávnosti v jej priebehu i tvárach prítomných. On sám mal radosť len 
z nového obleku a slávnostného obeda, inak sa cítil prázdny, lebo to nemalo s Bohom, ako Ho
on zakúsil, nič spoločné.72 Táto ceremónia pre neho znamenala neprítomnosť Boha a bola 
konečnou stanicou v jeho praktikovaní kresťanskej tradície. Zrazu chápal, odkiaľ pochádza 
smrť, ktorá v jeho očiach obklopovala jeho otca. Dosť sa pre neho trápil, no súčasne sa necítil 
povolaný mu pomôcť. Veľa premýšľal o sile zážitku s prijímaním, ktorý ho oddelil od cirkvi a
bol z toho naplnený smútkom. Poctivo prehodnocoval vlastný podiel na tomto stroskotaní, ale
nič nenachádzal. Svoj sen z troch rokov, zážitok s katedrálou a konečné zlyhanie svätého 
prijímania pripisoval Bohu. Jungov verdikt znel: to Boh môže za to, že vypadol z cirkvi.73

Aby tohto rozporuplného Boha lepšie spoznal, začal po ňom pátrať v otcovej knižnici. 
Sťažuje sa ale, že tam nachádzal iba minimum samostatne mysliacich autorov, ostatní len 
neinvenčne omieľali tradičné názory. Potom však objavil Kresťanskú dogmatiku od 
protestantského teológa A. E. Biedermanna. Tam vraj stálo, že náboženstvo je duchovný akt 
sebavztiahnutia človeka k Bohu.74 S tým Jung nesúhlasil, lebo jeho náboženstvo nepoznalo 
žiaden ľudský vzťah k Bohu, pre neho bolo náboženstvo činom zo strany Boha, ktorému bol 
on, ako človek, mocne vystavený. Aby mohol mať k Bohu nejaký vzťah, musel by ho viac 
poznať. Veď predsa práve z toho dôvodu sa do toho pustil. Túžil sa dozvedieť hlavne niečo o 
jeho temných aspektoch, ktoré ho toľko znepokojovali. Nepozdávalo sa mu Božie zaľúbenie 
vo vlastnom stvorení ako zvrchovane dobrom, vedel si celkom dobre predstaviť, že Boh mal 
zámer stvoriť svet protikladov, kde život je zrodením k smrti. Pátral preto ďalej, odkiaľ sa 
vzala nedokonalosť, skazenosť, utrpenie, zlo; chcel sa dozvedieť čokoľvek viac o diablovi, ale
v danej knihe sa nič pre neho uspokojivé nedočítal.

Tato dogmatika nebyla zjevně ničím jiným než krasožvaněním, ba ještě hůře - jakousi 
neobyčejnou hloupostí, která nedovedla nic jiného než zatemňovat pravdu. Byl jsem 
zklamán, a co více: byl jsem rozhořčen.75

Jungova kritika voči tomu, čo nenapĺňalo potreby jeho duchovných otázok, bola 
nekompromisná. Práve v tej dobe mu znenazdania poradila mama, aby si prečítal Goetheho 
Fausta. Bol presvedčený, že v tej chvíli k nemu prehovorila jej osobnosť č. 2. Konečne sa 
Jungovi dostavila satisfakcia, že niekto berie diabla vážne.76 Mal síce isté výhrady voči osobe 
Fausta i Mefistofela, ale beztak toto dielo znamenalo pre neho nakoniec viac než jeho 
obľúbené Jánovo evanjelium a často sa k nemu vracal a mnohokrát z neho citoval. Jung 

72 Ibid., s. 57.
73 Ibid., s. 58.
74 Ibid.
75 Ibid., s. 61.
76 Ibid.
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stotožňoval svoju osobu č. 2 s postavou Fausta.77 Bola to pre neho životná postava. Goetheho 
dráma na neho zapôsobila protikladnosťou dobra a zla, ducha a hmoty, svetla a temnoty - 
poblémami, ktoré sa ho osobne dotýkali. Jung vnímal, že Faust zdramatizoval jeho vlastné 
vnútorné protiklady.78 
 
Ďalšou literatúrou, do ktorej sa v tom čase pustil, bol Všeobecný príručný slovník 
filozofických vied od W. T. Kruga, ale ani tam sa nedozvedel nič uspokojivé k objasneniu 
existencie zla, diabla a temnej stránky Boha. Je nutné podotknúť, že všetky tieto pátrania v 
otcovej knižnici sa diali v záujme jeho osoby č. 2. Ako sám píše, osoba č. 1 si zatiaľ 
bezstarostne čítala romány, drámu, lyriku, dejiny a prírodovedecké práce.79 Dilema medzi 
osobnosťou č. 1 a 2, ktorá ho neraz vovádzala do depresívnych stavov, sa začala u neho 
zmierňovať medzi šestnástym a devätnástym rokom. Pohltila ho vtedy škola a mestský život. 
Obľuboval Pýthagora, Hérakleita, Empedokla, Platóna, Majstra Eckharta, Schopenhauera, 
Kanta. Kresťanská scholastika s chladným aristotelizmom mu naopak vôbec nesedela. Jung 
zaznamenal v tom období u seba výraznú zmenu z chatrného, ustrašeného a uzavretého 
chlapca, na pevnejšieho, prístupnejšieho, zdieľnejšieho a vnútorne šťastnejšieho mladého 
muža. Jeho postoj k životu a svetu bol po dlhej dobe naplnený chuťou.

Ako úsmevná a k téme nie úplne nepodstatná zaujímavosť môže byť Jungova poznámka k 
historke, ktorú zažil na liečebnom pobyte. Mal vtedy štrnásť rokov a bol prvýkrát mimo 
domov sám medzi dospelými. Cítil sa byť vtedy povznesený do vyššieho stavu, lebo sa mohol
zúčastňovať aj výletov pre hosťov penziónu. Jedným z takých výletov bola návšteva 
liehovaru s ochutnávkou. Jung zaznamenáva, že po trochu neustriehnutej ochutnávke poznal 
pre seba celkom nový, neočakávaný a krásny stav vedomia:

Neexistovalo už žádné nitro a venek, žádné já a druzí, žádné č. 1 a č. 2, žádná 
opatrnost a úzkost. Země a nebe, svět a všechno, co v něm „leze a utíká”, otáčí se, 
stoupá nebo padá, se spojily v jedno.80

Dalo by sa s odrobinou fabuly povedať, že Jung teda, keby chcel, včasne poznal recept na 
rýchle riešenie svojej bytostnej rozpornosti a lichý boj s dilemou uprostred seba.

Neutíchajúci interes o veci náboženské neopúšťal Junga ani po smrti svojho otca počas 
vysokoškolského štúdia lekárstva. 

Pokud jde o náboženské otázky, dostalo se mně během mých studentských let mnoha 
podnětů. Doma se mně naskýtala svrchovaně vítaná příležitost k rozmluvám s jedním 
teologem, vikářem mého zemřelého otce. Vyznačoval se nejen fenomenální chutí k 
jídlu, v níž jsem se s ním vůbec nemohl měřit, nýbrž i velkou učeností. Naučil jsem se 
od něho mnoho z patristiky, dějin dogmatu, a zejména jsem slyšel spoustu nového o 

77 Ibid., s. 85.
78 Ibid., s. 216.
79 Ibid., s. 64.
80 Ibid., s. 76.
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protestantské teologii.81 

V tom čase bola v kurze teológia Alberta Ritschla, ktorá Junga dosť iritovala. Dokonca si na 
túto tému pripravil v študentskom spolku Zofingia samostatnú prednášku, čo nebolo v 
tamojších kruhoch bežné. Pre svoj záujem o teológiu a neskôr aj špiritizmus si vo svojej dobe 
vyslúžil medzi rovesníkmi povesť podivína.82 Vnútorne sa ho to nepríjemne dotýkalo, no 
taktiež ho to motivovalo viac o daných veciach premýš ť, aby sa dopracoval k záverom, ktoréǎ
by boli presvedčivé aj pre ostatných. O hlbokej potrebe celistvej starostlivosti o dušu, 
náboženstvo z toho nevynímajúc, bol totiž stále čoraz viac presvedčený.

3.2 Jungovi rodičia

Zvláštní „náboženské” představy, které se mě zmocňovaly už v nejranějším dětství, 
jsou spontánně vzniklé výtvory, jež lze pochopit jako reakce na mé rodinné prostředí.83

Špeciálnu pozornosť v rozprave o Jungovom vzťahu ku kresťanstvu si zasluhujú ešte jeho 
rodičia. Trúfam si tvrdiť, že na Jungovej náboženskej formácii mali najväčší podiel práve oni. 
Nechce to byť nejaká umelá post hoc dedukcia v zmysle eriksonovského novotvaru 
originológie84, ako vidno, v Jungovom prípade môžme v jeho vlastných vyjadreniach nájsť 
množstvo dôkazov, že tomu tak bolo a i sám to tak vnímal. Považujem preto za osožné zaradiť
do tejto práce ešte túto osobitnú kapitolu.

