
Čas by| tenkrát na dovolené,
Nebyl pŤi tom a věčnost až sveňepě m|čela...

Mlčí dodnes... Mlčí i čas'
ktery se užzaÍím dávno vrátil
a o něco starší neví, proč a komu závidět...

UŽ to, žp se v posledních dvou sbírkách objevují tŤi brásně adresované Ženě, je no-
vé. Nikdy pi.edtím tomu tak neby|o. Život se schyluje... Je krásné moci se obrátit se
štítem k ,jedné ženě všech Žen Adamov ch.. (Noc s Hanletem,Ho|an 1980: l65).

V .

o neopakovatelnosti lásky, kterou |ze proŽít,jen jednou.. (Holan 1980: l82),
byl Holan pŤesvědčen jako muž ijako básník. Také v tomto oh|edu je jeho osob-
nost mono|itní. Pro něho opravdu ,,Láska je jenom jedna a je jenom jednou. /
Láska je skutečně smrte|ná... Tak zni jedna z maxim jeho Noci s Hamletem
(ibid.: l82). S pňesahem do transcendentna čteme stejné pÍesvědčení v básni
Miluj... ze sbírky Bolest:

Nerovnost země, a tedy i nerovnost lidí
jen na ko|enou ucítíš'
Miluj však obě a věru jen tím spíš,
Že není lásek, že je jen jedna láska,
tak jako všechny kŤíže jsou jen jeden kŤíž.

L i t e  r a t u  r a

HOLAN' Vladimír
1968 Babyloniaca, Sebrané spisy V. H. 9' rídí V. Justl (Praha: odeon)
19]6 Dokumeltty, Sebrané spisy V. H. 6 (Praha: odeon)
1977 Na celé ticho, Sebrané spisy V. H. 4 (Praha: odeon)
|980 Nokturnríl, Sebrané spisy V. H. 8 (Praha: odeon)
1982 Propast propasti, Sebrané spisy V. H. 5 (Praha: odeon)
|988 Bagately, Sebrané spisy V. H. l0 (Praha: odeon)
|988a Bagately, Sebrané spisy V. H. l l (Praha: odeon)

668

Vladimír Holan, umě|ec bytí

|STVÁN VÓRÓs

Vladimír Ho|an je poustevníkem české literatury. Toto tvrzení ovšem m žeme
hned omezit na: Ho|an je poustevníkem literatury. A odtud rozšíŤit směrem k ji-
né koordinátě: Vladimír Ho|an je poustevníkem bytí. To jej spojuje s takov1imi
madbrskymi básníky' jako je Attila JÓzsef, kter se narodi| ve stejném roce ja-
ko Holan, a János Pil inszky, jenž zemŤel rok po Holanovi.

Holan v život plynul ce|kem bez událostí, právě tato nehybnost však bylaje-
ho největší událostí. Je to oxymÓron Holanova životopisu? Nikoliv pouze to' Je
to setkání života dtjs|edně prožitého s drisledně uskutečněn!m životním dílem.
V|adimír Holan byl básníkem, což v jeho pojetí pňedstavova|o umělce lidské
existence, člověka' jenž umí Žít, ovšem ne hédonika detailri' ale hédonika sa-
mého bytí' Č|ověka, jenŽ se pokouší tázat po stŤedu věcí. Slova básník a člověk
měla pro Holana toÍožny vyznam.

Což ovšem neznamená, že by mu byl každy člověk zítroveť.l básníkem v už-
ším v1iznamu tohoto slova. A neznamená to ani, že by snad byl chtě| dokazovat
onu banalitu, že básníkje také člověk. Poezie se u něj neomezova|a na pouhou
veršovou praxi. Měla pro něj vj,znam v tom smys|u, jako by neustá|e nesla tíhu
lidského bytí. Možná i proto nikdy netouži| po společnosti'

