
univerza". Tieto urËenia, ako uvádza autorka, sa dajú chápaù v duchu Marxovho uËenia 

a filozofickej antropológie 20. storoËia (Ëlovek j e  bytosù univerzálna a otvorená svetu), 

Ëo j e  korektné, priËom treba dodaù, ûe hoci Picova koncepcia vyrastá z teologickej 

pôdy, zároveÚ j u  a j  transcenduje. Len od Ëloveka, od jeho slobodného rozhodnutia 

závisÌ, Ëo bude realizovaù; sebaurËenie (sebarealizácia) j e  kategória jeho vlastnej se-

bainterpretácie, ktorá sa Ëoraz viac dostáva do popredia. Jej teoretické zdôvodnenie sa 

uskutoËnÌ aû na pôde novovekej filozofie subjektu, ale pregnantne filozoficky a j  

v existencializme, v ktorom sa napr. zdôrazÚuje, ûe Ëlovek spoËiatku nie j e  niËÌm -

najprv existuje, a aû potom utvára svoju podstatu. 

Chápanie univerzálnosti Ëloveka, ako ukazuje autorka, vystihuje Picovo tvrdenie, 

rozöÌrené v renesancii, ûe Ëlovek j e  spojivom, uzlom, centrom sveta. V Ëloveku sa 

spájajú vöetky úrovne bytia, j e  mikrokozmom, v Ëom podæa novoplatonikov spoËÌva 

öpecifickosù æudskej prirodzenosti. Univerzálnosù Ëloveka sa vnÌmala ako atribút pri-

rodzenosti, ako syntéza ötyroch úrovnÌ duöe; j e j  aristotelovská ötruktúra dáva Ëloveku 

urËitú moûnosù rozvoja, smerovania. V oblasti vyööÌch zloûiek duöe má rozhodujúcu 

úlohu tvorivosù, a tak otvorenosù Ëloveka voËi svetu j e  podæa autorky takpovediac ne-

ohraniËená. Dodajme, ûe tvorivosùou sa Ëlovek vymyká z poriadku univerza, stavia sa 

proti nemu ako zvláötne súcno a len Úou si privlastÚuje seba samého, Ëo má v Picovej 

koncepcii Ëloveka eöte podobu jeho zboûötenia. 

Podæa autorky j e  teda tvorivosù v Picovej koncepcii Ëloveka to najhlböie urËenie 

(dominantné antropÌnum), ktor˝m sa pripodobnil Stvoriteæovi univerza. “ou Stvoriteæ 

v Picovej koncepcii Ëloveka deifikoval, t.j. zboûötil Ëloveka. ZaujÌmavé na tejto dei-

fikácii j e  práve to, ûe z nej pochádza dôstojnosù Ëloveka, ktorou sa G. Pico delia Miran-

dola tak nadchol vo svojej oslavnej reËi na Ëloveka. 

Milan PotanËok 
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DOBRODRUéSTVO DUCHA 

ANIELA JAFFÉ: VzpomÌnky, sny, myölenky C. G. Junga. Brno, Atlantis 1998, 400 s. 

Z iniciatÌvy vydavateæstva Atlantis sa k náömu Ëitateæovi dostáva posmrtne vydaná, 

autorizovaná biografia duchovného v˝voja C. G. Junga. A j  keÔ nejde o vedeckú prácu, 

a moûno práve preto, j e  podæa môjho názoru najlepöÌm úvodom do ötúdia Jungovho 

diela - vrátane odkazov na zdrojovú literatúru filozofick˝ch v˝chodÌsk jeho práce. 
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Knihu, ktorá vznikla v 80-tych rokoch Jungovho ûivota, zostavila z prepisu Jun-
govho rozprávania a priamo nÌm napÌsan˝ch kapitol jeho osobná asistentka Aniela Jaffé. 
Tento technick˝ detail j e  pre Ëitateæa nepostrehnuteæn˝, pretoûe dielo, pÌsané v prvej 
osobe, vzbudzuje pocit priameho kontaktu s mysliteæom. Vysvetæuje vöak, preËo na 
mieste autora nenájdeme Jungovo meno. Na jeho v˝slovnú ûiadosù bola kniha publiko-
vaná aû po jeho smrti a nebola zaradená do jeho  Zohran˝ch spisov. 

