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identicky s univerzální otázkou Jak se prakticky uypoŤddat
s neaědomím?
Je to otázka, kterou si klade indická filosofie, zejména
buddhismus a zenová filosofie. NepÍímo je to však základní
praktická otázka všech náboženství a filosofií vribec'
Yždyt nevědomí není jen to či ono;je to neznámo, které
se nás bezprostŤednědotyká. Jeví se nám jako psychické'
ale o jeho skutečnépovaze se toho dá vypátrat stejně málo
jako o hmotě - nebo stejně mnoho' pokud to vyjádňíme
optimisticky. Avšak zatímco fyzika si je vědoma modelové
povahy svych vypovědí, vyjadňujíse náboženskéfilosofie
metafyzicky a své obrazy hypostazují.Kdo se dosud drži ta.
kového stanoviska, nemriže rozumět psychoIogické v;ípovědi; bude ji vyLykat, žeje metafyzická nebo materialistická nebo alespoií agnostická, ne-li dokonce gnostická. Takoví
vlastně stále stňedověcíkritici mne pranyÍujíjednou jako
mystika a gnostika, podruhé jako ateistu. Na toto nedorozu.
mění musím poukázat jako na základní pňekážkupochope.
ní; jedná se o určity nedostatek vzdé|áni, kter/ neví nic
o kritice poznáni, a proto naivně pŤedpokládá, že mytus
musí bft historicky pravdivy, a pokud ne, pak není vribec
ničím.Pro takové lidi je použitímytologickych a folkloris.
tickych vypovědí se zŤetelemk psychologickym skutečnos.
tem naprosto,,nevědecké..'
Takovy pŤedsudek zatarasi pŤístupk psychologii nevědo.
mí a tím takécestu k dalšímurozvoji vnitŤníhočlověka,je.
hož intelektuální a morální selháníje jedním z nejbolestivěj.
šíchodhalení našíepochy. Každy, kdo k tomu má coÍici,

TRausceNogNTNi FUNKCE

325

tom' co ,'by se mělo.. a co ''Se musí..,aniž si všiml,
rnltrvío
Všechny prostňedky,
,"i zuto,,,''oubezmocnost tím pÍiznává.
,r...,"
Psychologie
aoporučuje,jsou právě ty' které selhaly.
nedá foto.
však
To
se
,"l" ,ue- hlubšímsmyslu sebepozndní.
,^],."r.,.,ot.
zvážita změňit,a tak je nevědecké'Je ale
spočítat,
psychick;i, člověk, ktery vědu pro.
.'"'',.ar" u"l'." neznámy
tedy nehodn/ dalšíhozkoumání?
,o,,i", také,,nevědecky..,
potua mytus necharakterizuje psychického člověka,musíme
hnízdo a slavíkovijeho zpěv.
takéupňítptáku snovačijeho
že člověk má
Existqe dostatek dokladťr k pŤedpokladu,
k tomu, aby se o sobě
obecně hluboce zakoŤeněnf odpor
vlastní pŤíčinutodověděl něco víc, a právě tady \ze hledat
nedošlo k piiho, že navzdory veškerémuvnějšímupokroku
měienému vnitinímu vyvoji a zlepšení.
D o d a t e k k a n g l i c k é m u a y d á n í S e b r a n , j c hs p i s :
pomricka pÍi
Metoda,,aktivní imaginace..1je nejdliležitější
produkci těch obsahťrnevědomí, kteréležítakÍkapod prahem vědomí a které by, jakmile by zintenzivněly' vnikly

do vědomí nejspíšespontánně. Metoda má tudížsvá nebezkontroly. Menší
pečía neměla by se používatbez lékaňské
nebezpečíspočíváv tom, že proběhne snadno bez vysledku,
poněvadžpŤejdek Freudovym takzvanym ,,volnym asocia.
cím..'čímžpacient upadne do sterilního koloběhu vlastních
komplexri, ) néhožse stejně nedokáže vysvobodit. Další,samo o sobě neškodnériziko záIežív tom, že sice dojde k produkci autentickfch obsahri, ale pacient jim věnuje v;Íhradně
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estetick;Ízájem, čimž uvizne v jejich fantasmagorii,
a 1iry
se pňirozeně ničeho nedosáhne. Smysl a hodnota těchto
fantazií se projeví teprve pňi jejich integraci do celé osobn651i,
což je chvíle, kdy se s nimi konfrontujeme podle Smyslu

a takémorálně'
Pr'i posledním, tŤetímnebezpečí- kteréje za jist/ch
okolností velice závažné_ jde o to, že podprahové obsahy
už
mají tak vysok/ energetick;Ínáboj, že jakmile jim akiivni
ímaginace uvolní cestu, vědomí jim podlehne a osobnost
upadne do jejich moci. Tím vznikne Stav, kter]Ínelze _
alespoř dočasně- odlišit od schizofrenie a mriže dokonce
dojít
ke skutečnépsychotické epizodě. Tato metoda není tudíž
žádná dětská hračka. K její nebezpečnostipňispívá i obecně
panujícípodceĎování nevědomí. Na druhé straně však pňedstavuje neocenitelnou psychoterapeutickou pomricku.

C. G.Jung
Kiisnacht, záÍi 1959
Pod názvem transcendentní funkce není tňeba chápat nic
tajuplného,takŤkanadpňirozenéhonebo metafyzického - je
to psychologická funkce, jejížpovahu lze srovnat se stejnojmennou matematickou funkcí a funkcí imaginárních a reál.
n ch čísel'Psychologická ',transcendentnífunkce.. vychází
ze spojení aědom1chaneuědomych
obsahri.

Zkušenost dostatečněpoučila každého,kdo se zabyvá alalytickou psychologií,že vědomí a nevěclomíse ve svémob-

sahu a tendencích shodujízŤídka.Jaknás učízkušenost,není

náhodn;Í nebo bezplánovity,
tento nedostatek paralelnosti
k vědomí chová kompenale spočíváv tom, že nevědomí se
Mohli
bychom to formulovat
začnénebo komplementárrrě.
takéobráceně a Ťíci,že vědomí se chová komplementárně
k nevědomí. Tento vztah vycházíz toho, že: 1. obsahy vědo-

mí maji prahovou hodnotu, takževšechny piíliš slabéprvky
z&stávaji v nevědomí; 2' vědomí vyvíjí díky sv1?mÍizenym
funkcím vriči veškerému materiálu, ktery se právě nehodí,
zábrany (což Freud označil jako cenzuru)' čímžSe tento
nehodícímateriál propadá do nevědomí; 3. vědomí vytváŤí
momentální proces pňizprisobení, zatimco nevědomí obsahuje všechen Zapomenuty materiál individuální minulosti
a zároveťtvšechny zděděné strukturální funkční stopy lidskéhoducha; 4. nevědomí obsahuje fantazijníkombinace,
kterése dosud nedostaly nad práh, ale časemse za patňičnych okolností mohou vynoŤit na světlo vědomí.
Z tohoto pŤehledu už samo o sobě vyp|yvá, že nevědomí
je vričivědomí zaměňeno komplementárně'
Určitosta zaměŤenostvědomych obsahťrje ve fylogenezi
velmi pozdě ziskaná vlastnost, která napňíklad u dnešních
prinritivri ve velké míŤechybí. Právě tak častoje porušena
u neurotika, ktery se od normálního člověka odlišuje tim, že
se jeho práh vědomí snadněji posune, jin/mi slovy, dělící
stěnamezi vědomím a nevědomím je propustnější'Psychotik je ovšem zcela pod pňímym vlivem nevědomí.
Určitost a zaměňenost vědomí je nesmírně driležitá
vymoženost, kterou lidstvo vykoupilo nejtěžšímioběémi;
zároveř mu však prokázala největšíslužby.Věda, technika
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a civi|izace by bez ní prostě nebyly možné,neboépŤedpokládají vytrvalost, pravidelnost a zaměŤenostpsychického
ProCeSu na cíl' Tyto vlastnosti jsou nezbytnym pŤedpoklalékaŤe,inženyra až
dem _ od nejvyššíhostátního ťrňedníka,
k nádeníkovi. Sociální bezcennost stoupá obecně v témíŤe,
v jaké jsou tyto vlastnosti ochromeny nevědomím. Existují
ovšem i vyjimky, a to zejménalidé s tvrirčímnadáním.Jejich pňednost tkví právě v propustnosti dělící stěny mezi
vědomím a nevědomím. Sociálním organizacím' kterévy.
žaduji pravidelnost a spolehlivost, jsou vyjimeční lidé zpra.
vidla málo platni.
Je proto nejen pochopitelné,ale i nutné,aby byl v jednotlivém pňípadě psychicky proces co možná pevn;Í a určity,
neboť to vyžaduje životnínutnost. S pŤednostmitěchto vlastnostíje však spojena i velká nevyhoda: jejich zaměíenost
v sobě zahrnuje inhibici nebo vyloučenívšech těch psychickych prvkri, které se k němu zdánlivě nebo skutečněnehodí,
respektive jsou schopny odklonit vyznačeny směr v jeho
smyslu a véstproces k nechtěnémucíli.Jak ale pňijítna to,
že se doprovodny psychickf materiál ',nehodí..?Takové poznáni spočívána sudku, ktery pevně stanovísměr vytyčené
a chtěnécesty. Tento soud je stranicky a pŤedpojaty,neboé
vybirájedinou možnost na Úrčetvšech ostatních.Soud vždy
vychíní ze zkušenosti, to znamená z toho, co je již známo,
obvykle tedy není vribec za|oženna něčem novém, dosud
neznámém, co by za určit/ch okolností mohlo zaméÍeny
Proces podstatně obohatit. To pÍirozeně není možné,proto.
že nevědomé obsahy nemohou dosáhnout vědomí.