Značnou část dětství strávi| Holan na jednom z poutnick;/ch míst literatury,
v okolí Bezdězu a Máchova jezera. Tento kraj je doslova literárním prostorem,
místem, kde se odehrává Máchovo stěžejní dílo. Nema|á část novodobych čes-
klch dějin se uskutečřuje právě v literatuŤe. PÍesněji ňečeno, události jsou udá.
|ostmi literárními, nebo je alespoř nelze od literárních událostí oddělit. Ho|a-
novo dětství se tedy s malou nadsázkou odehrávalo ve vnitŤním prostoru velké-
ho básnického díla. odtud (také) jeho vnímavost k neustále probíhajícím pro-
měnám vnitŤních a vnějších dimenzí, což je Ťídícím prvkem Tbskdny, jednoho
z jeho nejdrileŽitějších básnick1/ch pŤíběhri. U Máchy, z, jehož černého pláště se
zrodilo celé české moderní básnictví, se Íbrmálně-kompozičním prostňedkem
stává oxymÓron a po něm se dědí sklon k extrémní stylizaci. Schopnost směšo-
vat Slavnostní se směšn1/m a tragickym, které si lze v osobit1ich proporcích po-
všimnout i v Ho|anově díle. Toto dílo je v zásadé komorně |aděné, radikální
a kruté' a|e nepostrádá humor. Zrodi|o se z jazyka, v němž špekáček v octu na-

669



z1i vají utopencem a jisté typické cukroví rakvičkou. V Holanov1i ch verších jako
by se rozezníval morbidní humor češtiny.

V době protektorátu se česká |iteratura znovu stŤetává se zdánlivějiž pŤeko-
nan1/mi koly počátku 19. století. A nezbytně se pŤibliŽuje k vyprávění, k epi-
ce. Je tomu tak i v poezii. Čeští básníci znovu proŽívaji období epiky. V té do-
bě se k této formě obrací i Ho|an (První testament, |940; Tere2krl Planetovri,
l943)' v jeho pÍípadě se to ale neukázalo jako změna orientace vedená mimoli-
terárními silami. stejně jako ostatní vlznamní básníci se i on staví k dávnym
tikol m a pros edk m tak, žeje piitom proměřuje v nové, jako ti, kteÍí z mi-
nulosti Íídí události naší doby.

Po pŤevratu v roce l948 se počíná Holanovo skutečné poustevnické období
a rodí se jeho nejvlznamnější básnická díla. Bydlí na Kampě, v pŤízemním by-
tě s klenutymi okny a odtud se v podstatě nevzdaluje (roku l968 se stěhuje o ně-
kolik rohti dál)' trpí agorafobií' nedokáže se objevit pŤed širší veŤejností' Tím ví-
cejej navštěvujíjeho žljicipÍáte|é a obdivovatelé a víno na stole nalévá ijiž ne-
žijícímu Františku Halasovi, jemuž nabízí židli. Holan se pohybuje zároveťl
v pŤítomnosti i minulosti, v možném i nemožném, a proto nem že pŤekročit
práh svého pokoje. Zjednoho zjeho rekapitulujících básnickfch děl, z rozsáh-
lé skladby Noc s Hamletem víme, že hostí i literární hrdiny velkého Íbrmátu.
V Holanově díle je vše postaveno na životopisném základě, tento životopis je
však závisl1i na proměnách vnitÍního obrazu, jinak Ťečeno: na poezii.

V Holanově básnickém díle nejsou obsaženy city, tedy city v obvyklém v1f-
Znamu, neboťjeho city ve verších exp|odují a padají nazpět, sotva zde narazíme
na verš, kter! by bylo moŽné vepsat do památníku nebo kter by se vyplatilo si
osvojit s rimyslem dob1it ženu. Ačkoliv kdo ví. Doba uhání ve stopách těch, kte-
ňíjdou pÍed ní, aje možné, žejiŽ dnesjsou city běžného nonkonformisty (non-
konformisty jsme trochu všichni, nikdo se nechceme usadit) takové' O |ásce to-
ho slyšíme má|o, nebo pokud pŤece něco, cítí ji k sobě navzájem věci (,,A roz-
tŤíští-li se na moňi dvě lodi o sebe / není to z nelásky té jedné k druhé'',,,; Mo-
zartiana XIII). Tím častěji hovoŤí o tě|esnosti, o smys|ovosti, jeho texty jsou
často rimyslně drsné, nezalekne se ani pornograÍick1/ch prvk . Jako by chtěl po-
psat démona těla.

Padesátá a šedesátá léta znamenají pro Holana bezesporu dvě desetiletí pro-
žívaná nejaktivněji a s největší intenzitou. Tehdy se naplřují jeho básnické zá-
rněry, aleještě ho nedostihuje opakování sebe samého ani staŤecká nava.