Jung píše, že na počiatku svojho života sa človek zoznamuje najprv s rodičovským prostredím
a jeho duchom. Duch rodiny je zase utváraný do veľkej miery duchom doby. Ak tento rodinný
duch predstavuje zhodu, signalizuje bezpečnosť a istotu sveta. Ak si rodinný duch odporuje, 
vzniká pocit neistoty. Deti, podľa neho, nereagujú až tak na to, čo hovoria ich rodičia, ako 
skôr na poryvy atmosféry, ktorá doma panuje a s ktorou sú nútené sa vyrovnávať.85 Táto 
úvaha má svoje pozadie v jeho vlastných pocitoch nedôvery voči svetu a jeho možnostiam. 
Jung vyrastal deväť rokov ako jediné dieťa svojich rodičov, až potom sa mu narodila sestra. 
Keďže bol dosť uzavretý a hĺbavý, väčšinu času trávil sám alebo s rodičmi. Rozsah ich 
vplyvu na jeho raný vývoj sa tak ešte znásobuje. Jungove detstvo nebolo ľahké, nakoľko 
manželstvo jeho rodičov bolo poznačné mnohými spormi, ktoré sa na ňom podpísali. Naviac 
obaja, matka i otec, vykazovali osobnostné špecifiká, ktoré introvertnému ladeniu ich syna 
rozhodne neunikalo. 

81 Ibid., s. 96.
82 Ibid., s. 97-98.
83 Ibid., s. 88.
84 Originológia je ľahko ironicky mienený termín vytvorený E. H. Eriksonom na pomenovanie prehnaných 

psychoanalytických tendencií redukovať každú ľudskú situáciu na číru analógiu s predošlými situáciami, čo 
najčastejšie smeruje k hľadaniu najpôvodnejších a najinfantilnejších situácií, o ktorých sa potom 
predpokladá, že sú príčinami všetkého ďalšieho. Erikson pritom vtipne dodáva, že tento dostatočne nepekný 
názov „originológia” mu je zárukou, že sa nerozšíri. In: E. H. Erikson, Mladý muž Luther: studie 
psychoanalytická a historická, 1. vyd., Praha: Psychoanalytické nakladatelství - J. Kocourek, 1996, s. 11.

85 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 88.
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3.2.1 Matka

Jungova matka Emilie Preiswerková bola dcérou Samuela Preiswerka, známeho 
bazilejského pastora, teológa, univerzitného profesora a autora učebnice hebrejskej gramatiky.
Hovorilo sa o ňom, že ho obklopovali duchovia, s ktorými komunikoval hebrejsky.86 
Špiritistické sklony, ktoré si Jung povšimol na svojej matke už ako malé dieťa, zdedila dosť 
možno práve po ňom. 

Jung ju hodnotí ako veľmi dobrú mamu, ktorá bola nesmierne milá a rovnako tak nesmierne 
korpulentná. V čase afektívnych atakov svojho muža bola práve ona tá, ktorá múdro 
zachovávala pokoj a vyhýbala sa všetkému, čo by ho mohlo dráždiť.87 V raných rokoch, keď 
sa Jung nemal komu zveriť, zdôveroval sa občas aspoň jej, pretože sa mu javilo, že s ňou 
zdieľa podobnú náturu. Mimo iné bola pohostinná, zhovorčivá, mala literárne nadanie, vkus, 
hĺbku a veľký zmysel pre humor. 88 

Měla všechny obvyklé tradiční názory, které člověk může mít, ale znenadání se u ní 
projevovala jakási nevědomá osobnost, která byla netušeně mocná - jakási temná, 
velká postava, jež měla nedotknutelnou autoritu - o tom nebylo pochyb.89

Zdala sa mu zakotvená v akomsi hlbokom základe, ktorý však nemal na prvý pohľad nič 
spoločné s kresťanskou vierou, ale so zvieratami, stromami, horami a vodami. Toto duchovné 
pozadie jeho matky odpovedalo jeho vlastnému postoju a dodávalo mu pocit istoty.90

Jung si bol istý, že aj ona sa skladá z dvoch osobností, podobne ako si to všimol u seba. Tá 
prvá bola dobrácka a ľudská, druhá zase nezvyčajná, desivá a obskurná, prejavujúca sa veľmi 
nečakane. 

Hovořila pak jakoby sama k sobě, ale to, co bylo řečeno, platilo mně a zasáhlo mě 
obvykle do samého nitra, takže jsem zůstal zpravidla beze slov.91 

Jung bol na nepredvítateľnú podvojnosť svojej matky veľmi citlivý a následkom toho mával o
nej ako dieťa často tiesnivé sny. V prejavoch osobnosti č. 2 sa mu javila ako nejaká veštkyňa, 
podivné zviera alebo kňažka v medvedej jaskyni, archaická a bezbožná, bohaprázdna ako 
pravda a príroda.92 Niečo z tejto archaickej povahy poznával i v sebe, obzvlášť akýsi inštinkt 
vidieť ľudí a veci, aké v skutočnosti sú.93 Píše tiež, že práve matkina osobnosť č. 2 mu bola 
najsilnejšou oporou v pripravujúcom sa konflikte medzi otcovskou tradíciou a tými zvláštnymi

86 J. J. Antier, C.G. Jung, aneb, Zkušenost s božstvím, vyd. 1., Brno: Emitos, 2012, s. 17.
87 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 90.
88 Ibid., s. 51.
89 Ibid.
90 Ibid., s. 88-89.
91 Ibid. s. 51.
92 Ibid., s. 53.
93 Ibid.
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kompenzačnými výtvormi, ku ktorých tvorbe bolo podnecované jeho nevedomie.94

Enigmatický záznam o Jungovej matke pochádza z obdobia, keď Jungovi rodičia spávali 
oddelene a on spával v otcovej izbe. Matku v tej dobe vnímal ako hrozne zvláštnu a tajomnú a
raz v noci videl z jej dvier kráčať akúsi tlmene svietiacu, neurčitú postavu, ktorej hlava sa 
oddelila od krku a vznášala sa vzduchom smerom vpred ako nejaký malý mesiac. Okamžite 
vznikla nová hlava, ktorá sa opäť oddelila. To sa opakovalo asi sedemkrát.95 Niet divu, že 
Jung z toho, čo zaznamenáva, že videl, mával v detstve úzkostné stavy.

Keď mal tri roky, vyústili manželské nezhody jeho rodičov do dočasného vzájomného 
odlúčenia. Jeho matka bola vtedy na niekoľko mesiacov hospitalizovaná dokonca v nemocnici
a Jung vyvodzuje, že to bolo zrejme dôsledkom jej sklamania v manželstve. Spomína, že jej 
dlhá neprítomnosť v tom čase mu spôsobila vážne ťažkosti. Ostal predpojatý voči slovu 
„láska” a s „ženstvom” sa mu spájal pocit prirodzenej nespoľahlivosti. „Otec” pre neho 
naopak znamenal spoľahlivosť, ale zároveň i bezmocnosť. Píše, že s týmto hendikepom 
začínal a až neskôr ho bol schopný zrevidovať.96

Uprostred rodinnej kolízie považoval Jung matku celkovo za silnejšiu než otca. K otcovi 
pociťoval veľký súcit, no pri jeho nezvládnutých výbuchoch držal stranu radšej matke. Často 
sa tak proti svojej vôli dostával do pozície zmierovateľa a sudcu svojich rodičov, čo u neho, 
rovnako ako u všetkých detí v podobnej situácii, spôsobovalo vnútorný konflikt, infláciu a 
striedavé zvyšovanie a znižovanie už beztak neistého sebavedomia a vnútornej 
rozpoltenosti.97

3.2.2 Otec

Paul Jung, Jungov otec, zhodou okolností žiak hebrejčiny u Samuela Preiswerka, 
študoval orientálne jazyky a napísal dizertačnú prácu o arabskej verzii Piesne piesní. Bol 
veľmi talentovaný, avšak príliš nemajetný, aby mohol pokračovať vo filologickej kariére. 
Chopil sa teda naskytnutej príležitosti zdediť podiel po istom príbuznom pod podmienkou, že 
sa stane pastorom. Navzdory konvenčnej až vlažnej viere a absencii duchovného povolania, 
stal sa dedinským farárom a svoje lingvistické nadanie nadobro zanechal.98 Frustrácia však na 
seba nenechala dlho čakať a postupne sa predierala von. Súčasne bol sklamaný svojím 
manželstvom, lebo čím viac sa s manželkou snažili o zbožný život, tým paradoxne častejšie 
prepadali hádkam. Následkom toho všetkého mal jeho otec zlú náladu a býval často 
podráždený, depresívny, hypochondrický a strácal svoju beztak nie silnú vieru.99 
 

94 Ibid., s. 89.
95 Ibid., s. 25.
96 Ibid., s. 16.
97 Ibid., s. 31.
98 J. J. Antier, C.G. Jung, aneb, Zkušenost s božstvím, s. 16.
99 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 90.
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Jung sa s ním v staršom veku pokúšal naviazať rozhovor, lebo bol presvedčený, že jeho stav 
je spôsobený krízou viery, ale väčšinou sa mu dostávali len teologické odpovede bez života 
alebo rezignované pokrčenia ramien. 