T R a ^ - s c E N D E Nr x i r u N x c P

že se zaméňenyproces stane nutně
Takové soudy zprisobí,
i když je racionální risudek mnohostranny
..á,,',ostrannym,

Racionálnírisudekmrižebft doIlJu"'''u nepÍedpojaty'
jako ro_

rozumnéje totižto, co se nám
lo,',." pÍedsudkem;
nám tedy jeví jako nerozumné,vyloučíme
)u*nol""i. Co se
iracionálnímu charakteru, jenž m že byt
,u,u kvrlli jeho
se nám tak pouze jevit, aniž
Ii'."."u iracioná]ní' ale mriže
je.
tomu tak ve vyššímsmyslu
je nevyhnutelně nutná vlastnost zaměŤenéJednostrannost
jednostrannost.Jednostrannostje
hJ p.o.",.'' protožesměr je
nevyhodu navenek nezároveĎ pňednost i nevyhoda' I když
protikladná
rozpoznáme' pŤece existuje v nevědomízÍejmá
souběhu
riplného
po,í,",pokud právě nejde o ideální pŤípad
cožje pňípad,
us".t',p,y.r,ickych komponent v témžesměru,
je
jehož moŽnost nemrižeme teoreticky popŤít,ale prakticky
v nevědomí je
možnyjen velice zŤídka.Protikladná pozice
neškodná tak dlouho, dokud nevykazuje vyššíenergetické
hodnoty.Jakmilevšaknapětíprotikladri.pŤipŤíIišvelkéjedvědo.
nostrannosti StouPne,protikladná tendence prorazi do
mí, a to zpravidla právě v okamžiku, ktery je pro provedení
A tak se ŤečníkpŤezaměŤenéhop,o."... právě nejdťrležitější.
ňekne' právě když mu nejvíce zá|eŽi,aby neŤekl nic hloupého. Tento okamžik je kritickf: protože vykazuje nejvyšší
energetickénapětí,které pŤijiž existujícímnáboji nevědomí
snadno pÍeskočía vyvolá nevědom;Íobsah.
Náš civilizo vany život vyžaduje koncentrovanou' zaměŤenoučinnostvědomíavytváŤítakrizikoznačnéhoodděleníod
nevědomí. Čím více se pňi zaměŤenémfungování vzdá|irne
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od nevědomí, tím spíšese mriževytvoŤitpŤíslušnáintenzivní
protikladná pozice, která - pokud prorazi - mrižemít
nemilé
následky.
Pii analytické terapii na nás silně zaprisobilo, jak
jsou
nevědomé vlivy driležité,což nás poučilo o tom, žeje
v praktickém životě nemoudré očekávat,že se po takzvaném
,,ko.,.
čeníléčbynevědomí eliminuje nebo utiší.O tétoskutečnos.
ti mnozi pacienti temně vědí, a tak se buď vribec,
nebo jen
velmi těžko odhodlávají vzdát se ana|yzy,pŤestože
pu.i"ntu
i lékaňepocit závislosti obtěžujea pŤipadájlm nepiístojny.
Někteňí se pňímo bojí pokusit se o to a
Postavit se na vlastní
nohy, neboé ze zkušenosti vědí, že nevědomí mriže
vždv
Znovu a zdán|ivě nevypočitatelněrušivě zasáhnout do jejicír
života.
Dňíve se pňedpokládalo, že pacienti jsou pŤipraveni pokra.
čovatv normálním životě,jakmile se poučío praktickém
sebepoznání natolik, žejsou napÍíklad schopni rozumět vlast-

ním sn m. Zkušenostvšak ukázala' že sami lékaŤští
analytici,
u nichž bychom čekali,že interpretaci sn zvládli, vričivlastním sn m častokapitulují a musí se obrátit na kolegu, aby
jim pomohl.Jestližese tedy i u toho, kdo pňedstirá,
že metodu odborně ov]ádá, ukáže,že není schopen uspokojivě vyložit vlastní sny, tím méně to m žeme očekávatod pacienta.
Freudova naděje, že se dá nevědomí vyčerpat,se nesplnila.
Snov;Í život avpády nevědomí pokračují- mutatis mutandis
- bezstarostně dál.
Existuje obecně rozšiíenypňedsudek' ktery analj,zu poji.
má jako jakousi ,,kťlru..,
kterou na sebe necháme po nějakou

jsme z ní jako vyléčenípropuštěni.Je to
dobu prisobit, a pak
období psyještě z počátečního
laicky omyl, ktery pochází
choanalyzy. Analytickou léčbumťržemepokládat za nové
psychologickéhopostoje, jehožje dosaženo
piizprisobování
-zapomocí
lékaŤe.Tento nově získany postoj, kter/ lépe odoovídávnitŤníma vnějšímpodmínkám, m že sice samozŤejmě nějakou dobu vydržet' ale je jen velmi málo pŤípadri,
kdy má jednorázová ,,kura* tak trvaly v;Ísledek.LékaŤsk;í
optimismus, ktery, jak známo, v žádnédobě neskrblil reklaNemou, má vždy po ruce zprávy o definitivním vyléčení.
je
jen
měli bychom se však nechat zmást praktikem, kter/
lidsk!. či pŤílišlidsky; musíme mít naopak stále na zÍete|i,že
nevědomí žije dál a stále Znovu vytváÍi problematické situana to jsme viděli hodně dob.
ce. Nemusíme byt pesimističtí;
rycl-rvysledkri, k nimž nám pomohlo štěstía drikladná práce.
To nám ovšem nebrání, abychom nepočítalis tím, že analy'
za není ,,klira..,která zabere jednou provždy, a|e žeje to pŤe.

devšímPouze více či méně drikladné nové pŤizprisobení.
Neexistuje však naprosto žádná změna, která by platila bez.
podmínečněa natrvalo. Život chce b;ft vždy zas a znovu získár,án. Existují nanejv/š trvalé kolektivní postoje, které