Hlavním jeho tématem je samotné bytí, nezajímá jej nic kromě toho' jak je

tťeba správně nikoli žít' a|e bjt, existovat, Na jeho umění uchvacuje, a|e záro-
veř i děsí to, že toto umění b1/t se v něm uskutečřuje s promyšlenou divokostí.
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To, že si pro sebe za vá|ky nacházi epiku jako moŽnost pro podprirnou tkář

k básním velkého rozmachu, otevírá jeho poezii nezměrné perspektivy. Holan je

ovšem (velk]im) básníkem právě proto' Že tyÍo nezměrné perspektivy nejen za-

kusil' ale dokáza|je nějakym zpúsobem i odhadnout. Stejnějako se do těla ne-

mocného vsákne moderní operační steh, nasál Holan do své lyriky v pr běhu

své práce epickou linii, pŤíběh. Nezměrny čas tráven! na Kampě v bytě polože-

ném na rirovni hladiny Vltavy, jejíž regulovaná voda proudila rťrzn;ími náhony

všude kolem, naplřoval, respektive své bezčasí zhodnocoval, tím, Že kráčeje po

jedné epické linii vstupoval do stále nov;/ch veršovych situací (často do Stejné

ieky). PŤíběhje u něj pŤíleŽitostí (pŤípadně Ťadou pÍíležitostí) k verši, k veršové

inténzitě, verš je pŤíležitostí k soustÍeděnému pÍem;išlení a to pak pŤíležitostí

k sebepoznání, k sebepŤekročení, k pokračování sebe samého. Holan se neobá-

vá jednotvárnosti. Jak by se také moh| bát, verše nemohou b]/t nudné jako ne-

mohou blt ani zábavné. JtŽ zminěny János Pilinszky často hovoŤil o tom, že vel-

ká díla stojí mimo nudu, jsou za nudou.
Něco takovéhoje pŤíznačné i pro Holanovy básně, obzvlášť pro ty rozsáhlej-

ší. Kratší verš Se mi e zdát nudn! pro svou monologičnost, očekáváme od něj

dramatick;/ prriběh: pointu, v delší básnické skladbě však čas neplyne (nanejv;/š

se vyvíjí děj). Ačkoliv právé zadrŽení času je jedním z nejdrileŽitějších pÍínosti

Holanova verše. Toto je samozĚejmě jen metafora, vymlouvání se, upozorřuje-

me sami sebe, náš postup ovšem potvrzuje sám Ho|an, podle nějž básník ,,ne-
snri odpovědět na některou otázku.. (Tosktina),

Ale proč je básník tak dťr|eŽit;/? Toto téma se zdá blt poněkud anachronic-

ké. V dnešní době básník neexistuje, mftev je i autor. Tím lépe. Holan psal ver-

še vŽdy proti proudu. Brodil se směrem vzhriru.
odtud se dá směŤovat pouze nazpátek. Tady nrá počátek gesto vyprávění pŤí-

běhu (,,Pojď, drobn! pÍíběhu..; Sbohen)' Btisník v těchto verších samozňejmě

není totožn;i s Holanovou soukromou osobou ani s básnick1Ím já textu. Jinak

vyjádÍeno: není s nimi totožn nijak méně než s Mozartem v Mozartiandch,

Básník a Mozart jsou jedno a totéŽ, Je to základní podoba lidské existence, o níŽ

hovoÍí i Béla Hamvas: ,,Tajemství velkého člověka není v tom, že je vfjimečn1/'

n1/brž v tom, že je obecn1/ a normální. Vljimky jsou ti ostatní...

Životním dílem Vladimíra Holana se zab vám vice neŽ deset let, pÍekládám
jeho verše. Poprvé si pŤekladatel všiml pro češtinu pÍíznačnlch záYez , které

stránky učebnice neodhalí, pŤi práci na Mozartiancich. Sotva tehdy uměl česky.

ovšem zkušenosti s pŤekládáním již měl, rukávy se mu plnily pilinami a uši hlu-

kem práce. (,,Ne, tady není tÍeba zaopat si uši alpsk1/m vodopádem,..; Moz'artia.

naXXX.) Později by|o samozŤejmě nutné tyto pňeklady drikladně pÍepracovat.

6',71



ZÝvají utopencem ajisté typické cukroví rakvičkou. V Holanov ch veršíchjako
by se rozezníva| morbidní humor češtiny.

