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Umění se nezrodilo z nutkání zpodobit něco krásného,
ale z úžasu nad tím, že je možné vytvářet
svůj vlastní svět
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ÚVOD
Milí posluchači, milí čtenáři, od letošního školního roku náš seminář otevírá zcela nový obor: Art-Psychologii. Jeho přednostním zaměřením bude srovnávací studium vybraných témat z dějin kresebného a malířského umění od pravěku až po současnost.
Tyto náměty budeme aplikovat na kresebný projev klientů s duševní poruchou nebo i jinak klientů v osobní krizi, u kterých bylo k tomuto způsobu projektivní sebereflexe přistoupeno v rámci
systematické konzultační práce. Pro zvládnutí základní orientace
v kresebném projevu klientů v duševní krizi je metodicky výhodná znalost elementárních dějin umění. Každý člověk je totiž
fragmentárně součástí archetypálního propojení s celkovým stavem své kultury a tudíž i s její historií. Tento fakt se v nezanedbatelných odstínech odráží v jejich obrazových projekcích, ať
už jakkoliv naivních, tak přesto vázaných svým výrazem na způsoby tvorby např. Moneta, Chagalla, Matisse, Renoira, Goyu...
V tomto ohledu je Art-Psychologie mimořádným dobrodružstvím při rozkrývaném sebepoznání. Záměrně se zde budeme
vyhýbat termínu „arteterapie“ jemuž odborně přísluší vlastní
specifika, kterými je klasifikován klinicky sledovaný subjekt.
Nepůjde nám, tedy zdůrazněno ještě jednou o to, abychom hodnotili psychopatologické symptomy, ale onu zvláštní fenomenologii v jejíž podstatě se ukrývá archetypový základ každého člověka, provázaného se svou vlastní kuturou. Je totiž zřejmé, že
člověk tvořící pod tlakem životního otřesu (K. Jaspers), v krizi,
vynáší napovrch obecné znaky své „tragédie“ a opírá se o hodnoty své „tradice“. Základní tezí naší práce proto bude, že: „Člověk sice může trpět a onemocnět duševně (psychicky), avšak léčí se duchovně“. Nepůjde nám však přitom o náboženství nebo
spiritualismus, zásvětno, či esoteriku. Budeme se věnovat axiologicky praktické filosofii a psychologii, respektující plnohodnotné a smysluplné bytí v přítomnosti, každodennosti, v kontex5
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tu s reálnými nároky tohoto života, jako takového. Metafysiku a
transcendenci ponecháme těm, kdo se vzdali námahy myšlení
podstupovat drobné kroky vědění; vzdáme se „ohromujících závěrů“ a přijmeme poctivou dílčí práci. O to více si budeme vážit
hloubky, abychom o to méně podléhali lákadlům mělké povrchnosti s toliko dnes vyžadovanou obecností, nebo pouhého citu,
na úkor pravdy. Naše práce si proto vyžaduje „dospělý“ přístup.
Jakýkoliv odklon od tohoto požadavku sebou nese nebezpečí, že
se budeme ztrácet v představách a domněnkách. Bude proto
součástí naší metody tam, kde si to situace bude vyžadovat, učit
se i poctivému mlčení.
Dějiny umění, psychoanalýsa, Jungovy archetypy, obrazy pacientů doktora Prinzhorna a kritický přístup k dětské psychoterapii M. Kleinové vystihují to podstatné, co se budeme učit: vidět
pouhou modifikaci uměleckých vzorů velkých mistrů v tvorbě
„běžných klientů“ současnosti, o níž nemají zpravidla ani potuchy, neboť jednak nějčastěji o dějinách umění nemají potřebné
vědění (což je zcela v pořádku) a jejichž tvorba také vychází nejčastěji z naprosto spontánní potřeby vyjádření (vnitřní komunikace a nutkání k sebezvnějšňování).
V zahraničí se již několik desetiletí prosazuje tzv. terapie
uměním. Jde ve své podstatě o variantu TAT (tematicko apercepčního testu), v němž jde o to, aby pacient vyprávěl, co na
uměleckém díle pozoruje, jaké emoce v něm toto dílo vyvolává a
v jakém kontextu (vůči např. založenému konfliktu), se veškeré
tyto pacientem reflektované vnitřní pohnutky odehrávají. Forma
a obsah, kdysi vyháněné pojmy z teorie umění, se tak stávají
předmětem terapeutického zájmu. My se, vedle toho, co už bylo
předznamenáno, pokusíme ukázat na duchovní, neboli hodnotovou souvislost klientovy práce v souvislosti se širší, v pravdě archetypální modifikací, sebevyjádření a sebereflexi, kde se sbíhají
minulost, přítomnost a budoucnost (předznamenání) jeho vlast6
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ních způsobů: popírání, sublimací (proměn) a nesplněných přání. Psychoanalytické hledisko přístupu nám tedy bude základní
technikou, pro rozvinutí celého tématu Art-Psychologie.
Jiří Adamec - Brno
(srpen 2018)
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§1. METODA
Art-Psychologie bude vycházet z poznatku, že umění je expresívní potřebou člověka, vyjádřit se k prožívané skutečnosti symbolickými prostředky. Technickým prostředkem takové dovednosti může být v podstatě cokoliv, co ve svém výsledku nese informaci. Otázka líbivosti v uměleckém díle se dnes nepovažuje
za primární. Tímto prvotním, co výsledek umělce deklaruje je
právě ona informace a z ní pocházející dojem. Konečně, souhrn
technického zpracování (provedení), informace a dojmy dělají
určitý typ umění úspěšným v nějaké míře společenské akceptace.
A pokud umění provokuje morální dehonestací tradičních norem
(např. křesťanských), je to opět pouhý výraz subjektivní exprese.
Mimo umění existující zpodobování obsahu myšlení, tedy
pouhá manýra, je samo o sobě realizovanou touhou vyjádřit potřebou zvnějšnění „předmět vnitřního obrazu“. Tam, kde je tato
manýra nadto doprovázena emocí, náladou, je výsledek čitelný
ve své naivitě přímým vztahem k vnitřnímu konfliktu, který je
jejím pramenem. Naopak, výpovědní hodnota umění, zůstává
vzhledem ke své době její trvalou součástí. Výpovědní hodnota
spontánní tvorby je pouze dočasným otiskem svého okamžiku.
Umění a čas jsou nositeli historie, manýra a čas jsou nositeli
fragmentu jednotlivce.
Art-Psychologie bude nahlížet na malbu a kresbu mezi uměním a manýrou jako na rovnocenné fenomény. Přitom bude bráno v potaz, že umělec se vymanil z pouhé manýry rozvinutím
svého talentu a provozovatel spontánního zpodobování své exprese, pouze hledá jiný způsob sebevyjádření.
Pro klienta, jak se ukázalo, srovnání vlastní „zobrazované“
nejistoty otevírá takto nové horizonty sebevědomí. Je předložen
vzor pro ztotožnění, vzor, který je uznán a prověřen dějinami,
vzor, jenž dává látku k zamyšlení, vzor, který vytrhává ze samoty (umožňující sebepřimknutí), nechává opírat se, zklidňuje my8
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sl, dodává odvahu. Navíc, sám „vzor“ má svůj vlastní příběh, je
událostí, s níž je možné vésti dialog.
To, co předznamenává ono ztotožnění jsou: námět, linie, objekty, barva, způsob jejich uspořádání, detaily, nálada. Vždy,
když jsem klientovi předložil pro srovnání jeho kresby (malby)
dílo známého umělce, došlo k významnému posunu v naší spolupráci. Klient se pozvolna začínal zbavovat původních pochybností, zejména vzhledem k otázkám spojených se samotným
smyslem naší spolupráce. Tento důležitý poznatek o vlastním
načasování, kdy vlastně začít během série konzultací s ArtPsychologickým zaměřením je vždy jednou z nejtěžších disciplín. V příliš brzkém stádiu nezaujme pro silné opoziční postoje
a v promarněném čase vůbec ztrácí na významu, neboť již není
proč se jakéhokoliv zprostředkovatele dovolávat (což z jiné strany mívá ten následek, že klient uvízne v tom druhu sebevědomí,
které je podporováno domýšlivostí). Zdravé sebevědomí vyprofilované na sebesrovnávání, je v nejlepším slova smyslu sebevědomí, které se zbavuje této domýšlivosti a výlučnosti, neboť jen
takové sebevědomí je smysluplné, které se chce a má tu odvahu
provazovat a stále něčemu novému se učit.