umožřují typická Ťešení
konfliktri. Kolektivní postoj VPravu.
je individuum hladce do společnosti,jelikož na něj prisobí
jako každá jiná životníokolnost. Pacientovy potiže ale spočívají
právě v tom, že se jeho individuální danost nedá hladce vpravit do typické normy a vyžadujeindividuální ňešení
konfliktu, pokud má byt zachována životaschopná celost
osobnosti. Tomuto kolu nemriže dostát žádné racionální
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Ťešení
a žádná kolektivní norma' která by mohla nahradit in.
dividuální; ňešeníbeze ztrát prostě neexistuje.
Novy postoj ziskany v ana|yze píestane nutně dŤívenebo
později v určitémohledu stačit,neboé život poňád plyne
a domáhá se stále nového pňizprisobení,protože žádnépňizprisobení nestačíjednou provždy. Mohli bychom ovšem
vznéstpožadavek,že léčebnámetoda musí bft taková, aby
se nové orientace dalo dosáhnout bez těžkostíi v pozdějším
životě.Jak nás učízkušenost,právě o to do určitémíry jde.
Často vidíme, že pacienti, kteŤíprošli drikladnou analyzou,
mají pňi pozdějším novém pÍizprisobeni vyznamně menší
potíže.Tyto potížejsou pňestodost častéa někdy i dost obtižné'A tak se stává, že i pacienti, kteÍi zažíIid kladnou léčbu,
se později častoobracejína svého někdejšíholékaňea žádaji
jej o pomoc. Ve srovnání s obecnou lékaŤskoupraxí to pŤece
není nic podivného, ale popírá to nejen určitf špatněpojat/
terapeuticky entusiasmus, ale i názor, že ana7yzaje jednorázová ,,k(:'ra...
Je nakonec Vysoce nepravděpodobné, že by
mohla existovat telapie, která odstraní všechny potíže'Č|ověk potížepotňebuje,patŤík jeho zdraví. Člověku se jako
pňebytečnájeví jen jejich nepňístojnámíra.
Zák|adni terapeutickou otázkou není,jak pouze odstranit
momentálni potiže,ale jak se ťrspěšně
utkat s těmi budoucími' Otázka zní: Jaky duchovně-morální postoj je nutno za.
ujmout vriči rušivym vlivrim nevědomí a jak jej lze pacientovi zprostňedkovat?
odpověď spočívázjevně v tom, že se zrušíoddělení vě.
domí od nevědomí' Nedá se to udělat tak, že bv se obsahy
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jednostranně odsoudily vědomym rozhodnutím,
nevědomí
že je tŤeba rozpoznatjejich smysl pro
ui" dut"t.o spíšetak,
jednostrannosti vědomí a počítats ním. Tenio-p",''u.i
j.n." nevědomí a vědomí jsou dva faktory, kteréspolečně
protole
Nazjuti se transcendentní,
tuoňít,u,,,cendentní funkci.
postojeke druhémuorganicky,tj. bez
uttnžiujepŤechododjednoho
'ztr
okl ádá vědoáLy,,".,cao*i. Konstruktivní meto da pŤedp
alespoó potenciálně
n'é iozná,.'í, které u pacientli existuje
Pokud lékaŤo těchto
u -.iž" byt tedy pÍivedeno do vědomí.
ohledu ani u pacienta
tlrožnostechnic neví, nemrižev tomto
pŤíležitostnic rozvíjet, ledaže by se tomu lékaňs pacientem
vyloučit.
ně věnovali, což ale zpravidla mťržeme
paV praxi tedy transcendentnífunkci zprostňedkovává
Že mu pocientovi pňíslušněvzdělany lékaŤ,což znamená,
nového
tak
málrá' aÚy spojil vědomí a nevědomí a docílil
postoje.V tétofunkci lékaňespočívájeden zrozličnychvy.
pacient se pi.i pŤenosupÍimkne ke člověku,
znamri pŤenosu:
se
od něhož si slibuje dosaženínového postoje; v pŤenosu
toho
snažídosíci proměny' kterou nutně potÍebuje,i když si
není vědom. LékaŤtedy pro pacienta pÍedstavujenepostra-

datelnou postavu' která je k životu absolutně potňeba.Jakkoní
li se taková závislost mťržejevit jako infantilní, pŤestoje v
vyjádienonesmírnědr]ležitéočekávání,akdyžjelékaŤzklane, je mu častouodměnou trpká nenávist. A tak je dťrležité
vědět, o co takovémuočekávání,kteréje v pňenosuukryto,
jde; máme totižsklon chápat tento požadavekpouze reduktivně jako erotickou infantilní fantaz1i.Kdybychom však vza.
li doslova, že se tato fantazie zpravidla vztahuje k rodičrim,
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Znamenalo by to, že pacient, respektivejeho nevědomí,rn6
skutečněještě nebo opět očekávání'které měl kdysi jako di-

tě vriči rodičrim.Zdán|ivéje to stále stejnéočekávání,jaké
má dítě ve vztahu k rodičovsképomoci a ochraně, ale z dítěte se mezitím stal dospěly a to, co je u dítětenormální' není
už dospělému vlastní.Je to jen metaforicky vyraz pro potňebu pomoci v nouzi, která se ve vědomí nerealizovala. Historicky je jistě správné, když erotickf charakter pŤenosu vy.
světlíme zpětnym poukazem na infantilní erÓs' Účel a smysl
pŤenosuse tím ovšem nevysvětlí a vyklad, žejde o infantilně
sexuáInífantazii, nás odvádí od skutečnéhoproblému. Pochopení pŤenosunemrižemehledat v jeho historickych pňedpokladech, nyb v jeho írčelu.Jednostrannéreduktivní vysvětlení odporuje smyslu, zvláště když kromě rostoucího
pacientova odporu nevychází najevo nic nového. Do léčení
se vkrádá nuda, což není nic jiného než vyraz monotonie
a myšlenkovéchudobY, a to nikoli nevědomí,jak se občas
pňedpokládá, a|e analytika' kter/ nechápe, že tyto fantazie
je tňeba pojímat nikoli jen konkretisticky reduktivně' ale spí.
še konstruktivně. Takovy náhled častorázem promění váz.
noucí situaci.
Jaknrile zacházime s nevědomím konstruktivně, tj. když se

ptáme po smyslu a ričelu,klademe zák|ad vhledu do proce.
su, ktery nazyvám transcendentní funkcí.
Tady zňejmě není zbytečná'vsuvka o časténámitce, že kon.
struktivní metoda je sugesce.Metoda spočíváv tom, že sym'
bol (totižsnovy obraz nebo fantazie)už není hodnocen sémio.
ticky jako jak/si pňíznak elementárních pudovych procesri,

JJJ

ě symbolicky,piičemž ,,symbolem..rozumíme vy.
ale skutečn
nejlépereprodukuje komplexní skutečnost,kte7*,u,",y co
dosud jasně neuchopilo. Analytickym ňešením
,"í 'ua.*í
nezískáme nic jiného, než objasnění jeho
tutouet,o vyrazu
znichž se privodně skládal. Tím
.l..",'.a.,,ích komponenili,
popňít, že i širšívhled do jednotlivfch prvk
l..n."*"
vyhody. Pomíjí však otázku ričelu.
1nu ao jisté míry své
tomto stadiu ana|yzy nutno zavrh.
Luštěnísymbolu je tedy v
kterf symbol naznačuje,
nout. Metoda propracování smyslu'
sbíráme pacientovy
je ovšem táž1akopŤi analytickémiešení:
aby se daly syntenapody, které zpravidla zcela stačík tomu,
sémioticky,ale symticky použit. A opět tu využijeme nikoli
poukazují nápatorict.y pohled. otázka zni,kjakému smyslu
Snu'
dy A, B, C atd. v souvislosti s manifestnímobsahem
drahopŤedtiud
jí
Neprovdané pacientce se zdálo, ž, někdo
mohyly.
,,,nj, bohatězdobenjprastarj mečaykopanja nějaké
Pacientčinynápady
Kord jejího otce,kterypŤed ní jednou nechal zablysknout
ve slunci. což na ni zvláště zapťrsobilo.
Její otec byl v každém ohledu činorodf muž s pevnou vrilí,s bouŤlivym tempe-

ramentem, se sklonem k nrilostnym dobrodružstvím' Keltskj
bronzovy meč. Pacientka se pyšnísvym keltskym pťrvodem.
Keltové jsou temperamentní' bouŤliví,vášniví.Vyzdoba vyhlíželataiuplně, stard tradic7,run/l znamení starémoudrosti,
prastaré kultury, dědictví lidstva vynesené z hrobu opět
na denní světlo.
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Anatyticki uiklad
Pacientka má vy|oženy otcovsky
kompiex a kolem otce, kteréhozáhy
ztrattla, splétá bohaté erotické fan.
tazie. Stále zau1ímá matčino místo,
ovšem se silnym odporem vriči otci'
Nikdy nebyla schoPna Piijmout
muŽe, ktery se podobai otci, a tak
si proti sr,évrili vybírala slabošské
neurotické muže' I v analyze měla
prudk odpor vriči lékaŤi-otci.Sen
vyhrabal její pŤánímít ,,zbraů..své.
ho otce. Teoretická anticipace by zde
ihnecl ukazovala na falickou fantazii.