Teprve o několik let později jsem pochopil, že můj ubohý otec nesměl myslet, neboť byl
rozerván vnitřními pochybnostmi. Byl na útěku před sebou samým, a setrvával proto 
úporně na slepé víře, kterou si musel vybojovávat a kterou si chtěl vynutit křečovitým 
úsilím. Proto ji nebyl s to přijmout jako milost.100

Tieto spoločné rozhovory ničomu nepomáhali, len oboch roztrpčovali a ďalej frustrovali. Jung
nadobudol presvedčenie, že práve teológia ich s otcom vzájomne odcudzila. 

S „teologickým náboženstvím“ jsem nebyl s to nic počít, neboť neodpovídalo mému 
zážitku Boha. Bez naděje na vědění vyzývalo k víře. O to se můj otec s největším úsilím
snažil a na tom ztroskotal.101 

Zdá sa, že kdesi vnútri mal aj sám Jungov otec ťažké srdce na teológiu. Keď sa s ním syn 
radil ohľadne budúceho povolania, nebránil mu v ničom, akurát mu neodporúčal stať sa 
teológom.102

Stále sa zhoršujúci stav svojho otca Jung bolestne niesol. Nechápal, prečo sa nedokázal 
pohádať aj s Bohom tak, ako to robil s vlastnou rodinou. To bola jeho najväčšia výčitka voči 
nemu - že postrádal živý vzťah a bezprostrednú skúsenosť s Bohom, takú, akej sa podvolil on 
sám. Túžil mu z celej sily pomôcť, no zároveň tušil, že to nie je v jeho moci.

Mezi ním a mnou se otevřela jakási propast a já jsem neviděl žádnou možnost, jak tuto
nesmírnou trhlinu překlenout. Nemohl jsem ho, svého milého a šlechetného otce, který
mně toho tolik předal a nikdy mě netyranizoval, uvrhnout do onoho zoufalství a do 
onoho rouhání, jež byly nezbytné k zážitku Boží milosti. To může jenom Bůh. Já to 
učinit nesmím.103

Spätne Jung vnímal ako svoju chybu, že v rozhovoroch s otcom postupoval príliš intelektovo 
a nepsychologicky, nebral ohľad na silné emocionálne aspekty svojho otca a pracoval len s 
rozumovými argumentami.104

Stav jeho otca začal byť kritický, keď Jung nastúpil na bazilejskú univerzitu, a krátko nato 
roku 1896 zomrel. Bol to prvý človek, ktorého Jung vo svojom živote videl zomierať a jeho 
stratu veľmi zle znášal. Píše, že do tohto temného a bolestného obdobia k nemu opäť 
prehovorila matkina osobnosť č. 2. Povedala mu: „Zomrel včas pre Teba.“ Jung to sám pre 

100 Ibid., s. 73.
101 Ibid., s. 91.
102 Ibid., s. 74.
103 Ibid., s. 57.
104 Ibid.
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seba chápal tak, že si s otcom nerozumeli a že by mu mohol byť na prekážku. Výrok jeho 
matky mal na neho, podobne ako inokedy, dvojaký citový efekt, ktorý si pre seba špecificky 
interpretoval – jednak sa ho mimoriadne dotklo to „pre Teba“ a zaplavil ho smútok z 
definitívne skončeného jedného životného obdobia, na druhú stranu však pocítil vlnu slobody 
a mužnosti, že prebral po otcovi miesto v domácnosti.105

 
K tomu Jung reflektujúco dodáva:

Ohlédnu-li se zpátky, vidím, jak silně můj vývoj v dětství předjímal budoucí události a 
připravoval mě na to, jak se přizpůsobit náboženskému zhroucení mého otce i 
otřesnému odhalení dnešního obrazu světa, které přece také nenastalo ze včerejška na 
dnešek, nýbrž vrhalo svůj stín dlouho předem.106

105 Ibid., s. 89-91.
106 Ibid., s. 89.
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 4 Teoretický psychologický rámec

 
Z Jungových spomienok je už na prvý pohľad zrejmé, ako veľmi jeho detská 

skúsenosť a dospievanie formovali jeho neskoršie názory na spiritualitu, osobitne kresťanstvo.
Nasledujúca rozsiahlejšia kapitola si kladie za cieľ načrtnúť niekoľko rôznych východísk, 
ktoré sa snažia teoreticky uchopiť Jungove komplikované detstvo a vyvodiť niečo o 
psychologickej podmienenosti jeho ambivalentného postoja premietajúceho sa na 
kresťanstvo.

4.1 Psychoanalytická reflexia

Pozoruhodnú analýzu Jungových spomienok a jeho vlastných reflexií na ne podala v 
svojom článku kanadská profesorka psychológie náboženstva, Naomi Goldenberg.107 Táto 
autorka vychádza z predpokladu, že Jungovo detstvo bolo natoľko traumatizujúce, že ani v 
svojom pokročilom veku, kedy písal svoje Spomienky, sny, myšlienky, nebol schopný 
negatívne formujúce vplyvy primárnej rodiny na svoju psychiku plne prijať a reflektovať. 
Jung sám v svojich spomienkach uvádza, aký vnútorný odpor v ňom vyvolávala už len 
predstava úlohy znovu prejsť a zaznamenať zážitky z detstva. Realizovať túto činnosť mohol 
až po dohode, že výsledný text nebude publikovaný za jeho života.108 O traumatizujúcej 
povahe detstva svedčí ďalej napríklad skutočnosť, že až do zrelého veku sa nikdy 
nezmieňoval o svojich snoch, ktoré inak považoval za určujúce pre svoj vnútorný vývoj. O 
sne s podzemným falom hovoril prvýkrát, až keď mal šesťdesiatpäť rokov.109 Alebo 
skutočnosť, že aj v pokročilom veku 84 rokov, keď písal Spomienky, sám prekvapivo hovorí, 
že svojím spomienkam z detstva nikdy celkom nerozumel.

Naomi Goldenberg tvrdí, že Jungova neschoposť prijať podstatnú vinu vlastných rodičov na 
svojom utrpení v detstve, ho viedla k širokému nahrádzaniu týchto adekvátnych vysvetlení 
poňatím, v ktorom hrajú podstatnú úlohu tajomné abstraktné božské sily pôsobiace na jeho 
psyché. Tento moment vytesnenia skúsenosti s rodičmi je potom základom celého Jungovho 
konceptu spirituálneho rozvoja jedinca. Zvlášť významné je to v jeho vzťahu ku kresťanstvu, 
ktoré skrze jeho otca-pastora hrá významnú symbolickú rolu v Jungovom ranom prežívaní a 
následne sa premieta aj do jeho neskorších ambivalentne ladených postojov ku kresťanstvu. 
 
Tieto úvahy potom Goldenbergová rozvádza v analýze jednotlivých významných snov a 
spomienok, koré boli spomínané už vyššie, v kapitole s Jungovou biografiou. Na jednotlivých
príkladoch sa snaží doložiť Jungovu tendenciu brániť sa domyslieť jednotlivé súvislosti až k 
reálnym vzťahom vo svojom bezprostrednom sociálnom okolí. Ďalej Goldenbergová 

107 Naomi R. Goldenberg, „Looking at Jung Looking at Himself: A Psychoanalytic Re-Reading of "Memories, 
Dreams, Reflections"”, Soundings: An Interdisciplinary Journal, Vol. 73, No. 2/3 (Summer/Fall 1990), pp. 
383-406. Dostupné tiež z: http://www.jstor.org/stable/i40052812.

108 Porov. Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 10.
109 Ibid., s. 45.
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nachádza úzke prepojenie Jugovho vzťahu ku kresťanstvu a k jeho otcovi v komparácii jeho 
Spomienok a spisu Odpoveď na Jóba. V Odpovedi na Jóba rieši Jung krutý až sadistický 
vzťah Boha k Jóbovi, neskôr i k Ježišovi. Teológom zazlieva zbabelosť, s ktorou sa snažia 
vyhnúť konfrontácii so zlom, ktoré pochádza od biblického Boha Otca. Rovnaká téma sa 
potom neustále vynára aj v prvých troch kapitolách Spomienok. Zdá sa, že tu Jung premieta na
Boha svoj ambivalentný vzťah k otcovi a rieši, ako sa vyrovnať so zlou vôľou svojho otca, a 
tiež, vo všeobecnej rovine, skúma temnú stránku biblického Boha v túžbe porozumieť 
násilným predstavám svojho detstva. Tento obraz dokresľuje Goldenbergová skôr 
špekulatívnymi úvahami o možnom zneužití Junga v detstve. 
 
Z autorkinho pohľadu bola situácia mladého Junga výrazne neutešená, nakoľko problematické
rysy nevykazoval len jeho vzťah s otcom, ale i s matkou. Junga ako dieťa ľakalo 
nepredvídateľné striedanie osobností jeho matky, z čoho mával úzkostné sny. Goldenbergová 
tvrdí, že už sám fakt, že matka dieťa desí svojimi náhlymi prechodmi medzi dvoma 
osobnosťami, ohrozuje mentálne zdravie dieťaťa. Podľa nej je preto možné, že Jungova 
vlastná disociácia na osobnosť č. 1 a osobnosť č. 2 bola súčasťou podvedomej stratégie, ako si
udržať mentálne zdravie zoči-voči matkiným neočakávaným premenám. Zaujímavým je ešte 
názor, že dvojitá osobnosť matky mohla byť pre Junga paradigmatickou skúsenosťou pre jeho
záujem o trojjedinosť kresťanského Boha.110 Rovnako tak Jungove presvedčenie, že Boh má 
temnú stránku, vykazuje rysy pôvodu v podvojnosti osoby jeho matky.
 