V době protektorátu se česká |iteratura znovu stŤetává se zdánlivějiž pŤeko-
nan1/mi koly počátku 19. století. A nezbytně se pŤibliŽuje k vyprávění, k epi-
ce. Je tomu tak i v poezii. Čeští básníci znovu ptoŽívaji období epiky. V té do-
bě se k této formě obrací i Ho|an (První testament, |94o; Tere2krl Planetovcj,
1943)' v jeho pŤípadě se to ale neukáza|o jako změna orientace vedená mimoli-
terárními si|ami. Stejně jako ostatní v znamní básníci se i on staví k dávnym
rikolrim a prostŤedkrim tak, žeje pŤitom proměĎuje v nové, jako ti, kteŤí z mi-
nulosti Íídí události naší doby.

Po pŤevratu v roce l948 se počíná Holanovo skutečné poustevnické období
a rodí se jeho nejv1/znamnější básnická dí|a. Bydlí na Kampě, v pÍízemním by-
tě s klenutymi okny a odtud se v podstatě nevzdaluje (roku 1968 se stěhuje o ně-
kolik rohri dál)' trpí agoratbbií, nedokáŽe se objevit pŤed širší veŤejností. Tím ví-
ce jej navštěvují jeho Žijící pÍáte|é a obdivovatelé a víno na stole na|évá l již ne.
Žijícímu Františku Halasovi' jemuŽ nabízi Žid|i. Holan se pohybuje zároveř
v pŤítomnosti i minulosti, v možném i nemoŽném, a proto nem Že pŤekročit
práh svého pokoje. Z jednoho z jeho rekapitulujících básnick1/ch děl, z rozsáh-
lé skladby Noc s Hamletem víme, že hostí i literární hrdiny velkého Íbrmátu.
V Ho|anově díle je vše postaveno na životopisném základě, tento životopis je
však závisl;i na proměnách vnitŤního obrazu, jinak Ťečeno: na poezii.

V Holanově básnickém díle nejsou obsaŽeny city, tedy city v obvyklém vj-
znamu' neboťjeho city ve verších explodují a padají nazpét, sotva zde narazime
na verš, kter;Í by bylo moŽné vepsat do památníku nebo ktery by se vyplatilo si
osvojit s rimyslem dobyt ženu. Ačkoliv kdo ví. Doba uhání ve stopách těch, kte-
ňí jdou pŤed ní, a je moŽné, Že již dnes jsou city běžného nonkonformisty (non-
konÍbrmisty jsme trochu všichni, nikdo se nechceme usadit) takové. O lásce to-
ho slyšíme málo, nebo pokud pŤece něco, cítí ji k sobě navzájem věci (,,A roz-
ďíští-li se na moÍi dvě lodí o sebe / není to z nelásky té jedné k druhé.'.,,; Mo-
zartiana XIII). Tím častěji hovoíí o tělesnosti, o smys|ovosti, jeho texty jsou
často rimyslně drsné, nezalekne se ani pornograÍickych prvkri. Jako by chtěl po-
psat démona těla.

Padesátá a šedesátá léta znamenají pro Holana bezesporu dvě desetiletí pro-
žívaná nejaktivněji a s největší intenzitou. Tehdy se naplřují jeho básnické zá-
měry, ale ještě ho nedostihuje opakování sebe samého ani staŤecká rinava.

Hlavním jeho tématem je samotné bytí, nezajímá jej nic kromě toho, jak je

tÍeba spruivně nikoli žít, a|e bjt' existovat. Na jeho urnění uchvacuje, ale záro-
veř i děsí to, že toto umění byt se v něm uskutečřuje s promyšlenou divokostí.
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To, že si pro sebe za vá|ky nacházi epiku jako možnost pro podp rnou tkář

k básním velkého rozmachu, otevírá jeho poezii nezměrné perspektivy. Holan je

ovšem (velk;im) básníkem právě proto, že tyto nezměrné perspektivy nejen za-

kusil, ale dokáza|je nějaklm zpŮsobem i odhadnout. Stejnějako se do těla ne-

mocného vsákne moderní operační steh, nasál Holan do své lyriky v pr běhu

své práce epickou |inii, pÍíběh. Nezměrny čas tráven! na Kampě v bytě polože-

ném na rirovni hladiny Vltavy, jejíž regu|ovaná voda proudila rriznlmi náhony

všude kolem, naplřoval, respektive své bezčasí zhodnocoval, tím, Že kráčeje po

jedné epické linii vstupoval do stále nov;/ch veršov;/ch situací (často do stejné

ieky). PŤíběhje u něj pŤíleŽitostí (pŤípadně Ťadou pŤí|ežitostí) k verši, k veršové

intenzitě, verš je pŤíležitostí k soustŤeděnému pŤem šlení a to pak pŤíležitostí

k sebepoznání, k sebepŤekročení. k pokračování sebe samého. Holan se neobá-

vá jednotvárnosti. Jak by se také moh| bát, verše nemohou b;/t nudné jako ne-

*ohou b]Ít ani zábavné. IiŽ zminěny János Pilinszky často hovoŤil o tom, Že vel-

ká díla stojí mimo nudu, jsou za nudou.
Něco takovéhoje pŤíznačné i pro Holanovy básně, obzvlášé pro ty rozsáhlej-