Dalším významným přístupem je, dívat se na jakýkoliv obraz,
od kteréhokoliv autora (umělce, klienta), jako kdyby to byl
ztvárněný sen předešlé noci. Tato technika přístupu a vnímání
kresebného projevu klientů a jejich srovnání, nabízí široké možnosti interpretací s jedním společným jmenovatelem, a tím je
„archetyp“. Zvlášť při srovnávání duchovně laděných obrazů
máme nekonečné řady inspirativních historicko-uměleckých odkazů a napojení. Typická je v tomto ohledu italská oltářní malba
benátské školy (Tizian aj.) a duchovní témata klientů s latentní
nebo otevřeně manifestovanou depresí. Stejná kritéria přístupu
snese rovněž porucha osobnosti (nějaká úroveň paranoje, kde se
nejčastěji dočkáme paradoxu), nebo neuroticismus a jeho fóbie.
9
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§2. DĚJINY UMĚNÍ A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE
V KONTEXTU S KRESEBNÝM PROJEVEM
Abychom naši práci v zaměření na Art-Psychologii odvedli poctivě, nelze se vyhnout alespoň rámcovému pohledu na dějiny
umění v kontextu s vývojovou psychologií a jejím zaměřením na
popis kresebného projevu. Přitom hned na začátku podtrhněme,
že dějiny umění a vývojové faktory v kresebném projevu během
utváření osobnosti v jednotlivých věkových stádiích se s tímto
uměním neshodují. Nepůjde nám tedy o to, za každou cenu k takovému porovnání přistupovat a potit všemožné důvodu, které
by snad k takové analogii měly vést. Budeme se držet již výše
vyslovené teze, že archetypální tvorba jednotlivce dobově spojuje, pokud je jejich malba či kresba podněcována životním otřesem, založeným konfliktem, nebo snad již latentní, či manifestovanou duševní újmou v diagnóse.
Jednu ze svých kapitol věnoval v Bytí a času (1927) Martin
Heidegger (1889 – 1976) tématu: Svědomí jako výkřik starosti. V
lehké modifikaci tohoto názvu bychom mohli uvažovat rovněž
my v souvislosti s tématem našeho druhého paragrafu: Kresba
jako výkřik svědomí. Proč nás má zaujmout právě toto východisko?
Předně jeden z důvodů, pro který člověk „sahá“ k jakémukoliv způsobu zpodobování je, vedle vrozeného zájmu myslet víc,
než jen skutečnost, přesahovat ji vlastními motivy. Realita se
člověku vnucuje. Člověk se s pouhou realitou jednoduše nesmiřuje. Zpočátku své důvody pro její překonávání umísťuje nesměle, kamsi „neviditelně“ hluboko do zákoutí stěn obývaných jeskyní, posléze, když už nabyl prvotního sebevědomí, tak do útvarů tzv. přenosného (kultovního nebo zdobného) umění, aby pokračoval již smělou architekturou, nebo nakonec umořil svoji
suverenitu stavbou vodních nádrží měnících krajinný ráz, který jí
tak na vždy zbaví inspirující krásy.
10
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Vývoj umění tedy jde, ruku v ruce s nabývaným sebevědomím člověka (stejně jako s jeho technickým rozvojem), cestami
od blahosklonné pokory, k suverénní okázalosti a neberouc si
žádných servítků. A tomu všemu se po tisíciletí říká, mimo jiné
rovněž svoboda, censurovaná vkusem doby. Takto je umění
vždy jen aktuálním výkřikem svědomí, jako starosti; je také výkřikem jednotlivce, svědomím, starostí budoucích generací.
V těchto kategoriích se nesou a působí nástěnné (jeskynní)
malby ve Francii a Španělsku, egyptské pyramidy a středověké
chrámy, vodní díla ohromujících rozměrů v dnešní Číně, ale i na
jiných místech, již definitívně zdevastovaných přírodních scenerií. Jeskynní malby a kresby jsou vskutku tímto tichým výkřikem. Stejně jako dítě poprvé sledujíce, když uchopilo (třeba i
omylem) nástroj určený ke psaní, jeho schopnosti, tak v chvatu a
plno radosti zakouší, co dovede a může se takto projevovat s nekonečným nadšením, které je znovu a znovu ochotno podstupovat. Jen tak může vznikat záměr a cesta ke ztvárnění objektu,
nejprve jako roztříštěnosti bodů a čar (čmáranců), aby se posléze
to, co chce býti vyjádřeno, soustředilo do konkrétního prostoru,
kde jsou potom zřejmé: střed a jednotlivé strany. Čím více barev
a různorodosti umísťovaných bodů, jejich skrumáže, nebo linie
čar, tím odvážnější odhalování vnitřního bohatství a překonávání
subjektivně pociťovaného osamocení, nebo i tísně. Toto sebezvnějšnění je abstrakt zdvojení, zrození svého vlastního Já v podobě objektu. Potom, tato sebeprojekce současně sděluje svým
otiskem: toto jsem Já. Pravěký člověk byl v jeskyni svými obrazovými výtvory obhozen. Když plál oheň a světlo bylo na ně vrháno s různou intezitou, dělaly dojem, jako by obživly. Musely
být zábavné a současně odstrašující podobné scenérie. Těžko si
představit, vzhledem ke stylu života, že by toto, oni pralidé nikdy nezakusili. Se svými obrazy odcházeli spát, do svých obrazů
se rovněž probouzeli. Takto se zrodil archetyp ztotožnění. Sám
11
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Carl Gustav Jung (1775 – 1961) tento archetyp detailně rozpracovat ve svých tří svazkových pojednáních na téma Mysterium
Coniunctionis (Mysterium sjednocení).
Antický prostor v dějinách umění je velmi rozsáhlý a členitý.
Je samým základem pravého umění, co do techniky i směrů. Nesmíme zapomínat, že do umělecké práce zde vstupuje ještě tvorba slovesná, která si rovněž, až do současnosti podržela své výsadní právo být uměním, vedle ostatních způsobů zpodobování,
které se již pozvolna začínaly stávat tradičními, aby dále přešly v
umění klasická. Vývojově mladší stupeň starověkého umění se
však může pochlubit dokonalostí architektury, symbolikou vzorů
(dekoratívní umění), ale stejně tak obdivuhodně zvládnutou anatomií při ztvárnění lidského těla. Přesto pozornému oku neuniká
jistá dávka strohosti, stejnosti, která po nějakém čase ubere na
obdivu a začne unavovat.
V ontogenesi dětí, mezi přibližně pěti až deseti lety nelze
přehlédnout zkoumajícího ducha, který vstupuje do jejich zájmu
určit detail, co by nosný pilíř kresby a malby. Tím se vyznačuje
rovněž starověké umění řeků a římanů. Nadto, rozvinutý autismus, aspergerův syndrom, schizoidní pozice u dětských pacientů
zde již jasně poukazují na svoji patologii přehnanou svědomistostí s vysokým sklonem k manifestaci obsedantně – kompulsivního jednání (pět set stejných kreseb do detailu vyobrazeného objektu). Převládají technicistně motivované kresby aut,
budov aj., s mnohdy bizarními prvky (schizoidní pozice), nebo
kresby s takovou detilní kompozicí, která už na první pohled ponouká k otázce, proč je nutné učinit tolik pokusů k jejich vytvoření, když jsou všechny na vlas stejné? Inu, duševní nemoc si tuto otázku neklade, ale jen ponouká k tvorbě, z níž žádná, ve
svém výsledku, není dost dobrá. Síla ducha je změkčována silou pudu. Tam, kde se důvodný zájem, něco vykonat, setkává s
potřebou uspokojení, je vždy obtížné obstát, aniž by se o slovo
12
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nehlásil egoistní zájem, jenž chce jinak vyloučit ze své blízkosti
všechno a všechny. A tak zde opět máme analogii archetypálního vzoru, hrdiny narcise, který nepochopil prvadivost svého poslání a upadl do sebe samého, aniž by cokoliv, z tohoto úpadku,
na sobě zpozoroval. Nero nebo Kaligula nás asi dlouho nebudou
přesvědčovat o tom, že právě jich se toto netýká. V psychopatologii u paranoidních osobností se s podobnými modely na všech
úrovních společenského života můžeme setkávat každodenně.