Vo svetle týchto úvah považuje Goldenbergová za pomerne problematické prijať Jungove 
vlastné vysvetlenie o zásadnom vplyve archetypov a božstva v jeho živote. Na záver preto 
sumarizuje, že to boli skôr jeho rodičia, než Boh a diabol, kto zohrával hlavnú úlohu v jeho 
vývoji a že jeho teoretické spirituálne konštrukcie mohli byť v zásade nástrojom, ako sa 
vyrovnával s traumami z detstva, aby vytesnil ich skutočné príčiny.
 

4.2  Vývinová psychológia

Z pohľadu vývinovej psychológie je dôležitosť prvých detských rokov a vzťahov s 
rodičmi v živote každého človeka nesporná. Najurčujúcejší pre dieťa je jeho vzťah s matkou, 
ktorá v ideálnom prípade predstavuje epicentrum jeho ranej pozornosti. Význačnosť matky je 
najmarkantnejšia v prenatálnom, novorodeneckom a dojčenskom období, takisto v období 
batoľaťa a v predškolskom veku. V prvých mesiacoch sa stáva základným zdrojom obživy, 
tepla a emočnej spokojnosti. Sám Jung píše, že jeho matka vyžarovala akési veľké animálne 
teplo.111 Spoľahlivý vzťah s matkou je základom vnútornej istoty, stability a budovania 
bazálnej životnej stratégie.112 Pre malé dieťa je chovanie jeho matky smerodajné a predstavuje
preň zdroj vlastného sebahodnotenia.113 Zafixovaná predstava matky má vplyv na jeho ďalší 

110 Goldenberg, Looking at Jung Looking at Himself, s. 402.
111 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 51.
112 M. Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012, 

s. 114.
113 Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, s. 116.
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psychosociálny vývoj.114 

Potreba istoty je pre vývin dieťaťa v prvých rokoch života kľúčová a závisí od nej jeho 
celkový pocit bezpečia. Pokiaľ dieťaťu v raných rokoch chýbajú jednoznačné a zrozumiteľné 
informácie od matky, nemôže sa cítiť dostatočne isté. Na nejasné a vzájomne sa vylučujúce 
zdelenia nemôže adekvátne reagovať. Keď dieťa nedokáže chovanie matky dostačne 
interpretovať, naučí sa mu dávať často iný, alternatívny význam.115 Pokiaľ nemôže dieťa 
dosiahnuť žiadúci pocit vzťahovej istoty, môže si zjednodušiť situáciu vytvorením rituálov, 
stereotypných správaní, či vzťahov k neživým objektom, aby si zabezpečilo aspoň nejakú 
predvídateľnú istotu.116 

Jung tento vlastný pocit neistoty seba a sveta ako i nejednoznačné správanie svojej matky 
silno pociťoval a náležite si proti nemu vytváral obranné mechanizmy. Treba však podotknúť, 
že sa nejednalo o vyslovene negativistické správanie z jej strany, aké majú učebnice 
vývinovej psychológie prevažne na mysli. Podľa Jungových popisov išlo skôr o akési jej 
podvojné osobnostné špecifikum. Na žiadnom mieste si Jung nesťažuje, že by bola jeho 
matka akokoľvek zlá, práve naopak. O to väčšou sa javila následne strata v podobe dlhšieho 
odlúčenia od matky v jeho troch rokoch, čo je pre nechcenú separáciu od milujúceho objektu 
kritický vek. Po dobu niekoľkých mesiacov v čase jej hospitalizácie jej miesto síce zastúpili 
postaršia teta a domáca služobná, ale v Jungovi táto zmena hlboko utkvela a naplnila ho 
pocitom nedôvery.117 

Takáto separácia je dokázateľne traumatická. Negatívnymi vplyvmi ranej psychickej 
deprivácie sa vo významnej miere zaoberali aj českí psychológovia Josef Langmeier 
(1921-2007) a Zdeněk Matějček (1922-2004). Ich štúdia potvrdzuje, že negatívne skúsenosti 
batoliat majú dopad na ich pocit istoty a vyrovnanosti, na ich schopnosť vytvárať si prevažne 
pozitívny vzťah k sebe a svetu ako i na schopnosť udržiavať stabilné a spoľahlivé vzťahy s 
inými ľuďmi.

V tejto súvislosti sa núka skratkovité odvysvetlenie aj Jungovej neskoršej tendencie mať 
komplikované vzťahy, a to nielen k ľuďom, ale i k inštitúciám. Za všetky možno spomenúť 
jeho najviac popularizovaný vzťah s Freudom, ktorý bol po nezhodách ukončený roku 1913 a 
taktiež rok na to jeho abdikciu z funkcie prezidenta Medzinárodnej psychoanalytickej 
spoločnosti a odchod z miesta docenta lekárskej fakulty Zürišskej univerzity.118 Takéto 
vysvetlenie by ale zabúdalo, že práve v období rokov 1913-1914 prežíval Jung hlbokú krízu 
životného poludnia. 

Murray Stein vo svojej štúdii o terapeutickom vzťahu Junga ku kresťanstvu taktiež hovorí, že 
korene Jungových vzťahov majú svoj pôvod v jeho detstve, špeciálne vo vzťahu k otcovi. 

114 Ibid., s. 39.
115 Ibid., s. 114-115.
116 Ibid., s. 153.
117 Porov. Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 16.
118 S. Shamdasani, C. G. Jung: život v knihách, vyd. 1., Praha: Portál, 2013, s. 74.
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Tvrdí, že s Freudom a psychoanalýzou zopakoval Jung to, čo učinil kedysi so svojím otcom a 
jeho náboženstvom - dostal sa do sporu a následnej dištancie. Stein sa domnieva, že šlo o 
prenosový model, ktorý by Jung, skôr či neskôr, celý zopakoval aj vo vzťahu ku kresťanskej 
tradícii.119 
 
Vývinová psychológia zastáva názor, že v ranom veku sa dieťaťom zaoberá viac matka než 
otec120 a že otec nie je zdrojom základných poznatkov, ale naväzuje na skúsenosť, ktorú dieťa 
získalo s matkou.121 Čím sa hodnota vzťahu k otcovi nijako neumenšuje, len je v zásade iná a 
v raných rokoch dieťaťa voči matke skutočne upozadená. Otec ale pomáha neskôr uľahčovať 
odpútavanie dieťaťa z tesnej väzby na matku. Ak si vytvorí dieťa bezpečný vzťah k obom 
rodičom, má možnosť získať väčší pocit istoty a bezpečia na základe viacpočetnej citovej 
väzby.122 Otec je pre dieťa rovnako tak dôležitý ako matka a jeho vplyv má takisto dopad na 
to, ako bude dieťa interpretovať rozličné ľudské správania. 

Jungova prvá spomienka na otca spadá do jeho necelého štvrtého roku: Jsem neklidný, mám 
horečku, nespím. Otec mě nosí v náruči, chodí se mnou po místnosti sem a tam a zpívá přitom
své staré studentské písně.123 Jeho spomienka na otca je teda tiež explicitne ladená pozitívne.

Je známe, že skúsenosti prvých rokov života môžu ovplyvňovať neskoršie postoje, 
kompetencie a vlastnosti, ale taktiež môžu byť tieto rané skúsenosti korigované novými 
zážitkami. Veľa tiež záleží aj na temperamente konkrétneho dieťaťa.124 Podstatné ešte je, že v 
dospievajúcom veku je otec dôležitejší pre chlapcov než pre dievčatá, chlapec hľadá u otca v 
tom čase väčšiu oporu. Syn sa potrebuje vymedziť voči svojmu otcovi práve preto, že je pre 
neho významný na potvrdenie jeho vlastnej mužskej identity.125 

Z Jungových textov týkajúcich sa jeho mladíckeho hľadania pravdy je toto veľmi znateľné. 
Preto sa toľko zaoberal svojím otcom a preto sa pre neho aj toľko trápil, lebo mu na ňom 
veľmi záležalo. Na jednom mieste dojemne vyznáva, že práve pre chyby a nedostatočnosti 
svojho otca zvlášť miloval.126 Erik Erikson vo svojej knihe Mladý muž Luther na margo 
Lutherovho špecifického vzťahu k otcovi výstižne poznamenáva : ... V této souvislosti se 
neklade otázka, zdali je otec dobrým či špatným modelem, ale zdali je hmatatelný a 
potvrzující. Nehmatatelní či dobří otcové jsou nejhorší.127 

Jungov vzťah k otcovi sa nepopierateľne podpísal na jeho živote i jeho vzťahu ku 
kresťanstvu. To však, ako sa tento vzťah konkrétne prejavoval, má podľa môjho názoru 
predsa len niečo viac spoločné s jeho ranou skúsenosťou s jeho matkou.