ší' Kratší verš Se m že zdát nudnj pro svou monologičnost, očekáváme od něj

dramatick! prriběh: pointu, v delší básnické skladbě však čas neplyne (nanejv;/š

se vyvíjí děj). Ačkoliv právé zadrŽení času je jedním z nejdriležitějších pÍínosťt

Holanova verše. Toto je sarnozŤejmě jen metafora, vymlouvání se, upozorřuje-

me sami sebe, náš postup ovšem potvrzuje sám Ho|an, podle nějž básník ''ne-
sní odpovědět na některou otázku.. (Toskinct).

Ale proč je básník tak driležit;/? Toto téma se zdá b:/t poněkud anachronic-

ké. V dnešní době básník neexistuje, mrtev je i autor' Tím lépe. Holan psal ver-

še vŽdy proti proudu. Brodil se Směrem vzhtjru.
odtud se dá směšovat pouze nazpáÍek. Tady má počátek gesto vyprávění pŤí-

běhu (,,Pojď, drobn! pÍíběhu..; Sbohem)' Bdsník v těohto verších samozňejmě

není totoŽn s Holanovou soukronrou osobou ani s básnicklm já textu. Jinak

vyjádŤeno: není s nimi totožn1í nijak méně neŽ s MozarÍem v MozartiantÍch.

Básník a Mozart jsou jedno a totéž. Je to základní podoba lidské existence, o níŽ

hovoÍí i Béla Hamvas: ,,Tajemství velkého člověka není v tom, že je vfjimečn1/'

n;/brž v tom, že je obecn a normální. Vljimky jsou ti ostatní...

Životním dílem Vladimíra Holana se zablvám více neŽ deset let, pŤekládám
jeho verše. Poprvé si pŤekladatel všim| pro češtinu pŤíznačnlch záíez ' které

stránky učebnice neodhalí, pÍi práci na Mozartianrjch. Sotva tehdy uměl česky.

ovšem zkušenosti s pÍekládáním již mě|, rukávy se mu plnily pilinami a uši hlu.

kem práce. (,,Ne, tady není tŤeba zacpat si uši alpsk;fm vodopádem...; Mozartia.

na XXX') Později by|o samozíejmě nutné tyto pŤeklady drikladně pÍepracovat.
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Pňekladate| se často bezradně pozastavil i nad větami, jimž jinak naprosto pres-
ně porozuměl. Holanovy texty totiŽ nemají roveř porozumění. Pod tím chápu
povrch' kterého kdyŽ člověk dosáhne' získá pocit, Ževi,co se ve větě skryvá,
a na tomto základějasně vidí nebo si dokáže pÍedstavit svět vnitŤní i vnější. Ho-
lanovy texty nemají takovéto bezpečné rovně. Ho|anrjv verš nenese Samostat-
n1l vlznam. Je to intenzívní spojení v 'znamri slov a jejich vzájemn,j hon. Platí
to pro každ! verš, ale pro Holanovy verše zvyšenou měrou. Jsou nejh|ubším bo-
dem' jejž nelze stupřovat Žádn m radikalismem ani minimalismem. Absolutně
nu|ov m stupněm v znamu. V běžném jazykovém tvaru se s|ova Ťetězí a spo-
jují se s těmi sv1imi vj,znamy' jeŽ právě chceme mobilizovat. Ho|an to otočí, ty-
to d |ežitější páky postaví rovnoběžně a pohybovat nechá i ostatními, jako ne-
zmar pohybuje sv mi bičíky. Vznikly text není gramaticky chybn1/' a|e ani ne-
nap|řuje naše nároky na vytvoÍení jednotného obrazu textu pÍesahující mluv-
nickou správnost. Ho|an nekres|í prrihledn1/ svět a dosahuje toho pootočením
prvkŮ jazyka kolem pomyslné osy.