Středověk následně zabere rovněž víc jak tisíc let. Je svým trváním tedy stejně rozsáhlý jako období předcházející. Velkým
stěhováním národů dochází ke konfrontaci hned několika typů
nového umění: keltské, byzantské, raně křesťanské (západní),
umění východních a jižních Slovanů. Tisíc čtyřista let trvání tohoto mísení na sebe posléze vzalo podobu normy a hodnoty.
Románský a gotický styl v architektuře nadobro určily, jak se
bude stavět. Stejně tak malba okenních vytráží s výjevy svatých,
které ve skutečnosti doprovází biblický příběh atp., ukazují celkové omezení ztvárňovaného prostoru. Na obrazových výjevech
chybí často hloubka prostředí, postavy jsou jakoby ploché, stejně
jako ruce, které obě při bočním ztvárnění, držíce např. symbolický prapor, nemají ramen a vychází ze stejného místa. Jedinou
plasticitu prostoru si ponechávají kostely, které mnohdy znázorňují počtem sloupoví celé ulice, i když jsou umístěny tak, aby
podpíraly vnitřní klenbu a věže s mohutnými zvony, jejichž zvuk
se má nést do okolí, co by slyšené slovo páně. V tomto umění
gotiky dále vynikají ikonografie a reliéf. V prvním případě se
zobrazování svatých mocně rozrostlo a dodnes jako tradovaný
kult se udržuje ve východní pravoslavné církvi řecko-katolické, a
v duhém případě je to zejména evropský Západ a církev římskokatolická, kde se i přes dávné ikonoklastické spory nakonec trojrozměrná podoba svátosti vycházející jakoby z kamene, a později socha jako taková, udžely při životě. Archetyp svátosti projek13
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tovaný jako self, neboli sebeprolínání duchem svatým na sebe
vzal mnohočetnou podobu: kříž, kalich, roucho, kniha, svíce,
meč, do široka otevřená ústa, ruka milosrdenství, srdce, světlo,
dobro, láska, nenávist, stařec, anděl, modlitba a mnohé další.
Všem je potom společné to, že opět ujednocují původní záměr,
sejít se ve slovu božím, v jednotě a chvále svátosti, litujíce hříchů a promarněných zpovědí. Přes všechny další možnosti, které
středověké umění poskytlo, toto mu bylo hlavním záměrem i posláním.
Umění doby renesance roztříštilo středověkou jednotu. Slohem a směry, ale také individualitami umělců. Malířství, sochařství a slovesné umění převzaly vládu v tom, co se posléze stalo
kritériem krásy, ušlechtilosti, ba pravdivosti lidského ducha, volajícího zde opět po svobodě vyjádření. Právě Michelangelovy
spory s vrchností církve a města (Říma), během dokončovacích
prací na interiéru nástěnných maleb v Sixtýnské kapli, stejně jako o něco dříve da Vinciho rozlet všemi možnými směry umění
a vědění, či technické dovednosti již nemohli nechat spát zaklínače zlých duchů, kterým nakonec nezbývalo, než kapitulovat
nad argumentem dokonalosti, s níž oba umělci ke své práci a
rozvinutému talentu, pracovitostí, přistupovali. Zrodily se samostatně: benátská škola, umění florentské republiky, španělská
škola aj. Všchny charakterisuje: nahota, barevnost, návrat k antické anatomické propracovanosti, přidává se nebývalá hloubka
a detail v prostoru, zdobnost a v neposlední řadě také oslava života směřující až k nevázanosti. Právě ta, se často dotýkala
mravnosti a tradice, právě zde se lámalo kolo dějin budoucího
člověka. Mona Lisa není krásná sama sebou, ale tím, že polyká
jako studna krásy všechny ostatní obrazy, které se o krásu kdy
pokoušely. Venuše, nebo piety všeho druhu, případně Panna Marie s Ježíšem jsou vyobrazovány s nevšední pečlivostí, nad níž
zůstavají užaslí i ti nejlepší malíři současnosti. Archetyp dítěte a
14
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panny zde dostoupili svého vrcholu. Posléze šlo už jen sestupovat, až se tomuto zpodobování ideálů úplně ztratit z dohledu. Dějiny se v tomto smyslu nikdy neopakují a proto zůstaly v těchto
obrazech tak pokorně vzácné, pro každého vnímavého ducha nové přítomnosti.
Novověk, jako nositel baroka a rokoka, se začal vzhlížet v
ještě propracovanější zdobnosti, kterou však zakryl renesanční
nahotu v okázalosti šatů a přirozenost ponechal pouze svatým
obrazům, nejčastěji umisťovaných jen v kostele. Andělé a cherubíni byli vypasení, aby se chudina najedla alespoň pohledem,
když už se sýpky vaprazdňovaly odvody duchovenstvu, které tak
opět, po reformačních bouřích nabíralo na politické síle. Dokonce, aby toho falešného bohatství pro chudé nebylo málo, přibylo
pozlacených detailů na rámech obrazů, na šatech soch, na „dopracování“ oltářů. Přesto se mísí mezi uměleckými obrazy s duchovní či neduchovní tématikou: Rubens, Goya, Raffael, Rembrandt a další, kteří měli alespoň tolik rozumu, že tomuto paběrkování na kráse nedali šanci, aby ovládlo pravdivost jejich děl.
Rodí se tak pozvolna archetyp stínu. Ve své skromnosti vytrvale
sleduje sebe sama, je tichou velikostí sebereflexe, novým typem
člověka, který se učí mlčet tam, kde jiní křičí, aby přehlušili
vlastní nesebevědomí dodáváním si odvahy k prostoupení reality
pouhým citem, emocí. Archetyp stínu už nemůže být ve své jednoduchosti jednodušší a přitom pravdivější. Je součástí všeho,
táhne se všemi směry a je obsažen ve všem: v čase a v prostoru,
v myšlenkách i hlouposti. Tímto stínem je vždy jen člověk sám.
Stín ukazuje, kde jsme dosáhli úspěchu, stejně jako ukazuje, kde
jsme upadli v sebezapomnění. A někdy se stává, že stín převezme na krátkou dobu hlavní roli, jíž vede člověka na jeho cestě
utrpení. Jen málo kdy je stín součástí vítězství. Možná, že se to,
tu a tam stává, jestliže pohlédneme na Tři grácie, Goyovy portréty, v nichž se často odráží zvnitřnění lidského ducha, vycháze15
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jícího na povrch, Raffaelovy biblické výjevy o nichž se, pohledem
na tyto obrazy právem domníváte, že jste právě vstoupili do započatého děje, nebo Rembrandtovy sebeportréty, kde si autor dotvářel vlastní ego, co by stín sebe sama. Umělců, kteří podobně
jako Rembrandt (např. Frída Kahlo) pracovali, bylo postupem
doby stále víc a víc. A pak už se i umění samo, stalo stínem člověka. Aby se vyhnul posměchu, že opoměl více uznávat vnějšek,
promítal do těchto stínů malby ideje. Ovšem, to už je umění doby osvícenství.
V celém průběhu klasicismu osmnáctého století sotva nacházíme několik zvučnějších jmen, která mohou konkurovat období
předcházejícímu. Vzor v antickém umění nechal povýšit opět
čistotu linie vázané na lidské tělo a rehgabilitoval do jisté míry
ženský akt na smysluplné a možná že i, tak trochu, trpěné umění.