119 Stein, Jung's treatment of christianity, s. 107-109.
120 Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, s. 153.
121 Ibid., s. 118.
122 Ibid., s. 155.
123 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 16.
124 Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, s. 117.
125 Ibid., s. 406.
126 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 78.
127 Erikson, Mladý muž Luther, s. 96.
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4.3 Mary Ainsworth

Mary D. Salter Ainswort (1913-1999) bola americko-kanadská psychologička. 
Zaoberala sa predovšetkým rozvojom vzťahu medzi matkou a dieťaťom a tým, ako 
ovplyvňuje v záťažových situáciách väzba k matke pocit bezpečia a istoty. Je známa 
výskumom opakovanej krátkodobej separácie batoliat od matky za pomoci metódy „Zvláštnej
situácie”. Náležitá väzba dieťaťa s matkou, ktorá posilňuje jeho celkový pocit bezpečia a 
istoty, tzv. pripútanie, predstavuje dlhotrvajúcu emočnú väzbu, ktorá nie je zameniteľná s inou
a ktorá určuje aj vzťahy k ostatným ľuďom.128 Kvalita väzby medzi matkou a dieťaťom sa 
podľa Ainsworthovej preukazuje najlepšie v záťažovej situácii, akou je napr. vzájomná 
odlúčenosť. Na základe výskumu sa dopracovala k rozlišovaniu štyroch typov väzieb: 
bezpečnej, úzkostnej, úzkostne vyhýbavej a ambivalentnej. 

Bezpečná väzba sa vyznačuje obojstranným citovým vzťahom matky a dieťaťa a z toho 
vyplývajúcou potrebou fyzickej blízkosti. Úzkostná väzba sa prejavuje nadmernou 
pripútanosťou k matke a neprimerane silnou reakciou na akékoľvek náznaky odlúčenia, či 
prítomnosť cudzej osoby. Dieťa je k matke citovo pripútané, ale z nejakého dôvodu sa necíti 
dostatočne bezpečné a isté. Na nové situácie reaguje so strachom. Úzkostne vyhýbavá väzba 
je typická slabou vôľou kontaktu, či dokonca tendenciou sa kontaktu s matkou vyhýbať. 
Dieťa je ľahostajné k separácii, nemá rozvinutú citovú väzbu a k matke sa chová podobne ako
k cudzím ľuďom. Ambivalentná väzba predstavuje kombináciu úzkeho kontaktu s matkou a 
odmietavých prejavov, ktoré sú často reakciou na nedostatočný prejav lásky a pocit 
nedostatku citovej istoty zo strany matky.129

Štúdia Mary Ainsworth je len ďalším dôkazom, ako raný vzťah s matkou a prípadná separácia
od nej ovplyvňuje celkové vnímanie seba a sveta, a ako, naopak, vnímanie sveta odzrkadľuje 
ranú skúsenosť dieťaťa s bezpečím zo strany matky.

4.4  Double bind

Čo sa týka podvojnosti povahy Jungovej matky, ktorú vnímal ako existenciu dvoch 
rôznych osôb v jej vnútri, mohla by tu poslúžiť teória dvojnej väzby, známejšia pod 
anglickým názvom double bind. Termín zaviedol britský biológ, antropológ a kybernetik 
Gregory Bateson (1904-1980) a jedná sa o spôsob komunikácie, pri ktorej jedinec prijíma od 
osoby, ktorá je pre neho významná, nezlúčiteľné informácie súčasne, čím sa ocitá v 
neriešiteľnej sitácii, pretože sa k nemu dostávajú mätúce tvrdenia či pokyny. Môže ísť o 
logický protiklad alebo nezlúčiteľnosť medzi verbálnou a neverbálnou zložkou zdelenia.130 
Najčastejšie k tomuto druhu ambivalentnej komunikácie dochádza práve zo strany matky. 
Nejedná sa pritom o psychoanalytické poňatie, nakoľko sa nevzťahuje k vnútornému 

128 Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, s. 115.
129 Ibid.
130 Hartl, Psychologický slovník, s. 664.
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konfliktu ani vývoju, ale k interpersonálnej situácii.131 

Pôsobnosť dvojnej väzby zo strany Jungovej matky je badateľná obzvlášť v jej výrokoch, 
ktoré mal on problém interpretovať, respektíve mal tendenciu ich vykladať vždy dvojakým 
spôsobom, nikdy nie jednoznačne. Mali na neho dvojaký citový dopad. Záznamy z jeho 
spomienok reprezentujú práve taký obraz jeho matky, ktorej slová môžu mať viacero 
významov, spravidla s prisudzovaným veľmi hlbokým posolstvom.

Existuje predstava, že raná skúsenosť s dvojakým chovaním rodiča, obzvlášť matkou, môže 
byť príčinou spustenia schizofrénie či neurotického ochorenia. Bleuler vo svojej učebnici 
psychiatrie ale dodáva, že nikdy neide o osamelé javy, ale skôr o sústavu skúseností a širšieho
pozadia pacienta. Taktiež mieni, že pojem double bind a ambivalencia sa do značnej miery 
prekrývajú, s tým rozdielom, že pojem ambivalentného postoja nie je zaťažený predstavou, či 
sa vyskytuje v rámci zdravia, alebo či má chorobný význam.132

Opäť je potrebné zdôrazniť, že Jung zo strany matky zrejme takúto podvojnú väzbu, ktorá 
mohla byť dosť dobre spúšťačom obdobného vzorca správania v ňom samom, zažíval, nie 
však v zmysle diskrepancie citového vzťahu voči nemu samému. Podvojnosť jeho matky, tak 
ako ju zakúšal i sám v sebe v hre a protihre osobností č. 1 a č. 2, bola iného charakteru. 
Osobnosť č. 1 bola obyčajne konformná, konvenčná a bežná, osobnosť č. 2 naproti tomu 
disponovala silou, autoritou a autonómiou, šiel z nej rešpekt, ba až mysteriózny strach a des. 
Pri Jungových popisoch osobnosti č. 2 jeho matky sa skoro až nemožno ubrániť analógii s 
popismi posvätna Rudolfa Otta. Podľa Otta zažíva človek posvätno ako mysterium 
tremendum et fascinans, ako pocit fascinácie a úžasu, a zároveň desu, sily, bázne, údivu až 
trasu. Osoba č. 2 vykazuje známky, že s týmto posvätnom bola v nejakom vzťahu. Sám Jung 
sa predsa zmienil, že sú to predovšetkým náboženstvá, ktoré sa odpradávna prihovárajú k č. 2
človeka, k „vnútornému človeku”.133 

Murray Stein, presvedčený, že v dráme Jungovho „boja s kresťanstvom” hrala ústrednú rolu 
postava jeho otca, ako toho, ktorý podľahol svojej i dobovej kríze viery, tvrdí, že Jungova 
matka zatedy podporovala jeho dôveru v prírodu a nevedomie, ale neučinila podstatný 
príspevok do rozvoja jeho vlastnej kresťanskej tradície.134 Aj keby tomu tak z dobrých 
dôvodov naozaj bolo, z pohľadu teórie double bind vyplýva, že osobitý spôsob podvojnej 
komunikácie Jungovej matky sa musel podpísať na rovnako tak osobitý spôsob Jungovho 
vyrovnávania sa s tradíciou jeho otca. V otázke ambivalencie Jungovho vzťahu ku 
kresťanstvu je tak podiel vplyvu jeho matky minimálne tak isto významný ako podiel jeho 
otca.
 

131 Ch. Rycroft, Kritický slovník psychoanalýzy, 1. vyd., Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993, s. 38-39.
132 Bleuler, Učebnica psychiatrie, s. 92.
133 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 49.
134 Stein, Jung's treatment of christianity, s. 79.
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4.5 Pojednania psychológie náboženstva

Odraz rodičovského vplyvu na náboženské potreby a predstavy zaznamenali mnohí 
autori. Hoci je Sigmund Freud známy hlavne svojou psychosexuálnou teóriou oidipovského 
komplexu a v konečnom dôsledku preferoval ako vplyvnejší vzťah k otcovi, predsa si bol aj 
on vedomý dôležitosti vplyvu oboch rodičov, ako matky, tak otca, na utváranie náboženských 
predstáv.135 Vplyv matky však potom zatlačil do pozadia. Mnohí autori po ňom, napr. I. Suttie,
R. Fairbairn, H. Guntrip, D. W. Winnicott, M. Klein, A. M. Rizzuto, H. Kohut, sa vďaka tejto 
nerovnováhe zamerali na Freudom zanedbaný materský a narcistický prvok vo vzťahu k 
náboženstvu.

4.5.1 Bratia Schjelderupovci

Boli to práve nórsky psychológ Harald Schjelderup (1895-1974) a jeho brat, teológ a 
psychoterapeut, Kristian (1894-1980), ktorí zhromaždili do súhrnného celku dovtedajšie 
jednotlivé psychoanalytické záznamy o dôležitosti motívu matky a narcistického motívu v 
súvislosti s náboženským kontextom. Dopracovali sa tak k rozlíšeniu troch hlavných foriem 
náboženskej skúsenosti, ktoré majú korene v konkrétnych nevedomých motívoch. Motívmi sú
vzťah k otcovi, vzťah k matke a vzťah k sebe, a podľa miery ich zakúšania v detstve sú 
projektované v neskoršom veku do konkrétnej náboženskej skúsenosti.