Dielo nás nezaùaûuje ûivotopisn˝mi údajmi a chronológiou udalostÌ a postáv. Nao-
pak, otvára duchovn˝ svet mysliteæa, hovoriaceho o svojich najvnútornejöÌch záûitkoch 
a snoch, ktoré tvorili prvotn˝ materiál jeho skúmanÌ a viedli ho k otázkam, odpoveÔou 
na ktoré boli jeho vedecké práce. Poskytuje zaujÌmav˝ materiál na ötúdium procesu 
vzniku nápadov a nov˝ch myölienok. 

Rozsiahly monológ j e  Ëlenen˝ do niekoæk˝ch obsiahlych kapitol. Spomienky sa 
odvÌjajú od detstva cez ökolské a ötudijné roky, tvorivé obdobie zrelosti aû k úvahám 
viac ako osemdesiatroËného autora. Rozprávanie dopÂÚa Dodatok, kde nájdeme na ûia-
dosù vydavateæa pripojen˝ slovnÌËek základn˝ch Jungov˝ch pojmov, v˝Úatky z jeho 
dopisov a a j  súkromne publikovanú staù, pÌsanú v gnostickom duchu, Septem Sermones 

ad Mortuous, ktorá nikdy nevyöla a nenachádza sa ani v Zohran˝ch spisoch. 

"M˝tus svojho ûivota" Jung zaËÌna priblÌûenÌm snov a predstáv z detstva, na ktoré 
si eöte spomÌna. Ich obsah zhodnocuje ako neosobn˝ a jeho koreláty spätne nachádza 
v mytologickom dediËstve æudstva, obsah ktorého vtedy, samozrejme, nemohol poznaù. 
œalej opisuje svoje duchovné rozpoloûenie poËas ökolsk˝ch rokov, najmä hæadanie vy-
svetlenia boha, ktor˝ pre neho bol a zostal "jednou z najistejöÌch, najbezprostrednejöÌch 
skúsenostÌ", a svoje rozËarovanie z plytkosti kresùanstva. Pre toho, kto sa zaoberá filo-
zofick˝m aspektom Jungovho diela, nie j e  bez zaujÌmavosti, ûe uû poËas svojich 
ökolsk˝ch a ötudijn˝ch rokov venoval znaËné úsilie ötúdiu filozofie. Mal rád Pytagora, 
Herakleita, Empedokla, Platóna, Majstra Eckharta, mimoriadne ho zaujal Schopenhauer 
a Nietzsche, za osvietenie vöak povaûuje predovöetk˝m Kanta a jeho  Kritiku Ëistého 

rozumu. ätúdium filozofie ho hlboko poznamenalo a, ako hovorÌ, "malo za následok 
prevratnú zmenu môjho postoja k svetu a ûivotu". PoËas ötúdia medicÌny ËÌta tieû 
mnoûstvo literatúry o öpiritizme, ktorú povaûuje za "prvé správy o objektÌvnych psy-
chick˝ch fenoménoch". 

V kapitole venovanej poËiatkom psychiatrickej Ëinnosti nachádzame zmienku 
o jeho skepse k teoretick˝m predpokladom, ktoré podæa neho "moûno aplikovaù len 
s opatrnosùou. Dnes moûno platia, zajtra to môûu byù  iné. V mojich anal˝zach nehrajú 
ûiadnu úlohu. Som veæmi zámeme nesystematick˝. Pre mÚa existuje voËi individuu len 
individuálne porozumenie." (s. 125) A bola to práve snaha porozumieù pacientovi, ktorá 
viedla Junga k ötúdiu mytológie. Svet m˝tov sa pre neho stal vysvetæujúcim materiálom 
symbolov, ktoré sa zjavovali v snoch jeho pacientov. M˝tus j e  kolektÌvnym korelátom 
individuálnych snov a predstáv, ku ktorému sa môûu vzùahovaù. Jung pri skúmanÌ snov 
pouûÌval vöetko dostupné historické porovnávanie, Ëi to uû boli antické m˝ty, Krugov 
lexikón filozofie, alebo ötúdie o psychológii primitÌvov. V˝znamné paralely, ktoré takto 
objavil, ho viedli k myölienke predpokladu neosobnej povahy ötruktúry æudskej duöe, 
ktorá pod osobnou psyché skr˝va hlböie kolektÌvne a priori. Táto archaická vrstva 
æudskej duöe j e  nevedomá a autonómna. Jej obsahy prenikajú do vedomia v snoch, 