Světský život a cirkev měli opět, co na práci, aby se ideově vzpírali myšlenkám toho druhého. Přesto je cítit, že dětský naivismus
v umění přebírá vládu, stejně jako duševní nedochůdče v osobě
Ludvíka XIV. Nesmyslné umísťování nahých žen do poustevnických scenérií, světlo a stíny lesů a luk, které dávno nikdo neřešil, protože zlatý věk holandského malířství už pominul a jiné
vyčpělosti, si právě klasicismus bere za své v domění, že je stále
uměním své doby. Máme tu archetyp rozhádaných bratrů. Společnost, kultura, politika, umění, křesťanství, ti všichni chtějí jen
to nejlepší, každý se hlásí o slovo, nikdo není vyslyšen, národy
se dělí na zatracené nebo vyvolené, kolonizační aktivita vrcholí a
jedna z největších krizí pozvolna přichází, krize doby revolucí.
Jak může v takovém prostředí uspět umění? Jen velmi nesměle!
Malířství je toho paradoxně obrazem. Takové množství zámeckých tretek lidstvo ještě nezažilo. Projdeme se údajně obrazárnou nedalekého sídla někdejších pánů kraje a co spatříme, nablískané vetešnictví. Co udělají rozhádaní bratři? Prvou se o ně,
jako by, to bylo, to nejskvělejší umění, které kdy lidstvo pamatu16
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je. A tak se v tomto archetypu, tohoto vetešnictví ocitne, posléze,
postupně celá Evropa, celý západní svět a, aby toho nebylo málo,
tak jako vývozní artikl si z těchto naivit udělají kšeft nově příchozí do Nové země, kterou nazvou Amerika a zahltí ji věcmi a
zejména uměním k ničemu. Vrcholem je Varholova hlava jakési
herečky (opět v několika podobách), o kterou se hádají snad ve
všech společenských kruzích, aby se ona sama nakonec toho
všeho vzdala s pocitem utrpení, utopeným v drogách a alkoholu.
Nejtěžší ránou tak pro umění potom je, rozhádanost duše a těla,
které neunesly nový fenomén, jenž se tu začíná rodit, davové šílenství po slávě, které z umění učiní věc falešného božství (tedy,
pokud to stojí, alespoň jeden milion dolarů). K dějinám umění se
připojuje i teorie v podobě nového oboru s filosofickými kořeny
- estetika, tedy, tato samozvaná věda o umění (G. E. Lessing,
Baumgartner, Winckelmann, I. Kant, Hegel a další).
Úsvit století devatenáctého nechává vznikat a ještě minulým
obdobím v závěru, pronikat romantismus. Měla to být záchranná
brzdy nejasnému klasicismu, kde hlavním námětem je příběhovost, hrdinství, symetrie, láska, naděje, bohatství, tedy řád, jímž
by měl vládnout člověk, pokud si bere alespoň cit za hlavní motiv (a někdy i omluvu), udělat na tomto světě pro sebe něco v
pravdě „užitečného“, a to: postarat se, alespoň o to své. Typickým archetypem je zde moudrý stařec. Buďto jde o hlas svědomí nebo intuici, nebo o konkrétní postavu v pozadí, tedy o fenomén zprostředkovatele cest životem. Moudrý stařec nejen radí a
ponouká k tomu, aby se člověk vyvazoval z pout jednostrannosti
a nesvobody, ale rovněž nabádá k tomu, že je člověk při svých
rozhodnutích v posledku vázán odpovědností, kterou si nese celým životem. Romantismus vyniká revolučností myšlenek a napětím těla odhodlaného k činu (Goya), ale také tichým zákoutím
místností, odkud pak na nás zírají zátiší v bohatosti květu (E.
Delacroix), aby se člověk potěšil přírodou v jemnosti její krásy.
17
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Realismus, impresionismus, secese, expresionismus…; jakoby se člověk vzepřel vášni idejí a odmítal sebetranscendenci.
Nic víc jej už nemohlo „přesahovat“, než-li každodenní práce,
za níž tak, jako tak, dostával mrzký plat. I ta zákoutí, kde dříve v
barevnosti zavoněl (zátiším) květ, zahalil dým továren a strohé
střechy provinčních měst. Realismus zobrazoval spoceného dělníka se sedlákem, nebo upachtěnou matku-uklízečku, či bujaré
děvy, radující se v hloučku na poli, po úspěšné letní sklizni. A
tak, jak se vedle toho rozrůstal intelektuální svět, tak jak se atomizovaly politické a umělecké kruhy, stejnou rychlostí vznikala
téměř nepřehledná fronta tvůrčích stylů, považující se vždy právě za tu výlučnou. Tato doba horečnatého hledání východiska z
vlastní nezvládnuté existence, přetrvává v podstatě do současnosti. Realismus se svojí strohostí střídá naivní malebnost impresionistů, aby se v troše té originálnosti projevil v secesi, od které
se pak ambivalentně odráží kubismus a prvky tzv. dadaismu se
surrealismem.
Umění se stává symbolickým hlasatelem názorů, od politiky,
až po rady, jak si uspořádat životní styl, nebo se vyrovnávat se
svými nemocemi. Sami umělci se však nejčastěji stávají „obětmi“ své vášně, a nejoriginálnější z nich „úletem“ své osobnosti,
také „vzorem obdivu“. Společnost se nenápadně začíná řídit příklady archetypu nemocného lékaře. Vrcholem této dobové nestoudnosti se stal Adolf Hitler a jeho sublimované zhrzení (trauma), co by malíře, který nešťasten ze své marné kariéry umělce,
stal se politikem a vůdcem německého národa. „Slušná kompenzace“, s mnohamiliónovými obětmi!
V tomto stručném nástinu dějin umění, alespoň výše uvedených vybraných období a tematických okruhů, byl dán důraz na
archetypální souvislosti. Obrazové přílohy a jednotlivé kazuistiky budou dále předmětem detailních rozborů našich celodenních
přednášek. Pro tuto chvíli se může posluchač opakovanou četbou
18
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a pozvolným vciťováním do problematiky prvního a druhého paragrafu, otevírat k hlubšímu chápání následujících oddílů popisovaných témat.
§3. NE-TÉMATICKÉ KRESBY DĚTÍ DO TŘÍ LET
A DOSPĚLÝCH A JEJICH ARCHETYPÁLNÍ VAZBA
NA FRAGMENTY Z DĚJINY UMĚNÍ
Zpočátku můžeme nabývat dojmu, že už názvem tohoto paragrafu se dostáváme do paradoxu. Pravěké umění samozřejmě v naprosté většině svých výtvorů, bylo tématické. Avšak spontánní
kresby dětí, jakoby obsahovaly celou řadu fragmentů ranných
prvků, které se u nejstarších lidí všech národů vyskytovaly. Jsou
to zejména soustředěné body, uzavřené geometrické obrazce,
lomené čáry a popřípadě barevnost s evidentní potřebou po zachování její identifikace a přesným oddělováním, tedy, s co nejmenším počtem prolínání barev. Dekorativní kresba, či jiný druh
zdobení na textil, keramiku, zbraně, se u pravěkých lidí vyznačuje právě takovýmito přístupy a technikou. Dítě tak prozrazuje talent a inteligenci často v mírném pásmu za hranicí své věkové
skupiny. U přiloženého obrazového porovnání můžeme potom
vidět, jak jeden a půl roku stará dívka ukazuje schopnost prostorového vnímání a prostorové orientace, analytické myšlení (každé linii je zachován její vlastní prostor) a potřeba danými prostředky ztvárnit objekt uprostřed plochy. Navíc, tahy jednotlivých linií jsou „pevné“, „jisté“ a jakoby se vrývají do prostoru
(sebevědomí s ambicí prosadit se, ovládnout situaci aktivním
přístupem). Toto jsou tedy znaky a jejich kritéria, které by hodnotil na dané předloze arteterapeut.