Ak bol dominantný motív otca, v skúsenosti náboženstva prevláda strach, pocit viny, túžba
podvoliť sa a pokánie. Druhý typ náboženskej skúsenosti je naopak charakteristický hlbokou 
túžbou
po blízkosti Boha, po zjednotení s ním a spočinutí v ňom. Pre tento typ je rozhodujúci vzťah
jednotlivca k matke. Ak je najvýraznejší narcistický motív, v náboženskej skúsenosti 
prevládajú
predstavy o vlastnej božskosti, ako výsledok narcistického stiahnutia libida z vonkajších 
objektov. Podľa Schjelderupovcov zohráva motív matky v náboženskom postoji neraz 
dôležitejšiu úlohu ako motív otca. Prípadný narcistický motív, ktorý je tiež potrebné 
zohľadňovať, ako dodávajú, nie je vždy ľahké odlíšiť od predchádzajúcich dvoch motívov.136 

4.5.2 Melanie Klein

Rakúsko-britská detská psychoanalytička židovského pôvodu, Melanie Klein 
(1882-1960), bola vyučená v analýze u Sándora Ferencziho a Karla Abrahama, dvoch prvých 
Freudových žiakov. Jej prínos spočíva v tom, že na rozdiel od Freuda sa zamerala na 

135 Porov. D. M. Wulff, Psychology of religion: classic and contemporary, 2nd ed., New York: Wiley & Sons, 
1997, s. 320.

136 Wulff, Psychology of religion, s. 321-322.
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predoidipovské obdobie a vzťah s matkou. Dieťa si na základe ranej skúsenosti uspokojenia a 
neuspokojenia svojich potrieb vytvára rozštiepený obraz dobrej a zlej matky. Do obrazu 
dobrej matky potom projektuje svoje dobré zážitky a skúsenosti a do obrazu zlej matky strach 
o vlastný život. Matka sa tak stáva prvým objektom, skrze ktorý dieťa rozpoznáva pozitívne a 
negatívne kvality a ďalej ich prenáša do svojich vzťahov. Melanie Klein tak učinila posun od 
Freudovej teórie, zameranej na pudy, k prístupu, ktorý dáva do popredia interpersonálne 
vzťahy, obzvlášť tie najprvotnejšie. Pritom Freudovu koncepciu pudov zachovala, ale do 
centra emocionálneho života postavila objektové vzťahy. To znamená, že pudy sú od začiatku 
naviazané na konkrétne objekty.137 

Teóriu objektových vzťahov ďalej rozvinul psychoanalytik D. W. Winnicott (1896-1971). Ako
prejav postupnej emancipácie v náväznosti na matku si mladšie batoľatá vytvárajú vzťah k 
tzv. prechodovým objektom, čo je najčastejšie nejaká hračka alebo deka, ktoré sa stávajú 
výrazom ich symbiotického spojenia. Deti na tieto objekty môžu čiastočne presúvať svoje 
pocity, ktoré chovajú k iným ľuďom, často k matke. Postupom veku tieto „bezpečné objekty” 
strácajú na sile.138

4.5.3 Ana-María Rizzuto 

Argentínska psychoanalytička Ana-María Rizzuto (1932) sa roky zaoberala utváraním 
predstavy Boha v človeku. Rozlišuje medzi pojmom Boha, ktorý má podľa nej kognitívnu 
povahu a predstavou Boha, ktorá má naopak skôr citové konotácie a týka sa prežívania 
jedinca. Práve v náväznosti na Winnicotta rozvíja ďalej pojem prechodového objektu. 
Pozoruje, že časom nahrádza dieťa tieto objekty abstraktnejšími symbolmi. Rizzutová 
pokladá za takýto prenosový objekt aj predstavu Boha. Človek naň taktiež prenáša svoje city, 
popudy, hľadá u neho útechu, či očakáva odsúdenie. S tým rozdielom, že s pribúdajúcim 
vekom význam predstavy Boha, na rozdiel od prechodových objektov detstva, neklesá ale 
narastá.139 Aj podľa Rizzutovej má povaha predstavy Boha svoje korene vo vzťahoch s 
rodičmi, osobitne práve v ranom vzťahu matky a dieťaťa. Odpútavanie sa od matky formuje 
vlastnú individualitu a posilňuje vzťah k prenosovým objektom. Predstava Boha tak môže 
kompenzovať i nedobre obsadenú rolu matky. Fenomén utvárania predtavy Boha má podľa 
Rizzutovej svoje dôležité miesto aj na začiatku dospievania. Ak dochádza k súladu medzi 
vnútornými duševnými potrebami a spoločensky danou religiozitou, nachádza predstava Boha
uzdravujúce uplatnenie.140 Rizzutová je presvedčená, že každé vývojové štádium prináša 
špecifickú náboženskú krízu, ktorá so sebou prináša možnosť pretransformovania stávajúceho
obrazu Boha. Tvrdí tiež, že je možné mať predstavu Boha bez toho, že by človek v neho veril.
Viera, či prípadná neviera, sú podľa nej ukazovateľmi špecifickej osobnej rovnováhy každého
jedinca, ktorú v danej chvíli dosiahol vo svojich vťahoch s primárnymi objektmi a všetkými 
ďalšími dôležitými ľuďmi.141

137 Ibid., s. 327-330.
138 Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství a dospívání, s. 152-153.
139 Wulff, Psychology of religion, s. 343-344.
140 N. G. Holm, Úvod do psychologie náboženství, vyd. 1., Praha: Portál, 1998, s. 122.
141 Wulff, Psychology of religion, s. 344.
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Z vyššie načrtnutých teórií psychológie náboženstva jasne vyplýva, že náboženské predstavy 
človeka sú utvárané v citlivej náväznosti na jeho rané skúsenosti s rodičmi. 
Jungov obraz Boha je vykresľovaný najčastejšie jeho gnómou: Boha môžeme milovať, ale 
musíme sa Ho báť.142 Také vyjadrenie by svedčilo pre dominanciu motívu otca v jeho 
náboženskej skúsenosti, ako to uvádzajú Schjelderupovci. Pokračuje však: Boh má strašný 
dvojaký aspekt: more milosti sa stretá s žeravým jazerom ohňa a svetlo lásky žiari jasnejšie 
než temná žiara, o ktorej sa hovorí: planie, ale nesvieti.143 Jungove pojatie Boha dômyselne 
zachováva oba aspekty, dobrý i zlý, pretože sa nechce uspokojiť s tradičným chápaním Boha 
ako čisto a jedine dobrým. Iná možnosť výkladu tak je, že sa podvedome snažil prenášať do 
obrazu Boha motív matky i otca súčasne. Môže to byť podporené jeho vlastným tvrdením, že 
bol v detskom veku často nútený zohrávať rolu sudcu a zmierovateľa svojich rodičov pri ich 
častých spoločných hádkach. Je zjavné, že takáto pozícia stavia dieťa do nemilej situácie 
emocionálneho konfliktu, kedy nechce prísť o lásku ani jedného zo svojich rodičov. Možná je 
aj interpretácia, že do svojej predstavy ambivalentného Boha, ako prenosového objektu, 
premietal obe tváre svojej matky, ako to naznačila Melanie Klein a rozviedla Ana-María 
Rizzuto. Narcistický motív by sa mohol núkať v súvislosti s interpretáciou, že Jung mal v 
úmysle kresťanskú tradíciu nahradiť vlastným pseudo-náboženstvom. Z jeho vlastných slov 
na mnohých miestach však vyplýva, že jeho postoj voči akejkoľvek predstave Boha bol vždy 
v zásade hlboko pokorný a v schleiermacherovskom duchu vnímal skúsenosť s božskou 
mocou ako niečo, čo človeka úplne a naskrze presahuje. To je v rozpore s narcistickým 
typom, ako ho popísali Schjelderupovci.144

Harmónia medzi vnútornými duševnými potrebami a spoločensky danou religiozitou, ktorá 
má priaznivý vplyv na osobnosť, ako to spomína Rizzutová, bola zaiste ďalšou veľkou 
Jungovou osobnou témou, ktorú v prípade svojho otca videl z jej negatívnej perspektívy 
nesúladu a zhubnosti. Postoj Junga ku kresťanstvu je práve z tohto uhla pohľadu 
najpochopiteľnejší. Nesúlad, ktorý zdrvil jeho otca a otriasol i ním samotným, ho najviac 
poháňal, aby tento tak veľmi potrebný súlad našiel. Jung sa pustil do hľadania aktívne - 
neostal len pri osobnej rovine, revízii vlastných predstáv vo svojom vnútri, ale vyšiel i s 
odvážnymi návrhmi pre druhú stranu na úpravu a prehodnotenie tradičných kresťanských 
konceptov.
Takúto rovinu nazerania Jungovej ambivalencie voči kresťanstvu, v rovnomennej kapitole 
svojej knihy, zvolil aj kanadský emeritný profesor John P. Dourley. Vidí, že Jungova 
ambivalencia na jednej strane hlboko oceňuje kresťanskú tradíciu, na druhej strane ju ale viní 
z toho, že činí ľudí chorými. Neide pritom ani tak o kontradikciu, ako skôr o výzvu pre 
súčasné kresťanstvo. Kresťanstvo totiž, so svojím poňatím smrti a zmŕtvychvstania, je 
predurčené k tomu, aby vo svojej terajšej podobe odumrelo a znovuzrodilo sa v novej, 
úplnejšej, konflikty prekonávajúcej forme.145

142 C. G. Jung a H. Barz, Obraz člověka a obraz Boha, vyd. 1., Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001, s. 
399. 