A NE\'ÉDoMI

K o n s t r u k t i u n uí j k l a d
Vypadá to, jako by pacientka ta.
kovou zbraó potiebovala. Její otec
zbrafi měl. Byl činorody a také tak
ži|,vza|'na sebe potíŽe svého temperamentu, takže měl sice vášnivě po.
hnuty život' ale nebyl neurotickf.
Tato zbraĎ je starédědictví lidstva'
kterébylo v pacientce pohŤbenoa na
denní světlo ho dostala práce na vy.
kopávkách (analyza). Zbraí má co
dělat s vhledem, s moudrostí' Slouží
k toku a obraně. Zbranijejího otce
byla vášnivá, nezlomná v le, kterou
si razil cestu životem. Pacientka byla
doposud každopádně jeho protikla.
dem. Je právě v bodě, kdy zjišéuje,
že člověk mriže také chtít a nejen
se nechat unášet,jak vždycky věŤila.
Vrile založená na životnímoudrosti
a vhleduje starédědictví lidstva, kte.
réje uloženo,byé doposud pohÍbe.
no, i v ní, protožeje i v tomto ohledu dcerou svého otce, což ale dosud
a dětinPro svou ryzi zhyčkanost
skou lítostivost nezhodnotila. Byla
krajně pasivní a oddávala se sexuálním fantaziím.
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potŤeba,aby jej lékaŤdoplřoval
V tomto pŤípaděnebylo
asociace Poskytly
.x;nkÝmi dalšímianalogiemi. Pacientčiny
se snem
co bylo tŤeba.Proti takovému zacháZení
PÍitom se riplně zapo";,".';".'
x., se dalo namí|nout,žejde o Sugesci'
vričinížneexistujevnitŤníP":.,."".::'.::
,],,u,," SugeSCe,
nebo je-li pÍecejen po velkém naléhá.'.l"o pŤrjatavribec,
Sugesce, která je pňijata
p'u".", ihned Se ZaSe vytratí.
"'
psychologicképohotovoSti' kte;;"i"; vždy odpovídá silné
vyvolala. Taková námitka je terou takzvaná sugesce pouze
a pÍipisuje SugeScimagickou sílu,kterou
}/r"".yxtenko;itá
jinak by měIa sugestivníterapie neslÝ,l"tu po,..ádá' neboé
by pak bylra zce|a zbychané ričinky a analyiická procedura
Námitka vriči sugesci navíc
tečná.Tak to ale opravdu není.
pacientky samépoukazuzcela pomíjískutečnost'že nápady
jí na kulturní vyznam meče.
transcendentní
Po tonrto odbočení Se vrátíme k otázce
se píi léčeníjeví
funkce. Vidírne, Že transcendentní funkce
podporuje
jako takŤkauměle navozená' Protožeji podstatně
vlastních nohou,
po-o. lékaŤe'Má-li však pacient stát na
Interpreta.
neměl by byt na VnějšíPomoc odkázán natrvalo.
prostŤedeksynce snťlby byla sice iáealní, byl by to ideální
obtížepŤi
tézy nevědomych a vědom/ch dat, ale praktické

vlastní ana|yze snťrjsou pŤílišvelké.
data z neK vytvoŤenítranscendentnífunkce potÍebujeme
vědomí. Zde se nabizi pŤedevšímSen jako vyraz nevědoto takÍka
mych proces , k němuž se dostanemenejsnáze.Je
uvědo.
čistyprodukt nevědomí. O změnách, jimiž v procesu
je
v
ťrvahu,
mování prochází, nelze pochybovat' ale nebereme

{
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neboéjsou rovněž nevědomé provenience a nejde
o zámsq5
deformace. Možnézměny privodního snovéhoobrazu
po.i,zeji z povrchnějšívrstvy nevědomí a tvoÍí;e nevědomy
muteriál, kter!,Ize rovněž zužitkovat.Jsou to rozvité
fabuíaceve
smyslu snu. Totéžplatí také o častychnáslednych
pňedstavách, které se objevují ,,spontánně..v polospá.'ku
,'"bo b",prostŤedněpňi probuzení.Jelikož sen pochází ze spánku,
r1n
jako takov/ všechrrypiíznaky
,,abaissementdu niveau men.
tal.. (sníženíduševnírirovně -Janet), tj. malého energetického
napětí: logickou diskontinuitu, fragmentárnost,
vytváŤení
analogií,povrchní asociace Ťečové,
zvukové a obraznépovahy, kontaminace, iracion alitu vyrazu, zmatenost
atd. pfi
silnějším energetickém napětí ziskávají sny uspoŤádanější
charakter, jsou dramaticky komponované' ukazují
zňetelnáu
souvislost srnyslu a jejich asociace nab;Ívají
na hodnotě.
Jelikož je energetickénapětí ve spánku zpravidla velice
malé, mají i sny jakožto vytaz obsah nevědomí
ve srovnání
s vědomlmi obsahy malou hodnotu. Nevědomé
obsahy jsou
z konstruktivního hlediska obtížně srozumitel
né, zatimco
z reduktivního hlediska jim lze většinou porozumět
snáze.
Sny jsou tudížobecně nevhodny, respektive těžko
použitel.
ny materiál pro transcendentní funkci, protože
kladou na
subjekt většinou pŤílišvelké nároky'
Musíme se tedy porozhlédnout po jiném zdroji:
existují
napŤíkladnevědomé interference v bdělém
stavu' takzvané
,,spontánní náp ady*, nevědomé poruchy j ednání, v zpomin.
kové klamy, zapomínání,symptomatickéjednání
atd. Tento
materiál je většinotrhodnotnf spíšez h]ediska
reduktivního
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nežkonstruktivního;je pŤílišfragmentárnía postrádá delší
59uvislosti,kteréjsou pro pochopení smyslu nezbytné.
Něco jiného jsou spont nní fantazie. Vystupují většinou
v relativně komponované a souvislépodobě a častoobsahují
néjakj,zjevny vyznarn, Mnozí pacienti jsou schopni produkovat fantazie kdykoli _ vyloučí prostě kritickou pozornost
a nechajíje volně 'vystoupit...
Takové Íantazie|ze využit, ale tento zv\áštni dar není pŤíliš
čast/.V tétoschopnosti je však možno se speciálně vycvičit,
takžepočet lidí schopnych takové volné fantazijnítvorby
se dá podstatně zvfšit. Trénink spočívápňedevšímv tom,
že se systematicky cviči vyÍazeníkritické pozornosti, čimž
se vyprázdní vědomí a to pak napomriže k vynoŤení fanLazli,
kteréjsou už pŤipraveny. To ovšem pŤedpokládá, že jsou
piipraveny fantazl'eskutečněobsazenélibidem. K tomu pňi.
rozeně nedochází vždy a všude.Když tomu tak není,j" PotÍebazvláštníchopatŤení.
Než se těmito zvláštnímimetodami začnu zabyvat, musím
se vrátit k osobnímu pocitu, ktery mi Íiká, že čtenáŤmá pochybovačnou otázku' k čemu vlastně takové počínáníje
a proč se nrusíza všech okolností vyvolávat nevědomé obsahy'.StačípŤece,že se časod časusv/m vlastním zprisobem
a většinou nemile pňipomenou Samy; není pŤecetňeba tahat
nevědomí na povrch násilím. Cílem analytické léčbyby naopak mělo byt zbavit nevědomí fantazii a zbavit ho tak pťrsobení.
Nepiipadá mi zbytečné,kdyžse těmto pochybám budeme
věnovat poněkud zevrubněji, protožemetody uvědomování
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nevědomych obsah se mohou jevit jako nové, nezvyklé
a možná i podivné. Proto se nejdňívemusíme s těmito pŤirozenymi námitkami vypoiádat, aby nám nepŤekážell, až 5g
pustíme do demonstrace uveden/ch metod.
Jak jsme již ňekli, vědomé obsahy potňebujemedoplnit nevědomymi. Kdyby byl vědomy postoj ,,zaměÍeny..jen v r11lé míňe'mohlo by nevědomí vplynout riplně samo od sebe,
což se právě děje všem lidem, u nichž napětí vědomí patrně
nedosahuje vyššíhostupně - pÍíklademjsou primitivové.
Chceme-li si u nich zjednat pňístupk nevědomí, nepotiebujeme k tomu žádnézvláštníprostňedky. V určitémsmyslu je nepotŤebujemev bec, neboéten, kdo svou nevědomou stránku
zná nejméně'je jí ovlivněn nejvíce.Není si toho však vědom.
Nevědomí se života skrytě ričastnívždy a všude; tuto spolu.
ričastnení tŤebahledat. To, co je potieba hledat,je uvědomění
nevědomych obsahri, které se chystajíproniknout do našeho
jednání; mrjžeme tak zabránit tajnémuvměšování nevědomí
a jeho nežádoucímnásledkrim.
Padne jistě otázka: Proč nem žeme ponechat nevědomí
jemu samému?Kdo ještěv tomto ohledu nemá nějakéšpatjak nevěné zkušenosti,nebude piirozeně hledat pŤíležitost,
domí kontrolovat. Kdo ale potňebnouzkušenostmá, ten uvítá
i pouhou možnost kontroly nevědomí. Nezbytnou podmínkou vědomého procesu je, jak jsme viděli, zaměňenost,která
je však podmíněna nevyhnutelnou jednostranností.Ježto
je ps ché stejně jako živétělo autoregulujícísoustava,pÍipravuje se v nevědomi vždy regulujícíprotikladné prisobení'
Neb/t zaměňenosti vědomé funkce, mohly by protikladné
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zaměŤenostje vyluv1ivy nevědomí zasáhnout ihned. Právě
protikladné prisobení,
čuje.Tím se samozŤejměnepotlačí
vliv je však vykterénavzdory tomu probíhá.Jeho regulující
se jaÍazenkritickou pozorností a cílevědomou vrilí, protože
civilizovako takové k vědomému zaměňenínehodí. Ps/ché
ji
ného člověka tedy už není autoregulujícísoustava, ale lze
pÍirovnatke stroji. Na jedné straněje jeho automatická regu.
lace rychlosti natolik necitlivá, že ve své činnosti pokračuje
ažk sebepoškození,a na druhé straně je podroben zásahrim
iednostranně orientovanésvévole.
pťrsobenp
í o t l a č e n o ,z t r á c í
Je-li nevědomé protikladnÓ
svrij regulujícívliv. Začne pak prisobit jako urychlení a zintenzivněníve směru vědomého Procesu' Vypadá to, jako by