V Art-Psychologii a jejím zaměření na archetypové souvislosti, se na daný kresebný útvar budeme dívat jinak. Řekli jsme
si, že pravěký člověk kresbou (malbou) došel k sebeidentifikaci
a současně k vědomí o své sounáležitosti s přírodou. Tento vý19
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sledek obecného sebeprovázání s vnější realitou pak Jung nazval
„mysterium coniunctionis“ (mystériem sjednocení), otiskem,
podpisem, splýváním. Proč zde však máme jako součást tématu
ono, do tajemství vedoucí slovo: „mysterium“? Předně prvotní
kresba představovala jiný druh úžasu, kterým člověk začal rozšiřovat své schopnosti komunikace. Výsledný obraz buďto smyla
voda na břehu moře, nebo lehkým sfouknutím překryl písek. To,
že se obraz může vytvořit tak, aby jeho obsah bylo možné druhý
den nalézt na místě, kde byl utvořen, nebo jej nosit na oblečení a
tedy přenášet, bylo poměrně dlouhým historickým procesem. To,
že se tak postupně stávalo, zřetelně poukazuje na fakt, že zobrazování mělo odedávna pro člověka mimořádný význam. Bylo to
osobní vykročení do reality na základě vlastní předlohy. Ta se
postupně začínala stávat rovněž kritériem této reality. Člověk si
uvědomoval, že má jinou představu a skutečnost si rovněž nějak
vystačí sama se sebou. Fakt, že se člověk posléze začíná k zobrazovacím aktivitám utíkat, neboť jej v tomto smyslu pobízí tvořivý pud a radost z výsledného díla, kterým se např. může i pochlubit a získat uznání od nejbližších, nebude ničím, co by nás i
po miliónech let mělo nějak překvapovat. Vždyť kresba je subjektivní potřeba po návázání vztahu, ať už s čímkoliv, nebo s
kýmkoliv. Také současná dívka, od níž máme předešlou ukázku,
během následujících her, podvědomě tuto kresbu pečlivě obcházela, aby se nevytratila a bylo jí povšimnuto. Po pochvale a náležité pozornosti tomuto dílku, ze strany dospělých, se již v klidu
věnovala dalším aktivitám. A „mysterium“? Jak by ne? vždyť na
jedné straně skutečnost se svými otázkami, na straně druhé naše
přístupy, jimiž jsme si jen sotva jisti, abychom nepochybovali a
znovu a znovu si neověřovali správnost vlastních rozhodnutí, či
chápání všeho, co nás oslovuje, tedy i to, co nás napadá, atd. Tudíž kresba se v posledku stává naší konfrontací se světem a našimi názory a postoji k němu: „Jak s tím vším souvisím – takto,
20
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nebo takto…? Zde je ono mysterium coniunctionis, mysterium
otázky, její položení a zbavování se strachu z odpovědí. A sjednocení přichází v momentě, kdy kladení otázek již přestává doprovázet strach a na jeho místo přichází vzrušení z očekávaného
poznání, vzrušení, které současně již pozbylo pocitu předchůdného sebeohrožení. Domyšleno za tuto hranici: člověk se vedle
mysteria sjednocení s realitou rovněž přiblížil ke svému vybočení, ke své jinakosti v poměru ke svému bytí-ve-světe.
Kristína – 1,5 r.

Lascaux (Francie)

Zásadní pro tuto tvorbu je touha po vědění a současně s ní také touha po sebeprojekci. Konečně, zpodobit vnitřní obraz rovněž v této sebeidentifikaci dokonává potřebu vědomého začlenění, evidencí soupatřičnosti. Dítě, které nedosáhlo ještě ani dvou
let, na obraze, který vidíme, zřetelně archetyp sjednocení provázalo nadto i vlastním egoismem. Objektům přiřadilo konkrétní
barvy, vnutilo zpodobované realitě svůj vlastní řád. Tudíž, ano,
na jedné straně sebeidentifikace a sjednocení, na straně druhé
vybočení, vlastní originálností přístupu.
21
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Spontánní kresba z arteterapie a srovnávané vzory:
dadaismus - Joan Miró (Karneval harlekýnů 1924-25);
symbolismus, expresionismus – Marc Chagall
(Velký cirkus 1956).
22
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Jiným příkladem může být kresba, kterou lze doprovodit
dvěma vynikajícími příklady z dějin moderního malířství. Zde
jsme si vymezili, na podkladě této tvůrčí epochy, že se jedná o
prosazování archetypem „nemocného lékaře“. Klientka zde detailně navozuje onu analytickou atmosféru, dotknout se, pokud
možno, povrchu všech dostupných jevů a vyznačit je symbolickými tvary. Z takto přemrštěné přitažlivosti oněch „jedinečných“
útvarů v množství, kdy až přechází zrak, odpoutáváme se však
od celku. Pro samé stromy, ztrácíme schopnost vidět les. Více
však, než tato mělká kritika nás bude zajímat to, že klientka
spontánní kresby neurocistně vystihla onen archetyp, který v
chvatu sice zvládá mnohé, za to však pozbývá dosahu ke konkrétnímu problému, např. zaměřit se na priority dle hodnot. Doba v níž žijeme se těmito znaky jen hemží. Oba malíři: Miró a
Chagall se v takovémto vnitřním světě pohybovali. Jejich osudy
měly složité mezilidské pohnutky a vyústění. Klientka je evidentně dítětem své doby. Její svět je velkým cirkusem s nekonečnou řadou harlekýnů, kteří v ambivalenci ke svému povolání
ve skutečnosti svojí zábavou maskují svůj smutek a zmar. Je
známé, že lidé s neurocistní a depresívní pozicí rovněž na sebe
berou neuměřeně velká břemena pomoci druhým lidem, na která
v posledku nestačí. Sami sobě předstírají psychickou sílu a odhodlanost, která však končívá pádem z provazo-chodeckého lana
a utrpení, které takový pád doprovází, jako že např. krásná balerína, se už nikdy ke svému číslu nevzmůže, navodí jen prohloubení tohoto vnitřního utrpení s otázkou, proč vlastně ještě žít
dál? Divokost a dynamičnost všech tří obrazů ovšem zřetelně
poukazují na to, že se uvnitř jejich rvůrců skrývá síla na rozdávání. Jejich vnitřní zrak je bystrý, intuice jasná a odhodlání překonávat překážky, bez ustání podstupovat nové pokusy o zápas
se svým osudem, to vše, jakoby se mělo stávat vlastním, celoživotním posláním. Inu, takto se potom mnozí jedinci také ve
23
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svých životech, se svými rozdanými kartami utkávají, tu v marné
snaze po vyvázání z nastoupené cesty, tu zase s lepšími výsledky, které jiné směruje naopak, až do hlubokého vnitřního klidu.
Nejde tu potom už jen o vlastní tvorbu, byť v představeném
spontánním podání neurotičky, ale také o celkovou filosofii, kterou je výsledný obraz doprovázen. Něco se jeví, ukazuje a říká o
sobě, Já jsem odhalovaná pravda, jsem v neskrytosti sebe sama.
A to jest onen duch, který chce být na tomto obraze rozpoznán.
Pravda, která se již nemůže ničím zaonačit, pravda, která je tím,
čím je tento obraz vůbec. Přepjatá liknavost dávat světu svého
okolí otisky, které se budou moci definovat samy sebou. Vždyť
každá věc zde zastupuje pouze sebe samu. A o co běží neurotikovi? O výlučnost, o hysterickou výlučnost, o uznání existence.
Neurotik vstupuje do světa se svojí vidinou: „Svět je moje představa“, jak by se patrně ke svému vnímání okolitého bytí hlásil
se schopenhauerovskou vizí. To je, ale dosti tvrdá vize. Nesmlouvavá, egoistická, i když silně citově zabarvená. Kdo má na
takovou vizi právo? Pouze člověk, jehož obklopila mlha vlastní
subjektivity v níž nadobro uvízl a nejen že nemůže z nastoupeného kruhu ven, ale současně se jakémukoliv východisku brání.
Vytváří si obranné linie až k bodu negativismu, těžko snesitelnému k soužití s druhými. Maluje a kreslí sice uznávané obrazy,
ale život s ním je k neunesení! Proč? Protože zapadl do archetypu mezi nemocné lékaře, kteří vidí problém i tam, kde se druzí
těší plnému zdraví.
A tak vystavět otázku po vlastním bytí není neurotikovi dáno.
Může tak leda paběrkovat a participovat na problémech druhých
a pokud mu je druzí nedodávají, jednoduše si je dogmaticky a s
přesvědčivým doprovodem argumentace a emotivity vymýšlí,
aby dostál své pozici egoistického manipulátora. Archetyp nemocného lékaře sám sebe povýší dokonce na normu, hodnotu s
požadavkem její plné realizace a podřízenosti ze strany okolí.