143 Ibid.
144 Porov. Wulff, Psychology of religion, s. 346.
145 Porov. Jung’s Ambivalence Toward Christianity, in: J. P. Dourley, The Illness that We are: A Jungian 

Critique of Christianity, Inner City Books, 1984, s. 7-12.
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 5 Enantiodromia a jej metafora aplikovaná na budúcnosť 
kresťanstva

Koncept znovuzrodenia kresťanstva, jeho oživenia, či skôr akéhosi obratu, nachádza u 
Junga svoj výraz aj v antickej filozofickej téze. Jungove vnímanie sveta je neustále 
podriadené tzv. enantiodromii, zákonitosti vyrovnávania protikladov, kde nadbytok 
akejkoľvek sily nutne ústi v svoj opak. Ide o regulujúcu funkciu, vytváranie rovnováhy 
formou dopĺňania jednostranných tendencií ich opomínaným protipólom. Túto myšlienku 
prevzal pôvodne od predsokratika Hérakleita z Efezu a je badateľná naprieč celým Jungovým 
dielom a jeho myslením. 
V jeho psychológii sa prejavuje najčastejšie vo vzťahu medzi procesmi vedomia a nevedomia.
K vystúpeniu nevedomého protikladu dochádza tam, kde je vedomý život ovládaný nejakým 
jednostranným zameraním.146 Napríklad každý jednostranný racionalizmus a snaha o totálne 
ovládnutie spoločenského života nutne vyvoláva opačnú reakciu v podobe najrôznejších 
prejavov iracionality, nesúladu a chaosu. Spoločenský a individuálny život musí preto podľa 
Jungovho názoru plávať medzi povestnou Skyllou a Charydbou - vedomím a nevedomím.147

Enantiodromia sa stala základom aj pre Jungovu teóriu o životnom obrate:

Náš život je jako putování slunce. Ráno získává slunce ustavičně na síle, až nakonec 
zářící a žhnoucí dosáhne polední výše.148

Jung skrze prirovnanie k obežnej dráhe slnka popisuje orbitu ľudského života. Keď prvýkrát 
prednášal o Životnom obrate149, mal za sebou už tridsať rokov praxe. V tejto prednáške 
predstavil dve základné polovice života predelené stredom, poludním, v ktorom dochádza k 
zásadnému obratu. Ak prirovnáme život k dráhe slnka, stáva sa mladosť dopoludním, staroba 
odpoludním a predel medzi nimi, kulminačný bod, bodom poludnia. Tento bod zaraďuje Jung 
do obdobia medzi 35. a 40. rokom ľudského života a dnes je často nazývaný krízou stredného 
veku. Jedná sa o viacvrstvovú skúsenosť, ktorá prv, než prejde do vedomia, má svoj pôvod v 
nevedomí. Tam sa vytvára platforma pre významnú premenu ľudskej duše a kvalitatívnu 
zmenu života. Životné poludnie je psychologicky veľmi dôležitou dobou a momentom 
najväčšieho rozvoja osobnosti. V súlade so zákonom enantiodromie je Jung presvedčený, že 
čo bolo na začiatku ránom, je na konci večerom, čo bolo ráno pravdou, večer už pravdou nie 
je, kde prevládala polovicu života mužskosť, tam sa začne prejavovať zjemnenosť a kde 
vládla ženskosť, tam nastupuje sila, zhrubnutie a ráznosť. Ak prevládala v mladosti 
extraverzia, je vhodné ju na staršie kolená zamieňať introverziou a kolektívnu mentalitu 

146 Porov. D. Sharp a C. G. Jung, Slovník základních pojmů psychologie C.G. Junga, vyd. 1., Brno: 
Nakladatelství Tomáše Janečka, 2005, s. 44.

147 Starý, Potíže s hlubinnou psychologií, s. 39.
148 C. G. Jung a J. S. Jacobi, Člověk a duše, vyd. 1., Praha: Academia, 1995, s. 102.
149 Prednáška bola publikovaná v Neue Zürcher Zeitung (Zürich, 1930) pod názvom „Die seelische Probleme 

der menschlichen Alterstufen”. Prepracovaná bola publikovaná pod názvom „Die Lebenswende”. Česky 
vyšla v: C. G. Jung, Duše moderního člověka, Brno: Atlantis, 1994, C. G. Jung, Člověk a kultura, Brno: 
Emitos, 2012 a C. G. Jung, Vybrané spisy C.G. Junga, Praha: Portál, 2014.
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substituovať individuálnou kultúrou. Každá jednostrannosť je pre človeka škodlivá a len z 
napätia protikladnosti môže vznikať psychická energia.

Metafora životného poludnia platiaca pre jednotlivca je rovnako tak platná pre kresťanstvo. 
Jung vnímal, že nielen jeho otec prežíval krízu viery, ale taktiež doba, v ktorej žil. Vrcholom 
tejto krízy boli potom hrôzy svetových vojen, ktorých sa dožil. Pochopenie tohoto procesu a 
potrebu obrodenia kultúry, hlboko zakorenenenej práve v kresťanskej tradícii, považoval o to 
za naliehavejšiu. Jung chápal zavrhnutie všetkých doterajších hodnôt za podobne tak 
neadekvátne ako rigídne vyzdvihovanie jedných hodnôt na úkor iných. Presadzoval preto 
zachovanie stávajúcich hodnôt, ale s náležitým uznaním ich protikladnosti.150 Vyzýval 
kresťanstvo, aby upustilo od racionalizujúcich, maskulínnych a perfekcionistických tendencií,
a uznalo plody nevedomia za právoplatný zdroj zjavenia. Aby sa dokonalosť nahradila 
úplnosťou, a aby kresťanstvo asimilovalo svoj tieň, inak ho bude neustále projektovať von a 
nedosiahne potrebnú uzdravujúcu celistvosť.

 6  Celistvosť, úplnosť

 
Jungovým východiskovým konceptom v jeho psychológii a napokon i v kritike 

kresťanstva je celistvosť, úplnosť. V ideálnom prípade by mala predstavovať vzájomnú 
harmonickú kooperáciu vedomia a nevedomia. Celosť je reprezentovaná podľa neho 
najvýstižnejšie takými symbolmi, ako je kvaternita alebo mandala. Tie sú manifestované často
v snoch, či historických monumentoch národov a dôb. Z hľadiska individuácie je smerovanie 
k úplnosti snahou o spojenie s bytostným Ja. Jung stavia celosť do protikladu k dokonalosti.151

Dobre to vidno na príklade kresťanského učenia o Trojici, ktoré Jung považuje za takúto 
reprezentáciu dokonalosti, a teda defektnej úplnosti.152 Preto navrhuje doplniť Trojicu 
inferiórnym štvrtým prvkom, aby mohla tvoriť kvaternitu a tak predstavovať pre dušu symbol 
uzdravujúcej celistvosti. Keďže vedomie chápe ako mužské a nevedomie ako ženské,153 je 
potrebné kresťanskú dogmu doplniť práve chýbajúcim ženským prvkom a jednoznačný obraz 
dobrého Boha obohatiť o jeho temnú stránku zla.

Podľa jeho mienky je zlo súčasťou reality, ktorú však kresťanská doktrína, osobitne trinitárna,
vyradila z horizontu. Samozrejme, kresťanstvo rozpoznalo potrebu čeliť otázkam o ľudskom a
kozmickom zle, ale učinilo tak podľa Junga len skrze náuku privatio boni, t. j. zlo je 
absenciou dobra a nemá žiaden ontologický status, a prenesením zla do osoby Diabla, 
večného Kristovho protivníka, ktorý vládne nad tienistými stránkami života. Ani v jednom 
prípade však nie je zlo integrované do doktríny o Bohu. Boh zostáva plne dobrým, čo sa 
Jungovi nepozdáva.154

150 Starý, Potíže s hlubinnou psychologií, s. 40.
151 Sharp a Jung, Slovník základních pojmů psychologie C.G. Junga, s. 36.
152 Porov. Jung, Aion, s. 215.
153 Ibid., s. 257.
154 Porov. Jung, Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion. s. 183-185.
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Archetyp bytostného Ja je podľa Junga, medzi iným, znázorňovaný aj symbolom Krista. V 
tomto duchu sa stáva Antikrist, temný aspekt Krista, tieňom bytostného Ja. Pre Junga Kristus 
a Diabol predstavujú v istom zmysle dilemu a tušený enantiodromický obrat dominánt.155 
Jednou z ústredných tém Jungovej Červenej knihy je práve postava Krista a porozumenie 
Imitatio Christi, ako ho možno žiť dnes. Jung preferoval, že táto úloha neznamená nasledovať
Krista a napodobňovať jeho život, ako si to myslí drvivá väčšina kresťanov, ale žiť svoj život 
tak plne, ako žil Kristus ten svoj, to znamená, prebrať zaň zodpovednosť.