protikladné prisobení ztráce|o svrij regulujícívliv a všechnu
SVou energii, neboé se objevuje stav, kdy nejenže už žádné
inhibujícíprotikladné prisobení neprobíhá, ale jako by se je.
ho energie pŤidávala k energii vědonrého směňování.To samoziejmě ZPrVu usnadní provedení vědomého záměru' ktery však nic nebrzdi, takže Se mriže prosadit neriměrně na
ričetcelku. Když někdo napŤíkladformuluje nějaképoněkud
smělétvrzení a potlačípŤitom protiklaclnéprisobeni, totiž
pochybnost, která je na místě,bude pak o to více a k vlastní
škoděna svém tvrzení trvat.
Snadnost, s jakou se dá protikladné prisobení vyŤadit, odpovídá stupni disociovatelnosti ps/ché a vede ke ztrátě instinktu, která je pro civilizovaného člověka pÍíznačnáazátoveĚ nutná, protože pudy s privodní silou podstatně ztěžují
sociálnípŤizprisobení'Píesto nejde o skutečnézakrnění pud ,
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ale zpravidla jen o relativně trva|y produkt vychovy, ktery
by se nikdy nemohl tak ustálit, kdyby nesloužil driležitfrn
zájmrim individua.
Abych nemluvil o každodenníchpŤíkladechz praxe, zminím se o pŤípaduNíetzscheově,jak se projevuje v knize Tak
i ,,nejšerednějšího..
prauil Zarathuštra.objev ',vyššího..
člově.
lidé chtějí
ka odpovídá nevědomé regulaci, neboť ',vyšší..
Zarathuštru stáhnout do sféry prriměrného lidství, která ode.
člověkje dokonce persodávna existuje, a ,,nejšerednější..
nifikací protikladného prisobení samého, A|e Zarathuštrriv
,,morální lev.. všechny tyto vlivy, ale pňedevším soucit,
,,svym ievem.. zažene zpátky do jeskyně nevědomí. Je tak

potlačenregulujícívliv, ale nikoli skrytéprotikladné prisobení nevědomí, kteréje v Nietzscheovych spisech jasně patrné.
Ten nejdŤívehledá Nepiítele ve Wagnerovi, jemuž nem že
na
odpustit Parsifula,ale všechenjeho hněv se brzy soustŤedí
jemuž
ohledu
v
určitém
se
zvláště
na
Pavla,
a
kŤeséanství
vedlo podobně.Jak známo, psychÓza pŤineslaNietzschemu
pŤedevšímidentifikaci s ,,Ukňižovanym..a s roztrhanym Zagreem. V tétokatastrofě se protikladné prisobení dostalo na
povrch.
Dalším pŤíklademje klasicky pňípad šílenstvímoci, ktery
se dochoval ve čtvrtékapitole knihy Daniel. Když stanul Nebríkadnesarna vrcholu své moci, zdál se mu Sen' kterf mu
ohlašoval neštěstí,pokud se sám nepokoŤí.Daniel interpretoval sen naprosto odborně, ale nedošel sluchu. Dalšíudá.
losti daly jeho vykladu za pravdu, protože NebÍrkadnesar'
ktery regulujícívliv nevědomí potlačil,propadl psychÓze,

T n a N s c l N o r N r r u Ír u i v x c e

J+J

nevědomí,
ieiímžobsahem bylo právě protikladné prisobení
'iemlž
se chtěl král vyhnout: on' pán země, se stal zvíŤetem.
mi kdysi vyprávěl Sen' z;němžzurcholkuhory uy.
Jederr známy
kročildo práldna. Vysvětlil jsem mu něco o viivu nevědomí

a varol'al jsem jej pňed pňílišnebezpečnfmi horolezeckymi
podniky, které neobyčejněmiloval. on se mi však vysmá| a za
několik měsícri skutečněvykročil do prázdna, spadl a zabil se.
Tyto věci se ve všemožnémiÍe dějí stále Znovu' což člověka, ktery je zaži\'naladí k pňem/šlení.Uvědomí si' jak snadno se regulujícívliv pŤehlédne,a měl by se tedy snažit,aby
nevědomou regulaci, kterou tak potŤebujemeke svému duTakovou Pomoc
ševnímui tělesnému zdraví, nepŤehlížel.
bychom měli hledat i v sebepozorováni a sebekritice. Avšak
pouhé sebepozorováni a intelektuální sebeanalyza k navázání kontaktu s nevědomím nestačí'PŤestoželidé nikdy nebudou ušetŤenišpatnych zkušeností,pňece se všichni ost/chají
je riskovat, zvláště když věií, že vidí byéjedinou možnost,
'Iendence
vyhnout se pokud možno
jak se bez nich obejít'
nepŤíjemnostemje zcela legitimní. Znalost regulujícíchvlivri
mriže v mnoha pŤípadech skutečně umožnit, že se zbytečnym špatnym zkušenostem vyhneme' K mnoha oklikám,
kterése nevyznačujízvláštnímprivabem, ale rinavnymi konflikty, by vribec nemuselo dojít. Stačínám okliky a omyly,
kterépodstoupíme v neznámé a neprobádanézemi; a|e zabloudit na širokych ulicích v obydlenézemi je jen k vzteku.
Poznání regulujících faktorri nám to mriže ušetĚit.A tak tu
máme otázku:Jakéjsou cesty a možnosti,kterémáme pŤi po.
znáváni nevědomí k dispozici?
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Když není po ruce volná fantazijníprodukce, musíme si
kdy se mrižemeo takovou Pomoc
pomoci uměle. PŤíležitost,
obrátit, se většinou objeví v deprimované nebo jinak narušené náIadě, pro niž chybí dostatečn drivod. Racionálních
drivodri je piirozeně dost' StačítÍebauž špatnépočasí.Jako
vysvětlení nás však tyto drivody neuspokojí, protože kauzální
vysvětlení těchto stavri stačívětšinoujen tomu, kdo stojímimo' a i tomu jen zpola. Vnějšípozorovatel se spokojí, když
je relativně nasycena jeho potňeba kauzality; stačímu vědět,
odkud věc pocházi,protože necítívyzvu, která pro toho druhého v depresi spočívá.Postižen/ by totiž nechtěl ani tak
znát odpověď na otázku odkud jako spíšek čemu' nebo chce
vědět, jak věc napravit. V intenzitě afektivníporuchy spočívá
hodnota, tj. energie, Jižby měl trpícídisponovat, aby se mohl
stavu sníženéhopŤizprisobenízbavit. Tim, že tento stav vytěsnímenebo racionálně znehodnotíme,nic nezískáme.
.\br'.:itomse zmocnili špatněumístěnéenerg"ie,bereme jal.'.,ziikll;.l nebo vychodisko procedury afektivní stav. Náladu
.'i t-il l:tllžnánejvíc uvědomíme tak, že se do ní nepokrytě
e a písemně zachytíme všechny fantazie a jiné aso1llrrttli-íti
i:itlce' kleré se objeví' Fantazii musíme ponechat co největší
pole prisobnosti, avšak nikoli tak' aby opustila okruh svého
objektu, jímžje afekt, a ve svych dalšíchasociacíchplácala
takika páté pŤes deváté. Tyto takzvané ,,volné asociace.. nás
odvádějí od pŤedmětu ke všem ožnym komplexrim , o richž
si nejsme vribec jisti, že se vztahují k afektu a že nepŤedsta.
vují pŤesunutí,která se dosazují na jeho místo. PŤi takovém
počínánívysvitne více či méně írpln/ vyraz nálady, ktery
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odráži obsah roz|ady poměrně hodně konkrétně nebo symbolicky.Jelikož rozladu nezprisobilo vědomí, ale je to nevítaná interference nevědomí, je propracovanf vyraz takŤka
obrazem obsahri a tendencí nevědomí, kteréjsou v rozladě
globálně obsaženy. Postup pŤedstavuje zprisob, jak afekt
obohatit a objasnit' aby se tak i se svymi obsahy pŤiblížil
k vědomí. Nabude tak na p sobivosti a tím i na srozumite].
nosti. Už sama takovápráce mriže mít pňíznivy a oživ ici
vliv. Každopádně se tím vytvoŤínová situace, neboéz afek.
tu, ktery se dosud k ničemu nevztahoval, se stane více či mé.
ně artikulovaná pŤedstava,a to díky vstÍícnostia kooperaci
vědomí. Tak jsme dospěli k počátku transcendentnífunkce,
totižke společnémuprisobenínevědomych a vědomych dat.
Afektivní porucha se m že zpracovat i jinak, a to nikoli
intelektuálním objasněním, nybrž názornym ztvárněním. Pacienti' kteŤímají jakékoli malíÍskénebo kreslíňskénadání,
mohou afekt vyjádňit pomocí obrazu, Nezáleží pňitom na
technickém nebo esteticky uspokojivém zobrazení, ale jen
na tom, aby byl dopŤán prostor fantazii, a jistě i na tom, aby
se věc udělala co možná nejlépe.V principu se tento postup
shoduje s tím, kterf jsme již popsali. I v tomto pŤípaděj" 'ytvoňen nevědomě a vědomě ovlivněny vytvor, ktery ve společnémproduktu ztělesřuje írsilí,jež u nevědomí směŤuje
ke světlu a u vědomí k podstatě.
Často se však vyskytují pŤípady,kde chybí jakákoli jistě
uchopitelná afektivní roz|aďa a máme tu jen všeobecnou,
temnou, neuchopitelnou nelibost, pocit rezistence vričivšemu' jakousi nudu, nebo něco jako neurčitelnounechué,či