24
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Navíc, nemocný lékař nemá rád zdravé, jsou mu k ničemu, omezují jej v jeho vlastním rozletu. Nemocný lékař potřebuje léčit,
radit, trochu se tu a tam vytahovat, ale na výsledcích jeho práce
to není příliš vidět. „Jeho pacienti“ jsou po neúměrný čas udržováni v domění, že léčba je dlouhodobá, náročná a že je nutné
postupovat pomalu, opatrně. Tímto je také údajně konáno pro
pacienta, ze strany nemocného lékaře, až obětavě, to nejvíc a pro
jeho dobro, je právě toto ten nejzodpovědnější přístup. Přitom
nic z toho není pravdou.
Opakem všech těchto tužeb a přání je strach o to, udržet se ve
své pozici. A jelikož tento strach vrhá na nemocného lékaře stín
osamocení, zastrašuje nemocemi své okolí. Mezi nemocnými je
potom nemocný lékař králem, neboť tím, co říká a dělá vzbuzuje
dojem o tom, že on sám je, jako jediný mezi všemi ten, kdo je
zdráv. Tento bod osobního šílenství nesnese dále žádnou kritiku.
Narcistně překonává vlastní chyby hledáním vnějších vyníků a
žádný člověk z jeho okolí není této kritiky ušetřen. Je vskutku
jedno, jestli nemocný lékař působí jako právník, politik, filosof,
chirurg, nebo je-li to člověk s obyčejným každodenním životem
bez vzdělání, může jím být vlastně kdokoliv. Archetyp nemocného lékaře je stavem mysli, nikoliv dočasnou rolí. To se ostatně
týká všech aktivních archetypů.
Umění v podobě tohoto archetypu je vypracováno na principu
srachu. Zaplnit všechna místa, aby neunikl žádný prostor. Vnutit
světu svého okolí vlastní Já. Pozvolná ztráta sebe sama na základě domění, že i to, co jest mimo mne, se mne týká způsobem
a zejména právem přivlastňování. Jak podotýká sám Carl Gustav
Jung, je v současnosti nemalý počet neurotiků, kteří nedokáží být
šťastní sami se sebou, dokonce ani netuší, co to je, být šťastný
sám se sebou (Jung, Vybrané spisy, sv. VIII, str. 95 – volná citace). Neboť, pro neurotika je nejobtížnější, dojít sebepoznání na
úrovni své základní, primitivní osobnosti (tamtéž, volná citace).
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Heidegger v kapitole věnované tak zvanému Fundamentálnímu pobytu (v knize Bytí a čas) věnuje značný prostor rozpracování otázky, co je vlastně člověk ve vztahu ke svému výskytu ve
světě? Upozorňuje na to, že jsou to čtyři paralelně vedle sebe
jdoucí úrovně: 1. výskyt jako skutečnost fysického Já, 2. výskyt
jako vědomí o sobě samém, 3. výskyt, který je interpretován druhými, 4. výskyt prostřednictvím toho, co člověk koná a posléze
výsledek tohoto konání, který zůstává kdesi ležet, jako otisk. To,
že se člověk vyskytuje znamená, že se člověk zvnějšňuje a současně zpřítomnňuje. I budoucnost, která by chtěla z původně a
ve své době přítomných otisků minulosti, smýt jejich platnost
pro ty, kteří k těmto otiskům přijdou, až kdesi v dalekém čase
(tedy ve své nové přítomnosti), nemá šanci toto jejich dávné výskytové jsoucno nalomit pochybností, o tom že jde (nebo šlo) o
nějaké, byť už odeznělé, ale přesto stále, reálné, bytí. Člověk se
vzpírá své minulosti jen proto, že za ni nechce nést odpovědnost.
Jeho přítomnost mu připadá již beztak náročná, natož, aby si k ní
přizval minulost, která se potom jeví pouze jako přítěž. Ztrátou
této kontinuity, vyzvedává tak člověk sebeodcizení vůči tomu,
prostřednictvím čehož se stal svojí vlastní přítomností, odmítá
být toho výsledkem (rezultátem), čímž se dobrovolně učí chodit
po zemi jakoby pokaždé od začátku a podstupuje řadu stejných
chyb. Pak už závisí na tom, jaké je vymezení člověka k té formě
vlastní časovosti, o které ví, že má své hranice, např. ve smrti.
Naivní teze, že život je oddalování smrti dnes už patrně nikoho
nezaujme. Jen pro ilustraci: smrtí nemusí být myšlen pouze fysický zánik, ale stejně tak nejrůznější podoby destrukce, tak jak
si ještě ukážeme v následující kapitole. Tedy touto smrtí se ukazuje být např. i to, že člověk odmítne svoji minulost a v přítomnosti se oddává pouhému přebývání, aniž by usiloval o sebeprovazování v transcendenci. Toto činí se svými životy nejeden
neurotik, stále zpřítomňuje minulost, aniž by ji pochopil.
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V další ukázce (viz, dva obrazy níže), si můžeme popsat, jak
se archetyp nemocného lékaře stejného období může posunout o
nový stupeň dál. Řekli jsme si, že archetyp, který byl do nynějška shora popisován, nese jako základní problém potřebu interakce s okolím, a je tedy projikován jako vlastní způsob extraverze.
Tento extravert svému okolí vlastní libido vnucuje, jak by podotkl C. G. Jung (viz, Vybrané spisy, sv. I., str. 259 an). Druhá
varianta téhož archetypu (introverze) se však dostane do proměny a přistupuje k vnímané a prožívané realitě tak, že jí její libido
odnímá, umenšuje jej poukazy na negaci toho, co extravertní
okolí naopak chápe jako zdroj své energie. Jedná se o archetyp
tzv. oběti. Všemožné dávání na jevo neschopnosti být v pozitivním naladění vyplývá u tohoto archetypu z jediného základu, potřeby modifikované sebelítosti. Tato pasívní forma nemocného
lékaře svému okolí sděluje: „Nechtějte zažít to, co já!“ Takto
negativně laděná projekce, udržuje neustálou pozornost k vlastnímu utrpení a straší jí také své okolí. Z jiné strany archetyp oběti říká podprahově sám sobě: „Čím víc budu v očích druhých tím,
kdo si zaslouží pozornost za své příkoří, kterým jsem musela projít, tím víc se budu schopná litovat, neboť projevená lítost ze
strany druhých je mi také důkazem, že to, jak se cítím je oprávněný způsob přístupu k sobě samé.“ Potom to, ale také znamená,
že pro archetyp oběti má smysl přijímat pouze takové jedince do
svého života: kteří mé utrpení sdílí, nebo dokonce jsou na mé
straně aktivně, se svými ochranářskými (archetyp rytíře, nebo
hrdiny) úmysly. Mezilidské vztahy a z nich následně pocházející
zklamání, vyplývající z nesplnitelných požadavků, které na své
partnery archetyp oběti klade, bývá tristní, až tragickou záležitostí klientů, šetřených na nějaké úrovni psychologického poradenství. V oněch nejtragičtějších momentech nezvládnuté sebereflexe, se archetyp oběti utíká k sebevraždě. Přitom v momentě
dřívějího rozpoznání k těmto sklonům klienta terapeutem a šetr27
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ným přístupem v rámci konzultací, dochází i tak k zdánlivě nevyjasněným pokusům, nebo dokonaným suicidalitám, neboť na
povrchu všech projevů jedince, s tímto přístupem k životu, se
manifestuje pouze jedna desetina toho, co se již jako devět desetin rozhodnutí, sebevraždu spáchat, stalo pro svého majitele zřetelně definovanou a pečlivě uschovávanou skutečností.