6.1 Coniunctio oppositorum

Celosť osobnosti sa stáva cieľom individuácie. Zmyslom tohoto procesu, ktorý sa stal 
ústredným pojmom Jungovej psychológie, nie je dosiahnutie dokonalej osoby, ale zjednotenie
protikladných síl v človeku, silných i slabých stránok osobnosti, mysterium coniunctionis, 
mystérium zjednotenia. Jung používal aj ďalšie pôvodne alchymické výrazy: coniunctio 
oppositorum, coincidentia oppositorum, unio mystica, atď.
 

Coniunctio je apriorní obraz, který odjakživa stojí na předním místě v duchovním 
vývoji lidstva. Sledujeme-li tuto myšlenku zpětně, nalezneme v alchymii dva zdroje, z 
nichž se odvozuje. Jeden je křesťanský a druhý pohanský. Křesťanským zdrojem je 
bezpochyby učení o Kristu a Církvi, o ženichovi a nevěstě (sponsus et sponsa), 
přičemž Kristu náleží role Slunce (Sol) a Církvi role Měsíce (Luna). Pohanským 
pramenem je na jedné straně hieros gamos (posvátná svatba), na druhé svatební 
spojení zasvěcence s božstvem.156

Jung sa v rokoch 1918-1926 vážne zaoberal gnostikmi, ale až stretnutie s alchýmiou v roku 
1930 pre neho znamenalo rozhodujúci zážitok. Na začiatku mu pripadala ako niečo scestné, 
no nakoniec strávil jej štúdiom dvadsať rokov a skrze jej okulár začal chápať v novom svetle 
aj Goetheho Fausta. 157 Jung nazrel alchýmiu ako historický most medzi gnózou a 
psychológiou nevedomia. Až po zoznámení s ňou si uvedomil, že nevedomie je proces a že 
vzťah ja k obsahom nevedomia vyvoláva premenu a vývoj psyché. Vďaka tomu dospel k 
ústrednému pojmu svojej psychológie - procesu individuácie.158 Jungove diela o alchýmii 
preto nemožno chápať ako pojednania o stredovekej alchýmii, ale ako práce o symbolike 
individuačného procesu, ktoré šli ruku v ruke s kresťanskou symbolikou. Vo svojej 
Psychológii a alchýmii napríklad dokazuje postavu Krista v ústrednej alchymistickej 
predstave Kameňa. Pre Junga plnila alchýmia z historického hľadiska funkciu spodného 
prúdu kompenzujúceho nedostatky kresťanstva, keďže symbolický materiál, ktorým sa 

155 Ibid., s. 9.
156 C. G. Jung, H. Barz a K. Plocek, Osobnost a přenos, vyd. 1. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1998, s. 

166.
157 Shamdasani, C. G. Jung: život v knihách, s. 202.
158 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 192.
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zaoberala, bol cirkevným kresťanstvom vylúčený.159 Stala sa tak pôdou, ktorá význymne 
ovplyvnila jeho myšlienky ku kresťanstvu a dala im zastrešujúci rámec, vďaka ktorému sa 
mohol vyjadrovať ku kresťanským symbolom v nových netradičných termínoch.

Snáď je ešte potrebné dodať, že Jung si bol svojej dvojznačnosti vedomý, bol to jeho uvážený 
cielený zámer:

Jazyk, kterým hovořím, musí být víceznačný, respektive dvojznačný, aby odpovídal 
povaze psýché s jejím dvojitým aspektem. Usiluji vědomě a záměrně o dvojznačný 
výraz, protože je nadřazen jednoznačnosti a odpovídá povaze bytí. Celým svým 
založením bych mohl být velmi dobře jednoznačný. Není to obtížné, jde to však na 
úkor pravdy. Záměrně nechávám souznívat všechny svrchní i spodní tóny, neboť jsou 
jednak stejně přítomny, jednak poskytují úplnější obraz skutečnosti.160 

 
Na záver možno dodať, že myšlienka zahrnutia protikladov do jednotného celku sa neustále 
objavuje v Jungových dielach. Na základe všetkého vyššie zmieneného vyplýva, že táto 
tendencia vychádza podistým z raných zážitkov jeho života. Murray Stein píše, že to, čoho sa
Jung najviac obával, bolo podľa všetkého nezvratné rozdelenie. Zrejme to malo svoje korene 
v jeho strachu zo šialenstva alebo v jeho ranej detskej skúsenosti konfliktu medzi matkou a 
otcom. Občas Jung upadal do temnej obavy, že by sa mohol tak vnútorne rozdeliť, že by už 
nikdy nenašiel uzdravenie a navždy by trpel duševným poranením Amforta. Nech už by bola 
osobná motivácia akákoľvek, celá jeho psychológia a psychoterapia bola zameraná na 
prekonanie rozdelenia a rozštiepenia v mysli a na liečenie rozštiepenej duše do funkčného 
celku. Celistvosť je hlavným konceptom Jungovho života a diela, jeho osobným mýtom.161 

159 Shamdasani, C. G. Jung: život v knihách, s. 170.
160 Z dopisu mladému učenci (1952), in: Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 340- 341.
161 C. G. Jung and M. Stein, Jung on evil, Princeton: Princeton University Press, 1996, s. 17.
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Zhrnutie a záver

Práca, tak ako si stanovila v úvode, sa pokúsila pojednať o Jungovom vzťahu ku 
kresťanstvu z perspektívy jeho ambivalentného postoja. Vďaka krátkemu diskurzu o 
samostatnom pojme ambivalencie sa ukázalo, že je to pojem veľmi komplexný a bohatý. V 
nasledujúcich kapitolách bol zosumarizovaný prehľad doterajších interpretácií Jungovho 
vzťahu ku kresťanstvu a doplnený novou interpretáciou z pera Murraya Steina, ktorý 
prekročil konvenčný rámec doterajších výkladov. Na to naviazala ďalšia samostatná kapitola 
zameraná na Jungove vlastné spomienky z detstva ohľadne jeho prvých zásadných 
náboženských skúseností. Ďalej sa ukázalo, že je užitočné vypracovať osobitné pojednanie aj 
o Jungovom rodinnom zázemí a rodičoch, ktorí mali prominentný vplyv v dobe utvárania jeho
raných postojov. Jungove spomienky a zážitky boli potom nazerané z pohľadu rôznych 
psychologických konceptov. Nakoľko v zahraničných publikáciách, ktoré sa odvážili bližšie 
uchopiť Jungove motivácie vo vzťahu ku kresťanstvu, prevláda názor, že to bol hlavne otec, 
kto významnou mierou ovplyvnil jeho špecifický postoj ku kresťanskej tradícii, bolo pre túto 
prácu výzvou preskúmať zbližša práve motív jeho matky. Na základe zisteného sa javí, že 
Jungov otec síce zohrával centrálnu úlohu v jeho motiváciách zaoberať sa naliehavo kritikou a
revitalizáciou kresťanskej tradície, hybnou silou k ambivalentným tendenciám bola ale skôr 
jeho matka a jej podvojná osobnosť. Výsledný vzťah Junga ku kresťanstvu by tak mohol byť 
považovaný za rovnocennú súčinnosť skúseností s oboma jeho rodičmi. Zaujímavým a 
nosným v tomto ohľade sa ukázal taktiež názor Goldenbergovej, že moment vytesnenia 
Jungovej ranej skúsenosti s rodičmi sa stal neskôr základom celého jeho konceptu duševného 
rozvoja jedinca a smerovania k úplnosti. Jungova ambivalencia mohla byť podvedomou 
stratégiou ako si udržať mentálne zdravie v konfrontácii s matkinou dichotomiou, čím sa 
potvrdila téza z prvej kapitoly, že ambivalencia môže byť spojená s obranným mechanizmom 
a byť tak zásadnou kvalitou, ktorú si subjekt snaží zachovať, aby ochránil svoje pravé ja. 
Takto sa Jungova ambivalencia a dvojznačnosť vo vzťahu ku kresťanstvu stáva jeho 
ochrannou známkou a tiež nevyriešiteľnou a o vyriešenie neusilujúcou hodnotou, ktorá 
predstavuje životodárnu, hoci často neprehľadnú, potencialitu.

Napriek snahe vypracovať prácu čo najlepšie, nevyhla som sa pádu do chaosu textov, 
ktoré i po viacnásobnom prečítaní vždy ukazovali, že je možné niečo prehliadnuť, dokonca 
toho prehliadnuť veľa. Ponorená do temer alchymického nigreda pokračovala som ale ďalej, 
dúfajúc a veriac, že práca, akokoľvek nedokonalá, môže poslúžiť ďalším prieskumníkom na 
tomto poli ku kritickému overeniu niektorých informácií, k vypracovaniu precíznejšej štúdie, 
alebo k odvahe pustiť sa v premýšľaní iným, novým a lepším smerom. Ak moja práca splní 
aspoň tento „hybný“ účel, nebola písaná márne.
Môžem teda ukončiť prácu Jungovými slovami:

Mám pocit, že jsem udělal, co jsem mohl. Samozřejmě, že mohlo být vykonáno více a mohlo to
být vykonáno lépe, ale nikoli na základě mých schopností.162 

162 Jaffé, Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, s. 205.
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