t
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CoSijako blíženedefinovatelnou prázdnotu. V takovych pŤípadech žádnéurčitější
vj'chodisko nemáme' ale je tŤeba
ie
nejdi.ívevytvoňit.Je tu nutná zvláštníintroverze libida, tňeba
i podpoÍená pÍiznivymi vnějšímipodmínkami, jako je riplnf
klid, zvláštěv noci' kdy má libido tak či tak sklon k introverzi.
'Je noc: teď hlasitěji mluví vše Ťinoucíse studny. A takémá
dušeje Ťinoucíse studna ," Ťjak iíká Nietzsche2.
Kritickou pozornost je nutno vyňadit.Vizuálně nadaní lidé
by své očekudní měli zaměňit na to, že se utvoňí vnitňní
obraz. Takovf (snad hypnagogick/) fantazijní obraz se zPIavidla nabídne a je potňebajej pečlivě pozorovat a písemně
zachytit. Akusticko-j azykově nadaní většinou slyší vnitňní
slova' Zpočátkujsou to tŤebajen fragmenty zdánlivě nesmyslrrych vět, kteréje tňeba taképečlivě zaznamenat.Jiní v tako.
v;Íchchvíiích prostě slyšísvrij ,jin1i.,hlas. Je totiž nemálo

těch' kdo mají jakéhosi vnitňního kritika nebo soudce, kterf
posuzuje jejich jednání. Duševně nemocní slyšítyto hlasy ja-

ko hlasitéhalucinace. Takové neslyšnéhlasy mohou ihned
reprodukovat i normální lidé s poněkud vyvinutym vnitŤním
životem.Téměňpravidelně je ovšem vytěsřují, neboéje notoricky obtěžujía popouzejí. Pro takové lidi není pňirozeně
Léžké,
aby si utvoŤili vztah k nevědomému materiáll, což
je pŤedpoklad k transcendentnífunkci.
A jsou zase jiní lidé, kteňívnitŤněnevidí ani neslyší,ale jejich rucernají schopnost vyjadŤovatobsahy nevědomí' Tako.
vym pacientrim prospěje,když použijíplastick/ materiál. Re.
lativně vzácníjsou ti, jimž jejich motorické nadání umožřuje
Ť I,ieložilOtokar Fischer.
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vvtadŤovatnevědomí pohybem,pŤípadnětancem. Nevyhodě,
žL pohyby se nedají zachytit, mrižemečelittím, že se pohyby
oečIivěnakreslí,aby se nevytratily z paměti.Ještěvzácnější,
psaní'buď pŤímo'nebo
ale rovněž použitelnéje automatické
v/sledky.
s planžetou.I tento postup pňinášívelice užitečné
Dostáváme se nyní k dalšíotázce, co by se měIo dál dít
s materiálem, ktery jsme získalijedním z popsanych zprisobŮ.

Na tuto otázku neexistuje žádná apriorní odpověď, protože tevědomí s produkty nevědomí vzniká pňedPrve Z konfrontace
béžnáreakce, která určujevšechnodalší.Jasnonám v tétověci
mŮže zjednat pouze praktická zkušenost.Pokud sahá má dosa.
vadní zkušenost,vypadá to, že se vynoŤujíhlavně dvě rozdílné
druhá k pochopení'
tendence:jedna směňujeke 7turirnění,
Tam, kde pÍevážiprincip 1tutirnění,se získany materiál obrrrěĎujearozmnoŽuje, pi.ičemžse odehrává jakási kondenzace motivri na více nebo méně stereotypnísymboly' které
podněcují tvrirčífantazíi a pňitom prisobí pŤevážnějako estetické motivy. Tato tendence vede k estetickémuproblému
umělecké
taorby.
bude esteticky as.
Kde naopak pŤevažujeprincip pochopení,
pekt relativně málo zajimavy a dokonce je občasvnímán jako pňekážka;místo toho se intenzivně vypoÍádávitme Se Jml.Ílem nevéďomého produktu.
Zatimco estetickéztvárnění vyrazu má tendenci setrvávat
u formálního aspektu motivu, snažíse intuitivní pochopení
zachytit smysl častoz pouhych a nedostatečnychnáznak ,
1ež nachází v materiálu, aniž bere ohled na prvky, které
by pŤi pečlivějšímztvárnéni vyšly najevo.

I
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Oba tyto směry se neobjevují libovolné, nybrž vyplyvaji
z individuálního svérázu osobnosti. oba směry mají svá rizi.
ka, respektive svá typická scestía omyly. Nebezpečíestetické tendence je v pÍeceřování formální stránky, respektive
,,umělecké..hodnoty vytvoŤenych forem, čímžje libido sve.
deno od skutečnéhocíle transcendentnífunkce na scestíčis.
tě esteticko-uměleckych tvrirčíchproblémri ztvárnění. Nebezpečísnahy o pochopení spočíváv pÍeceněníobsahového
aspektu, kter/ je podroben intelektuální ana|yze a vykladu,
čímžse ztráci podstatn/ symbolicky charakter objektu. Do
jisté míry je však nutno vkročit i na tato scestí,aby se vyhovělo právě pňevažujícím
estetickym nebo inte1ektuálnímpožadavkrim.Nebezpečíobou scestíje tŤebazd raznit, protože
v určitémbodě psychického v/voje velice hrozí pŤeceřování
vytvorri' které nevědomí plodí, což plyne z pňedchozího,
stejně nemírnéhopodceĎování těchto produktri. Podceřování je jednou z největšíchpŤekážekztvárnění nevědomé lát.
ky. Pňi této pňíležitostivycházi najevo celé kolektivní podhodnocování individuálních v1Ítvorri:cokoli se nehodí do
kolektivního schématu,není dobré ani pěkné' i když se
v tomto ohledu začiná pokoušet o kompenzaci současné
umění. Co chybí' není kolektivní uznání individuálního vytvoru, ale jeho subjektivní ocenění, totiž pochoperríjeho
smyslu a hodnoty pro subjekt.Pocit méněcennostíu vlastního
vytvoru pňirozeně nenajdeme všude; vzácny není ani jeho
opak' naivní a nekritické pŤeceriovánís obligátním nárokem
na kolektivni lznáni. Když je zpočátku pÍekážejicipocit mé.
něcennosti pňekonán, mriže se snadno zvrátit ve svťrjopak,
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fitiž v právě tak veliké pŤeceĚování.Počátečnípňecenění
se ZaSenaopak častozmění ve znehodnocujícískepsi. Chyba
těchto soud spočíváv nesamostatnostia neuvědomění individua, kterébuď dokáže měŤitjen kolektivními hodnotami,
nebo v d sledku inflace jázcela ztrácí soudnost.
Jedna cesta uypadtijako regulujícíprincip druhé:jejich vzájemnÝ vztahje kompenzačni. Zkušenost tuto formuli potvrzuje.
obecnější závér je v tuto chvíli možny potud, že estetické
ztvárnéni potiebuje pochopení smyslu a chápání potňebuje
estetickéztvárnění. obě tendence se tak doplĎují v transcendentnífunkci.
První kroky na obou cestách sledujítyž princip: védc.nrí
proprijčujenevědomému obsahu svévyrazové prostÍedk1,;
víc vědomí poskytnout nesmí' aby nevědomé obsahy neodklonilo v duchu vla'stníhozaměŤení.Pokud jde o obsah
a formu, je vedení tňeba co možná pÍenechat nápadrim, kteréjsou závisléna nevědomí. Tato situace znamená odstavení
vědomého stanoviska, což je tryznivy zítžttek.Není těžké
to pochopit, když si uvědomíme, jak se obsahy nevědomí
obvykle prezentují,totižbuď jako věci, kteréjsou od piírody
pňílišslabé,aby pŤekročilypráh vědomí, nebo jako inkompatibility, kteréjsou z mnoha d vodťrvyloučeny.Většinou
jsou to zčástinevítané,zčástinečekanéiracionální obsahy,
jejichž opomenutí nebo vytěsnění se zdábyt ihned pochopitelné.Jen malá částobsahri má, aéuž z kolektivního nebo
subjektivního hlediska, neobvyklou hodnotu' Obsahy, které
jsou kolektivně bezcenné,mohou mít z individuálního stanoviska velkou hodnotu. Tato skutečnostse projeví afektivním
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dtirazem a je lhostejné,zda to subjekt pociťujepozitivně n6bo negativně. I societa je pŤi piijímání novych a nezrrámych
idejí,které se dotykajíjejí emocionality, rozštěpena.Smyslem počátečníhopostupu je vyhledáni citouězd ra<něn,jch
obsah , protožejde vždy o situace, kde jednostrannost vědomí
naráži na odpor instinktivní sféry.
Obě cesty se v principu štěpí,až kdyžje pro jednu směrodatn;Íesteticky a pro druhou intelektuálně-morální aspekt.
Ideální by bylo rovnoměrné roz\oženínebo rytmické stŤídání
obou možností.Jednabez druhé se zdá byt téměŤnemožná'
ale pÍestok tomu docházi: snaha po ztvárnění se chopí svého
pŤedmětuna rikor smyslu, nebo snaha o pochopení pŤedčasně
nedbá na ztvárnéní.Nevědomé obsahy chtějí nejdňívevyjít
najevo, cožjim umožĎujejen ztvárnění,a jsou posuzovány te.
prve poté,ažjsou všechnyjejich vypovědi uchopitelné,Z tohoto drivodu nechal již Freud snové obsahy pŤedjejich 1Íkladem vypovídat ve formě takzvanych,,voln/ch asociací...
Ve všech pŤípadechnestačí,když si pouze ujasníme myš.
lenkovy kontext obsahu snu. Častonaléhavě potŤebujeme,
aby nejasné obsahy oziejmil zÍete|nyvftvor. K tomu mriže
dojít pŤi kreslení, malování a modelování. Ruce častodokáŽ o u r o z l u š t i tt a j e m s t v í s' n í m ž S e r o z u m n a m á h a l m a r n ě '
Prostňednictvím ztvárnéni totiž sníme Sen V bdělérn stavu
dáI a podrobněji a zpočátku neuchopitelná, izolovaná náhoda se integruje do sférycelkové osobnosti, i když to pro sub.
jekt zristává zprvu nevědonré. Estetické ztvárnění se s tím
spokojí a upouštíod snahy o odhalení nějakého smyslu.
Z toho někdy u pacientri vzniká klamná pi.edstava,žejsou .
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pÍirozeně zneuznaní _ umělci. Snaha o pochopení, která
se zí.ikápečlivéhoztvárnění, vsadí na syrovy nápad a postrádá tttdiždostatečnypodklad' Vyhlídka na Írspěchse však
objevuje teprve u ztvárněného produktu, ktery má nějaky
tvar. Čím méně je vychozi materiál ztvárnény, tím větší1e