Archetyp oběti se stylisuje do role: snícího…, potom toho, kdo
očekává až…, věčných kdyby…, měl jsem, já vím…, ještě není
vhodný čas…, nezasloužím si…, teď musím dát prostor druhým…, atp. Svěšené, uvadlé květy a padající pírka z mrtvého, ale
ještě kdesi v letu, v prostoru existujícího ptáka, naznačování sebetragédie, která nastala s myšlenkou na předčasný podzim života, nebo dokonce na jeho konec, stejně jako vyčerpaný pavouk,
který zemdlel marným čekáním na svoji oběť, a je mu dáváno na
jevo, že tu nebude nikoho, kdo by jej za jeho úmysly politoval,
naopak, stane se ikonou posměchu, protože ze sebe sama neučinil nic hodnotnějšího než-li právě tento objekt lítosti, toto a
mnohé jiné, se v surrealistickém umění a v surrealistickém životě prostě stává skutečností. Zhoubnost vzteku za nepochopení
okolím tak může archetyp oběti vylákat z jeho doupěte. Může se
vzmoct k útoku. Nelitujete-li mne, budete litovat sebe. Tragická
ambivalence nechá vyrůst lidskou zrůdu. Ať je to frustrovaný
mladíček, který vystřílí svoji školu, odkud byl vyhozen, kdesi na
americkém jihozápadě, nebo šílenec se stejnými sklony, kdy jeho nejlepší úmysly jsou vedeny prorokem a ve jménu nejvyššího
božstva, to už je vcelku jedno. Psychický program je stále stejný.
Destruovat, jestliže sebedestrukce se nepovedla tak, jak bylo pocitově zamýšleno.
Člověk je veden vnitřními zápasy k aktivnímu podílu na realitě. Vykoupení z pout nejistoty, zda smysl života, tak jak byl nastoupen a je rozvíjen, se setká s úspěchem, to je vždy právě život
sám, jeho trocha úspěchu, neúspěchu a podstupovaného rizika.
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Spontánní malba z arteterapie a srovnávaný vzor:
Salvador Dalí (Pavouk v noci, 1940, dadaismus). Ukázka je typickou předlohou archetypu „nemocného lékaře - oběti“. U Dalího můžeme ještě zahlédnout v levo dole postavu, která se drží
za nos a ústa, aby nemusela „čichat napáchané zlo“.
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§4. ARCHETYP MATKY V PROJEKCÍCH
MALÍŘŮ A KLIENTŮ JAKO TÉMA PSYCHOANALÝSY
Z toho, co bylo až dopodud vyznačeno, se nám zřetelněji zdůvodňuje původní předpoklad o archetypálním základu, který je
jako výchozí konstrukt uchován v každém člověku a může se tedy kdykoliv transparentně projevit v jeho kresebném projevu.
Jsme provázáni se svojí vlastní kulturou nezměrným počtem
znaků a je vždy pouze věcí souhry okolností, kdy se která z těchto indícií prosadí.
Sigmund Freud napsal slavnou práci: Vzpomínka z dětství
Leonarda da Vinci. Toto v mnohém ještě i dnes na jedné straně
inspirativní a na druhé straně kontroverzní pojednání je umístěno
v osmém svazku jeho Sebraných spisů. Kritici a oponenti psychoanalýsy Freudovi vyčítají, že z nebohého Leonarda učinil,
tak, jako tak, homosexuála a tím zničil základní gloriolu tomuto
geniálnímu umělci s přesahem do vědecko technických disciplín.
Nic takového se samozřejmě nestalo a Freud svým výkladem
pouze nadnesl možné úhly pohledu a ukázal na to, že psychoanalýsa má svá oprávnění, zabývat se tématy obsaženými v jeho výkladu. Který muž by si svoji matku nepřikrášlil, který muž by
své matce nepodstrojil to něco na víc, když jako milující syn má
ke své matce oprávněně něžný cit, byť bylo jejich soužití i konfliktní, a natož, bylo-li neseno v plné a oddávající se vzájemné
lásce, tak jak to mezi rodičem a jeho dítětem přirozeně očekáváme. Pak si k tomu přiberme, že se jmenujeme Leonardo da
Vinci a umíme kreslit a malovat. Z terapeutických konzultací
přeci dobře známe, jak muži v konfliktních rodinných vztazích:
tu nadávají na své rodiče, tu s pláčem hledají slova útěchy pro ně
samé. A konečně, toto není případ pouze mužů, ale stejně tak
všech žen, které se svými matkami vedou odvěký zápas v oidipském konfliktu. Nic, co nás směruje k lásce k naším rodičům,
přeci nelze vnímat jako slabost, ba naopak, je to naše síla. A to
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síla tak mocná, že dokonce dva obrazy, které si můžete prohlédnout na konci této kapitoly, vás uhranou tím, jak detailně onen
klient vymaloval svoji matku stejně, jako onu ženu malíř světového jména. Podoba dvou o sobě neznámých lidí, která se odráží
v jejich dílech, nenechá nikoho na pochybách, že archetyp matky je jedním z nejpůvodnějších pravzorů, který lidé v sobě nosí a
podřizují se mu, většinou v dobrém, ba nadšeném uchopení života, jehož je matka naším zrozením tou poslední příčinou.
„Není jisté, objal-li kdy Leonardo s láskou ženu; také není nic
známo o nějakém jeho intimním vztahu k ženě… Když žil jako
učeň ještě v domě svého bratra Verrocchia, byl udán spolu s jinými mladíky pro podezření ze zakázaných homosexuálních styků, byl však osvobozen. Zdá se, že se dostal do tohoto podezření
proto, že měl za model jakéhosi chlapce se špatnou pověstí. Když
pak byl mistrem, měl vždy rád kolem sebe krásné chlapce a jinochy, které přijímal do učení. /… / Nesouhlasíme sice s jistotou
jeho moderních životopisců, kteří odmítají samozřejmě možnost
pohlavního styku mezi ním a jeho žáky jako bezpodstatné ostouzení tohoto velikého muže, můžeme však pokládat za daleko
pravděpodobnější, že Leonardovy něžné vztahy k mladíkům, kteří
s ním po tehdejším způsobu žáků bydlili, nevybočovaly do pohlavních styků. Nesmíme mu totiž vůbec přisuzovat příliš vysokou míru sexuální aktivity“ (str. 116-118).
V těchto názorech spatřujeme pouze jedno, pravdu a k pravdě
blíže má jen ten z interpretů, který má více historické váhy. A
zde to byl, vedle oněch kritiků, právě Sigmund Freud. A Freud
říká, že to možné bylo, i když neprůkazné. Co si z takového tvrzení vezme budoucnost? Samozřejmě lační po senzaci, tudíž
Freudovu opatrnost rozezná jako vyhybání se pravdě a bude tvrdit, že ve skutečnosti Freud učinil Leonarda definitívně homosexuálem. Tak vznikají historické báchorky bez podkladu, dezinterpretace chudé na fakta a dokonce i na úrověň.
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To, co však Freud na Leonardovi rozpoznává dál, už je téměř
nad všechnu pochybnost. Vidí v něm postupem let rozvíjený pud
zvídavosti, který z původní autoterotické potřeby přechází, sublimován, do podoby zvídavosti čistě vědecké. Tímto nadměrným
ustrnutím na zvídavosti, která měla po celý jeho život ráz dětského nadšení, se právem o Leonardovi dá říci, že byl člověkem
nadmíru inteligentním, ale fixovaným ve své infantilitě, i když
nikoliv patologickým způsobem. Tím je zřejmé, že se nemůžeme
vyhnout nástinu vlastního Leonardova dětsví, a to zejména ve
vztahu k jeho matce, nebo lépe řečeno k jeho oběma matkám.

Sv. Anna Samotřetí (první verse 1500-1501; druhá verse 1508 až
1513; Leonardo uchovával ještě třetí verzi,
nedokončený originál.)
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„Leonardovo dětsví bylo stejně pozoruhodné jako tento obraz. Měl dvě matky, první, Kateřinu, vlastní matku, které byl odňat v stáří asi tří až pěti let, a mladou a něžnou nevlastní matku,
choť jeho otce, Donnu Albieru. Tím, že tuto skutečnost ze svého
dětství spojil s dříve zmíněnou přítomností matky a babičky,
zhuštěně ji smísil v jednotu, vytvořila se mu kompozice Svaté Anny Samotřetí. Mateřská postava dále od chlapce, zde babička,
představuje svým zjevem a prostorovým vztahem k chlapci vlastní dřívější matku Kateřinu. Blaženým úsměvem svaté Anny jistě
odstranil a zakryl umělec závist, která se nepochybně objevila u
nešťastné ženy, když byla nucena vzdát se tehdy i dítěte ve prospěch vznešené soupeřky jako předtím muže.