F i l o z o f i a  5 5 ,  1 67 



predstavách alebo vÌziách vo forme archetypálnych symbolov. "Ako naöe duöe, tak aj  
naöe telá sa skladajú z jednotlivostÌ, ktoré vöetky existovali uû v rade predkov. To, Ëo j e  
v individuálnej duöi 'nové1, j e  nekoneËne obnovovaná rekombinácia prastar˝ch súËastÌ. 
Telo aj duöa majú preto eminentne historick˝ charakter..." (s. 217) 

V pútavej Ëasti Stretnutie s nevedomÌm Jung opisuje svoju prácu s obrazmi 
vlastného nevedomia a uzatvára: "...pripadá mi to, ako by ku mne priölo so zdrvujúcou 
silou nejaké posolstvo... musel som sa pokúsiù preniesù túto skúsenosù na pôdu vedy" 
(s. 177). Vo svojej vedeckej práci poËas nasledujúcich takmer päùdesiatich rokov sa 
snaûil ukázaù, ûe obsahy psychickej skutoËnosti, s ktor˝mi sa stretol pri skúmanÌ 
vlastného nevedomia, sú reálne a opakujú sa aj  u in˝ch æudÌ. Za potvrdenie svojich 
myölienok vöak povaûuje predovöetk˝m to, ûe sa mu podarilo nájsù historické predobra-
zy vlastn˝ch vnútorn˝ch skúsenostÌ. Naöiel ich v gnostick˝ch textoch, ale predovöetk˝m 
v alch˝mii, ktorú ako prÌrodnú filozofiu stredoveku povaûuje za most spájajúci gnosti-
cizmus (gnostici sa tieû stretli s prasvetom nevedomia a ich motÌvmi uvádza svoju teóriu 
Freud) s modernou psychológiou, skúmajúcou procesy kolektÌvneho nevedomia pozoro-
vané u dneöného Ëloveka. 

V posledn˝ch kapitolách hovorÌ o svojom záûitku blÌzkosti smrti a o vnútornom 
poznanÌ, ktoré si z tejto skúsenosti odniesol. ZdôrazÚuje potrebu m˝tu v naöom ûivote, 
a to predovöetk˝m na uspokojenie potreby zmyslu æudskej existencie v celku sveta. 

Vydanie recenzovanej knihy povaûujem za cenn˝ poËin vydavateæstva Atlantis, 
ktor˝ prináöa öirokému okruhu Ëesk˝ch a slovensk˝ch Ëitateæov dielo odpútavajúce od 
jednostrannej zameranosti na objektov˝ svet a pripomÌnajúce dôleûitosù nezanedbávania 
snov a univerza vnútorn˝ch pocitov a predstáv. Pre menöÌ okruh t˝ch, ktorÌ poznajú ale-
bo ötudujú Jungovo dielo, j e  cenn˝m dokreslenÌm jeho vedeckého úsilia. Osobitne treba 
oceniù prekladateæskú prácu Karia Plocka, ktorej dôslednosù sa prejavila aj  vo vysvetle-
niach latinsk˝ch v˝razov a poznámkovom materiáli a ktorá znaËne uæahËuje ËÌtanie t˝m, 
ktor˝m sa nedostalo klasického vzdelania. 

Zuzana »echvalová 
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