nebezpečí,že porozumění nebudou určovatempirická fakta,
nybrž teoretickéa morální piedsudky. Pochopeni, o néžna
tomto stupni jde, spočíváv konstrukci smyslu, kter1itkví hy-

poteticky v privodním nápadu.
Je jasné, že takovy postup se mriže odehrát legitimně, jen
kdyžje k dispozici dostatečnymotiv. Vedení mriženrertevědomí pňenechatjen tehdy, když je v něm živá vrile k vedení.
Tak je tomu pouze v pňípadě,kdy se vědomí nalézár,'rrějaké
nouzovésituaci.Když se podaií dát nevědomému obsahu tvar
a pochopit smysl ztvárněného,objevíse otázka,jak se k této
skutečnostizachovájá. Tím začiná uypoŤdddní
mezijd a neuědomím.To je druhá a driležitějšíčást postupu, kdy se sbližují
protiklady a vzn1ká a vytváíi se něco tňetího:transccndentní
funkce. Na tétorirovni již nemá vedení nevědomí,ale já.
Individuálni 1á zde nehodláme definovat, ale ponecháme
je jako banální skutečnost,jako kontinuáiní centrum vědomí,jehož pňítomnostse projevuje od dětskych dnri' Proti němu stojí psychická skutečnost,Produkt, kter,j,za svou existenci vděčí hlavně nevědomému dění a ie tedy v určitém

protikladu v čijá a jeho tendencím.
Tento pohled je pro jakékoli vypoŤádánís nevědomím podstatny'Já by se mělo vrjčinevědomí udržetjako rovnocenné
a vice Versa.Je to něco jako nutnévarování;právě tak, jako

352

ARCHETYPY

T n a r u s c E N o p N T N íF U N K C E

A NEVĚDoMi

má vědomí civilizovaného člověka omezujícívliv na nevědomr, rná i znovu poznané nevědomí častotakŤkanebezpeč.
ny ričinekna já.Jako já dňívenevědomí potlačovalo,mriže
je zase osvobozenénevědomí odstavit a pňemoci. Nebezpečí
spočíváv tom, že já ,,ztratíhlavu.., tj. že lž není schopno
bránit svou existenci proti návalu afektivních faktorri, což
je situace, na niž často narazime na počátku schizofrenie
Tomuto nebezpečíbychom se ovšem vyhnuli' kdybyc
se mohli pii vypoňádání s nevědomím zbavit dynamik
afektri. O to se takézpravidla snažímeestetizováním a in
lektualizováním protikladné pozice. Vypoňádání s nevědo
mím však musí byt všestranné,protože u transcendentn
funkce nejde o částečnyProCeS' ktery mriže proběhnout jak
si podmíněně' ale o celostnídění, do něhoŽ jsou zahrnuty,

lépezapojenyvšechnyaspekty.Afekt musíbft tedy použi
ve své plné hodnotě. Estetizace a intelektualizacejsou si
vynikající zbraně proti hrozivfm afektrim, ale |ze je použí
jen když jde o vitální ohrožení,a nikoli proto, abychom
se lacino vyhnuli nějakému závazku,
Zásadnímu náhledu Freudovu vděčíme za to, že |éčba
nelríz pŤihlížík existenci emocionálních faktorri v plném
rozsahu, což znamená, že osobnost musí byt brána vážnéjako celek, a to platí pro obě strany' jak pro pacienta, tak pro
lékaŤe.Nakolik se mriže lékaňzaclonit štítemteorie, ztstává
delikátní otázkou odhadu. Léčbaneuríz však v žádnémpÍipadě není psychologická lázeřská krira, nybrž obnova osob.
nosti' je tudížvšestrannáa zasahuje do všech oblastí života.
Vypoňádání s protikladnou pozici je vážná věc a občasna

^15J

něm hodně zá|eži,Je piitom bezpodmínečněnutné,aby se
fakdruhá stránka bra|avé ně.Jedině tak mohou re-rt]rrjící
tory získatvliv na jednání. Brátvážné neznam( lir ili.;:itil.
, .r.:r.lj'
slova' nybrž je to, jako bychom nevědomí u'iiii.l
a tím otevŤelimožnost kooperace, místo aby d.liit' }" tr.utt''
maticképoruše vědomí.
Pii vypoŤádání není tedy oprávněné jen stanovisko 1a, ale

pŤíslušnáautorita se proprijčuje i nevědomí' Vypoňádání
provádí sice já, ale ke slovu se musí dostat i nevědomí - ,,audiatur et altera pars.. (budižslyšenai druhá strana).
Zprisob, jak se toto vypoŤádánímrižeprovádět' |ze vyložit
,, hlas pňedstavujevínejspíšena pŤípadech,kdy takov/ ,jin
ce či méně jasnf vjem. Pro takové lidi je technicky velmi
jednoduché ,jiny,.hlas písemnézachytit a odpovědět na jeho
vfrok ze stanoviska já. Je to, jako by probíhal dialog mezi

dvěma rovnoprávnymi osobami, kde jeden uznává argument druhého a stojímu za námahu, aby protikladná stanoviska pŤi drikladném srovnání a diskusi vzájemně pŤizprisobil
nebo jasně rozlišil.Jelikož je cesta ke sjednoceníjen zÍidka
bezprostŤedněotevňená,je tŤebazpravidla vydržet delšíkon.