Tím bychom měli jiným Leonardovým dílem potvrzenou doměnku, že úsměv Mony Lisy del Giocondo probudil v tomto muži
vzpomínku na matku z jeho prvních dětských let.“ (S. Freud, Sebr. sp., sv. VIII, str. 155 – 156)
Je tedy stále živá tato historie a díky Freudovu popisu žijí i
otázky, které uchovávají Leonardovo dílo nadále tajemným. Tím
se dostáváme k další podobě archetypu matky. Je její součástí
jakási neprostupnost, řekli bychom svátost. Jestliže se archetyp
matky stane hodnotovým kritériem, není to už pouze její kulturní
obraz, jenž přetrvává, dokonce i jako norma, ale taktéž další součásti. Např. mytologie nejrůznějších národů, od starověké Indie
až po středověkou Evropu, kult matky sytí nejrůznějšími rituály.
Když žena otěhotní, potom během porodu, následně, když povine dítě, potom toto dítě samo. Známá pohádka o třech sudičkách
to dokládá zřetelně, matka je posílena ještě dalšími třemi duchovními ženami, aby se všechno to, co do svého dítěte vkládá v
naději na jeho lepší život skutečně splnilo a stejně tak v ochranářském zaklínání bylo pojištěno. Konečně, je to důsledek podvědomého chápání složitosti života, jeho nebezpečenství v nástrahách. A kdo by nakonec nechtěl žít život jako v pohádce?
33
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Leonardo da Vinci (Mona Lisa del Giocondo, během florentského pobytu v letech 1503 – 1506; v dataci se objebuje rovněž jiná
doba vzniku, a to r. 1517).
34
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Freud s archetypem matky nepracoval, ale její význam chápal
se všemi znaky a psychickými důsledky, které následně rozvíjel
jeho žák Carl Gustav Jung. Oba autoři dvou psychoanalytických
přístupů interpretují postavení matky v rámci psychopatologie
jako princip, nebo kritérium ztotožnění, nebo jako opak – popření. Je-li tak, jako tak, tento princip (nebo lidověji – obraz matky)
nebezpečně blízko svému zvědomení, přichází na pořad dne systém obran (obranných mechanismů), které se dále mohou projevit v nějaké intensitě symptomového jednání. Sublimovaný výsledek nechává následně rozpustit všechny rušivé intence, aby
dal zapomenout na osobně traumatickou minulost.
Jungův archetypální přístup, se přeci jen analytičtějším způsobem věnuje rozboru symptomatologické fáse. Ve své knize:
Symbol proměny – Analýsa předobrazu schizofrenie (1912), poukazuje hned na několik momentů, které zmínil také Sigmund
Freud. Archetypální vzor (tradicí nesené morální znaky, přivtělené k určitému obrazu postavy nebo jevu), který se stal pacientovi hodnotovým a prožitkovým kritériem v přístupu ke světu
svého okolí, stejně jako k sobě samému, se zpočátku maskuje
záměnami a vytváří ambivalenci tak zvaným štěpením obsahu
vědomí. Dochází takto k vývoji psychické nemoci. V našem případě to zamená, že archetyp matky je jednou přesunut na neúměrný obdiv nebo neúměrnou kritiku určitých žen, jindy na neúměrnou sebekritiku (ve vztahu k ženám), která má vyzvedávat
v očích druhých, a opět tedy zejména v očích žen všechny nejlepší vlastnosti, o nichž lze předpokládat, že je právě žena (matka) ocení, co by nejlepší vlastnosti tohoto dříve zavrženého syna/dcery (dítěte). Dalším posunem bývá, že např. žena zachycená v archetypu matky všechno své úsilí napíná k tomu, aby jiné
vrstevnice učila být dobrou matkou. Jindy taková žena všemožně
potlačuje a odkládá znaky mateřství, až do středního věku a
promarní tak veškerý svůj plodný věk. Z toho jsou zase muži, je35
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jichž zájem pohltí zbožnost, cele se oddávající např. Panně Marii, nebo jinému druhu víry, kde je žena důležitou součástí, stejně
jako motivy opakujícího se rituálu, se svým průběhem, strukturou a tudíž stále dokola živenou vzpomínkou na matku, nebo nějaký fragment, vážící se k vlastnímu dětství se znaky traumatu.
Konečně v momentech, kdy se např. společnost na večírku baví
a téma matky, či synovství nebo dcer vyplňuje tok řeči, chování
člověka s tímto archetypem nechá vystoupat na povrch své
zvláštnosti, s nimiž se dotyčný dané situace účastní (zmlkne,
rozpovídá se, je pln hodnocení nebo zášti, radí, nesouhlasí, odchází). Ztejně tak, je-li téma matky obsahováno literárním dílem,
přednáškou nebo meziosobním vztahem, jako je zamilovanost a
předpoklad vzniku rodinných závazků.
Většinou se archetyp matky projevuje jejím nadhodnocováním přílišnými nároky, nebo snižováním až ponižováním, jestliže je pociťovaná újma z minulosti oživována také latentní agresivitou, tedy jen jinou formou touhy po pomstě. Všechny tyto
psychické jevy jsou u archetypu matky provázány zesílenou
emoční intensitou, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o výlučný existenciální objekt.
Ve smyslu Freudova oidipského („elektřina“/ podle Elektry Jung) konfliktu, se archetyp matky projevuje také v rovině dysfunkcí: sexualita a libido, traumatické sny, panické ataky, psychosomatické obtíže, tendence k depresivitě nebo odbržěnosti v
maniakálních stavech, obsedantně - kompulsivní sklony (ritualisace), narcismus.
Jak z výše řečeného plyne, tento archetyp prostupuje většinou
lidských aktivit. Právě pro svoji existenciální výlučnost spoluzahrnuje maximální hodnotový prostor. Jung navíc podotýká, že
archetyp matky je často zastupován, aby se nepoškodila gloriola
jeho obsahu, nedotknutelnost původního založení v morálních
principech a čistotě účelu, pro který je po věky uchováván.
36
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Erastus Salisbury Field (1805-1900, olej na plátně, 1835,
Sprinfield, Massachusetts Galery USA)
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ZÁVĚR
Milí posluchači, drazí přátelé, prošli jsme ukázkou úvodními náhledy v rámci nově otevíraného oboru Art-Psychologie. Během
jednotlivých setkání na celodenních přednáškách si budeme otevírat témata spojená s egyptskými nástěnnými kresbami, mykénskými freskami, antickou ornamentalistikou, byzantskou
ikonografií, a dalšími směry, které nás budou učit o historické,
archetypální provázanosti s vlastními dějinami, stejně jako o podivném směřování za hranice přítomnosti. Toho všeho je člověk
schopen a pokud jeho duševní stav nedosáhne stupně skutečného
šílenství, potom jeho tvorba je stále přijatelná rozumným okem
diváka, nebo kritickým pohledem racionálně ukotveného badatele.
Jelikož se jedná o obor Art-Psychologie, je zřejmé, že naše
výklady budou zahrnovat jak uměleckou, tak i „klientskou“ tématiku plnou lidských příběhů a ti z vás, kteří se do studia vrhnete otevřeně a budete chtít poznávat vlastní skryté archetypální
fenomény, tedy občas přinesete i svá osobní dílka, bude toto studium potom, o to velkolepějším dobrodružstvím. Přeji vám, tedy
ze srdce, vytrvalost, neutuchající zájem, nadšení a poučení do
života.
PS: Že je tento obor i pro mne zvláštním druhem posily v mé dosavadní práci, jest důkazem již z toho, že tato knížka vznikla jako
spontánní text v mimořádně horkých letních dnech, aniž bych si
jejich nepříjemnosti nějak zvlášť připouštěl a všímal si jich.
-----

-----
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Umění je soustředěný pocit, který se,
tu a tam, daří vysvětlit
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