Valná část tohoto deseti|etého vztahu plynu|a v očekávání' V čekání na to,
kdy se věci ukáží ve své pravdivé podobě' Těch deset let se nap|nilo očekává-
ním a opatrn m obcházením materiálu' jindy horečnou prací' pak po letech
drobn;im opravováním, prostě tak, jak tomu b;/vá, kdyŽ má nějaky vztah svou
historii.

Skácelo\^/ konce a začátky

Pokus o interpretaci

ANNAL ISA  COSENT INOVA

Jan Skácel patÍimezi básníky, o nichžje obtížné psát; vlraznostjeho poezieje tak

si|ná, že i ty nejzasvěcenější v;/kladyji těžko objasní zŤetelněji. V Dovětku ke své

knize o Skácelovi Zdeněk Kožmín píše: ,,Je to básník na první pohled až čin-/ a prri-

zrŇn,!, avšak pňi hlubším prriniku k němu užasneme, z jaké tmy se tato pytivost

vlastně vynoÍuje. Čím víc do Skácela pronikáme, tím se nám dál rozestupuje do

nesčíslnych souvislostí, tím se stává méně uchopiteln;/.. (KoŽrnín 1994:203)' ská.

celova témata (napÍík|ad smrt a život, čas a věčnost, ticho a h|as) jsou univerzální,

archetypální, a Skácelovy Íbrmy (napÍíklad čtyŤverší či sonet) jsou základní bás-

nické formy: studie o Skácelovi tedy snadno nab]/vá banální intonace, rázu zby.

tďnosti. Prď je tak obtížné popsat (poetickou) skutečnost, která se jeví samozňej-

máazfuoveř pŤekvapující? Jest|iŽe existuje nějaká odpověd' na tuto otázku' je asi

možné hledatji v povaze básnického tvoÍení. Thkovy riko| pňesahuje rámec tohoto

skromného pŤíspěvku; zkusírn tedy aspoř vy|ožit pracovní hypotézu.
V literatuÍe o Skácelovi je s tematickjm vymezením jeho poezie často spojen

pojem,'m!tus..(srov. Fučík l994, Trávníček |992,1993);ještě vfstižnější se zdá
v tomto ohledu pojem archetypu.' Podle Junga patŤí archetypy do kolektivního ne-
vědomí, tvoÍí zkušenost každého člověka a všech lidí., V určit]Ích chvílích se ar-

. o archetypu se zmiĎuje Kožmín: ,,Ani tvo$a pro děti ne|eží stranou velk/ch Skáce|ovfch archetypú otce a mat-

ky.. (Kožmín |994); ,'Skícelova prvotina Kolik pÍíležiustí ntí r žc (|957) rozviji neustál! dialog lidského sub.

jektu a naléhavosti archetypálních pÍírodních dějri.,(Kožmín l998: 94). Také Jiňí Trávníček však ukazuje na ar-

chetyp, když píše: ,,skácel pot|ačuje na minimum první s|ovesnou osobu' l v tomto grarnatickém pÍíznaku dává

básníkuv svět mjevo' že se nerďí jako zpÍedmětnění, sémantizace jedné |idské zkušenosti' jako pouhá osobní

vfpověď. Ve Skáce|ov/ch veršÍch nachazíme pŤedevším sty|izaci ,my.. sty|izaci Y tomto pŤípadě Zastupující ko.

lektivní, rodovou či univerzá|ní zkušenost.. (Trávníček |993:249\.

.,Na rozdíl od osobní povahy vědomé psyche exisnrje druh! psychickj systém ko|ektivního neosobníhtr charak-

teru ved|e našeho vědomí' kreré je zcela osobní povahy, a ktery - i ktlyž iako pÍívěsek pŤipojíme osobní nevědo-

mí - povaŽujeme za psyche, jižjedině |ze zakoušet. Kolektivní nevědorní se nevyvíjí individuálně, je děděno. Se-

stává z preexistujících forern, archetypú, jež si |re uvědomit až sekundárně ajeŽ dávají obsahrim vědorní pevně

vyznačenou fomu.. (Jung l99?: l48)' viz také: .'AÍche(ypen sind [...] universel| vorhandene und vererbte For.

í|ten, welche in ihrer Cesamtheil die Struknrr des UnbewuBten arrsmachen. [...] Die Archetypen sind jene Formen

oder Srombetten, in denen sich der FluB des psychischen Geschehens von jeher bewegt hat" (Jung | 991: 74).
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