flikt, ktery vyžaduje oběti z obou stran. Takové vypoŤádání
by se mohlo právě tak dobie odehrát mezi lékaŤema Pacientem, pŤičemž
lékaňiby snadno pÍipadla role zvaná advocatus diaboli.
Je děsivé vidět, jak málo je člověk s to pňipustit argument
druhého, pŤestože
je tato schopnost nevyhnutelnou základní
podmínkou každéholidského společenství.S touto obecnou
potížimusí počítatkaždy, kdo se hodlá vypoŤádat sám se
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Sebou' Ve stejnémíÍe,v jaké neuznává druhého'nepŤizná
pr{.
Vo na existenci ani ,,druhému..v sobě samém _ a vice
versa.
Schopnost vnitňníhodialogu je měňítkemvnějšíobjektivity.
I když mriže byt vypoŤádání v pňípadě vnitňního dialogu
jednoduché,zdá se byt nepochybně složitější
v jiném pripadě, kdy tu máme jen obraznév tvory, kterésice .u.y o
,obe
k tomu, kdo rozumí,promlouvají srozumitelnou ňečí,
ale tomu, kdo nerozumí' zní hluše a němě' Vriči takov;Ímvftvorrfm se musí chopit iniciativy já a po|ožítsi otázku:
,Jak na
mne prisobí toto znamení?..Faustovská otázka mrižepŤivábit
osvěcujícíodpověď. Čím bezprostňednějia pňirozeněji se
vynoŤí,tímje cennější,neboébezprostiednost a pňirozenost
zaručujípŤibližnouceIostnostreakce' Samo vypoŤádánínemusí
byt bezpodmínečněve všem vědomé.Celostní reakci se totiŽ

často nedostává duševníchpňedpokladri,názorri a pojmri,
které by umožnily jasné uchopení. V takovém pripaáo
ie
místotoho nutno spokojit se s pocitem beze slov, ktery je však
plny tušenía má většícenu než dťrvtipnyžvást,
.I.ranscendentní
funkce protikladri, to je stňídáníargumentri
a afektťr.Konfrontování pozice znamená napětí nabité enervytváŤíněco živého,něco tňetího,co není mrtvym
1 r i o cu
l ,r ogiky, ktery odpovidá zák|adnímu pravidlu,,tertil . l n t i ) ( ) 1 1 datur.., nybrž je to pohyb vpňed
z uváznuti mezi
y, živj, plod' kter/ pŤinášínovy stupeř bytí, novou
ranscendentnífunkce se projevuje jako schopnost
protiklady. Dokud mají k sobě daleko _ pr'irozeně
lychom se vyhnuli konfliktu _ nefunguji a z stávají
lečinné.

s}ll,Žtl. lt
l ) l ' ( , 1. ) , a )
illli\"
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Aé se protiklady v individuálním pŤípadějeví jako cokoli, jde v podstatě vždy o umíněnéa do jednostrannosti zbloudilé Vědomí konfrontované s obrazem instinktivní celosti
n sr'obody.Je to na jedné stratrěpohled anthropoida a archaického člověka s jeho udajně neporušenfm světem pudli
a lla druhé straně namnoze zneuznany duchovní svět jeho
pÍeclstav'ktery vystupuje z tentnot, kompenzuje a koriguje
našijednostrannost a ukazuje nám, jak a kde jsme se vzdálili
od svého základního plánu a psychicky se zmrzačili.
Musím se tu spokojit s popisem vnějšíchforem a možností transcendentní funkce. Další a v/znamnější rilohou
by bylo vylíčeníjejích obsalt . V tomto směru nráme sice
už po ruce hodně materiálu, ale stále nejsou odstraněny
všechnypotížes jeho podáním.Je totižještě tňebaiady pŤípravnyclr prací, aby se vytvoŤil pojmovy zák|ad, kter/
by umožnil tyto obsahy srozumitelné a názorně popsat'
Až dosud jsem bohužel měl tu zkušenost'že vědecké publikurn není obecně s to takové psychologické ťrvahya líčení
sledovat, anižby do něho stále mísilo nějakjz pŤíIišosobní
postoj nebo filosoficko-intelektuální pňedsudek, což znemožřtrje hodnotit psychologickésouvislosti tak, aby to mě.
lo smysl' Osobní nedritklivost soudí vždycky subjektivně,
r r e b o ťp r o h l a š u j ez a n e m o ž n év š e c h n o ,c o n e u z n á v á n e b o
co raději neví. Tak dokazuje, žeje neschopna nahlédnout'
Že to, co platí pro ni, pro jiného člověkas jinou psychologií
za určitych okolností neplatí vrjbec. Ke všeobecně platnému vykladovému schématumáme v každémpňípaděještě
nesmírnědaleko.
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Jako velká pŤekážkaPsychologického pochopení se ukazuje všetečnost,
snaha vědět, zda je pňedkládaná psychologická
souvislost ,,pravdivá..nebo ,,správná...Pokud není popis pŤe-

krouceny nebo dokonce vylhanÍ,, pukje skutečnosttím' čím
je, platí a svou platnost dokazuje svou existencí.Jeptakopysk
'pravdiv/.. nebo ',správny.. vynález vrile Stvoňitele? Stejně
dětinsky je pňedsudek vriči roli, kterou hrají v životě ps/ché
mytologické piedpokl ady. Ježtonejsou',pravdivé..,nemají jak se soudí _ ve vědeckém vysvětlení co dělat. Mytologémy

o SYNCHRoNICITĚ

existují,ikdyž se jejich zjevné v;Ípovědi nekryjí s našímnesouměiiteln1impojmem'pravda..'

Vypoňádání s protikladnou pozicíje svym charakterem celostní, takžez něho není vyloučeno nic. O všem se dá disku.
tovat, i když jsou vědomé jenom zlomky. Vědomí se pňi

konfrontaci s dosud nevědomymi obsahy neustále rozšiŤuje
či _ lépe Ťečeno_ mohlo by se rozšíŤit,
pokud by se o tako-

vou integraci snažilo.Tak tomu jistě vždy není. I když máme
dost inteligence, abychom porozuměli položen/m otázkám,
chybí nám zase odvaha a sebedtivěra' nebo je člověk du.

chovně a morálně pŤílišlín nebo zbaběIy, aby o to usiloval.
Ale tam, kde se setkáme s nutnymi pŤedpoklad/, transcen.
dentní funkce nejenžetvoňíhodnotné doplnění psychotera-

perrtickéléčby,ale poskytuje pacientovi nepodcenitelnou
.".í.htrdu,
že m že z vlastních sil vyznamně piispět k risilí lé.
kaŤe a zárove se tak obejít bez častopokoiující závislosti
na něm a na jeho umění.Je to cesta,jak se osvobodit vlast.
ním risilím a jak najítodvahu k sobě samému.

D myap

noué!

Asi by bylo vhodné, abych svému v1ikladu pňedeslal defirrici pojmu, o ktery tu prijde. Raději bych však šel opačnou
cestou a nejprve načrtnul ty skutečnosti'kteréby měl pojem
synchronicity zahrnout. Tento termín má, jak ukazuje jeho
doslovné znění, co dělat s časem,respektive se spokčnjmujskytemu čase.Místo tohoto vyrazl,l lze také použítpojem sm1sluplnd koincidencedvou nebo více událostí, pňičemžse jedná
o něco jiného než o náhodnou pravděpodobnost. Náhodn/
je statisticky, to znamená pravděpodobn/ souběh událostí,
jako je napŤíkladv nemocnicich známá,,duplicita pŤípad ...
Taková seskupenímohou mít několik i více článkri,aniž proto vybočí z mezi toho, co je pravděpodobné a racionálně
možné' Tak se napňíklad mriže stát, že si někdo náhodně
všimne číslasvého lístku na tramvaj' Po pŤíchodudomii jej
čeká telefonní hovor, pŤi němž je udáno stejnéčíslo.Večer si

TRANSCENDENTNÍ
FUNKCE
PŘEDMLUVA
Článek, kter;i'máte pŤed sebou, vznikl v roce 19l6. Nedávno jej objevili studenti Institutu C. G'Junga a anglickf
pÍekladjeho první provizorní podoby vydali jako soukromy
tisk. Rukopis jsem pŤi zachování jeho myšlenkovych pochodrj a nutně omezeného obzoru stylisticky pŤepracoval,aby
letech prodostal publikovatelnou podobu. Po dvaačt,yŤiceti
jakkoli
jeho
blém neztratil nic ze své aktuálnosti,
by
dnešní
popis potŤeboval mnohé doplnění, což každy znalec látky
ihned pozná. Vysoky věk mi bohužel nedovoluje, abych takové risilí podstoupil. Uchovejme tedy článek ve všíjeho
neriplnostíjako historicky dokument. Neché dosvědčíÍrsilí
o pochopeni, jež si vyžadovaly první pokusy o syntetické
pojetíduševníhodění v Procesu léčby.A jelikož alespoř základrií rívahy platí i dnes, nechťčlánek čtenáŤepodnítík širšímua hlubšímu pochopení tohoto problému. Ten je totiž

