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Reportáže Oleha Kryštopy 
(viz rozhovor na straně 26) 
mají zpravodajskou hodnotu 
i umělecký přesah. Kniha 
Ukrajina v měřítku 1 : 1 je cenným 
svědectvím o každodennosti 
života ve státě, který v posledních 
letech defi novalo hlavně ovzduší 
bezvýchodnosti, ale i velké rozdíly 
mezi jednotlivými regiony.

miroslav tomek
Na konci října do Prahy přijel ukrajinský novi-
nář a spisovatel Oleh Kryštopa, aby tu předsta-
vil svou knihu Ukrajina v měřítku 1 : 1 (Ukrajina. 
Masštab 1 : 1, 2013), která právě vyšla v českém 
překladu. V textu, jenž je souborem reportáží, 
se ovšem, s výjimkou doslovu, nemluví o udá-
lostech posledních tří let – Majdanu, ruské oku-
paci Krymu a válce na východě Ukrajiny. Autor 
knihu totiž vydal v době, kdy Majdan teprve 
začínal, a jednotlivé reportáže jsou o několik let 
starší. Je ale možné, že právě proto bude pro 
českého čtenáře zajímavá – od roku 2014 pozo-
rujeme sice nárůst mediálního zájmu o Ukra-
jinu, ale předcházející vývoj často zůstává stra-
nou zájmu.

O lidech a jejich starostech
Kryštopova kniha si neklade za cíl nabídnout 
komplexní pohled na Ukrajinu. Jde o mozai-
ku reportáží, pozorování a příběhů. Někte-
ré jsou velmi stručné, třeba jen na jednu 
nebo dvě stránky, vlastně jde spíš o drobné 
postřehy z každodenního života, nesouvisející 

bezprostředně ani s dalšími texty v knize, ani 
s autorovou prací – možná by se pro ně hodi-
lo označení črta. 

Kniha vznikala při autorově každodenní novi-
nářské práci, kvůli které pravidelně cestoval 
po celé zemi. Vzhledem k tomu, že Ukrajina 
je velmi rozlehlá, infrastruktura často nekva-
litní a obyvatelstvo vesměs chudé, cestování 
tu není tak běžné jako u nás. Autor sám v roz-
hovoru pro Český rozhlas řekl, že lidé „často 
ani nevědí, co se děje třicet čtyřicet kilometrů 
od nich“. Na Ukrajině se proto knihy popisují-
cí odlehlé oblasti země a život v nich, který se 
mnohdy zdá exotický i samotným Ukrajincům, 
těší zájmu čtenářů. Stačí zmínit témata, jako 
je život horalů v Karpatech či rybářů v „ukra-
jinských Benátkách“ (městečku Vylkove v del-
tě Dunaje), osudy horníků pracujících v načer-
no zřízených primitivních dolech na Donbasu 
nebo zaměstnanců, kteří ještě dnes chodí do 
práce v černobylské jaderné elektrárně. 

Byla by ale chyba si myslet, že  Ukrajina v měřít-
ku 1 : 1 je cestopis. Kryštopa se nezajímá o ráz 
krajiny nebo historické pamětihodnosti; píše 
o lidech a jejich starostech, i když často zpro-
středkovává čtenářům spíš své dojmy a pocity 
než konkrétní pozorování. V některých přípa-
dech se z reportáží stávají povídky o jednotli-
vých cestách, v nichž autorovi spolupracovní-
ci hrají stejně důležitou roli jako místní lidé, se 
kterými se setkávají. Stojí za zmínku, že autor 
je v oblasti knižní reportáže vlastně ukrajin-
ský průkopník. V době, kdy začal na své knize 
pracovat, byl tento žánr na Ukrajině novinkou.

Mezi kozáky a v moři vodky
Zvlášť zajímavá je série textů z Krymu. Ty uka-
zují dlouho neřešené problémy, jež v oblasti 

vyvolalo soupeření různých verzí národní 
identity a vnímání vlastní historie místními 
lidmi, ale také pobyt ruských námořníků na 
sevastopolské základně a hluboko zakořeněná 
kriminalita a korupce. Narazíme mimo jiné na 
vzpomínku na rozhovor se Sergejem Jurčen-
kem, atamanem krymských kozáků, o jehož 
polovojenském oddílu Kryštopa napsal: „Jsou 
mezi nimi profíci. A ti docela postačí k tomu, 
aby se v daném místě vychýlila rovnováha. Ve 
prospěch ruské trikolóry.“ Záhy po vydání kni-
hy se právě tento aktivista se svými kozáky 
podílel na proruských protestních akcích na 
Krymu a poté začal podporovat separatisty 
na východě Ukrajiny.

Mezi další dobře zpracovaná témata pat-
ří reportáž z cesty po obou stranách ukrajin-
ských Karpat, kam televizní štáb, jehož členem 
autor byl, vyrazil zkoumat příčiny katastrofál-
ních následků povodní, ale místo toho většinu 
doby doslova tonul v moři vodky, kterou žurna-
listy vítali až příliš pohostinní místní lidé. Popisy 
hodování střídají záznamy vzpomínek místních, 
vyprávějících o svých zážitcích při povodních. 
O příčinách záplav se toho sice mnoho nedo-
zvíme, to ale nakonec není to hlavní. 

V knize najdeme i příběhy geologů hledají-
cích zemní plyn, vzpomínky veteránů Ukra-
jinské povstalecké armády, kteří organizovali 
povstání v sovětských lágrech, nebo reportáž 
z okolí Šackých jezer, ohrožených dnes vysy-
cháním. Možná ale, že nejzajímavější jsou pro 
českého čtenáře právě detaily každodenního 
života a časté zmínky o tom, v čem vlastně spo-
čívají rozdíly mezi různými ukrajinskými regio-
ny. Zde se ovšem pozorný čtenář občas musí 
ptát, jestli Kryštopa, který sám pochází z Ivano-

-Frankivsku na západě Ukrajiny, není, jakkoliv 

to sám popírá, proti východním, ruskojazyčným 
částem Ukrajiny poněkud zaujatý. Například 
hned v první reportáži o donbaské vesnici mlu-
ví o odporné „pálence z uhlí“ a salámu „chut-
najícím po uhlí“, jinde zase popisuje překroče-
ní řeky Zbruč, oddělující kdysi rakouské a ruské 
impérium, jako přechod mezi dvěma světy, při-
čemž v tom východním hrdinové už po několi-
ka nevlídných slovech místních „úplně strnou“.

Atmosféra bezvýchodnosti
Styl knihy trpí určitou nevyrovnaností: autor 
někdy sáhne k rázné úsečnosti a používá co 
nejkratších vět, jako by tak chtěl zvýšit drama-
tičnost textu, potom ale tempo zvolní a dále 
píše civilnějším jazykem. Zvlášť kratší texty 
se často snaží efektně zakončovat, ne vždy se 
mu to ale daří. Charakteristická pro celou kni-
hu je atmosféra bezvýchodnosti a melancho-
lie – optimismu tu mnoho nenajdeme, nanej-
výš trochu trpkého humoru. 

Ukrajina v měřítku 1 : 1 má svou hodnotu jako 
informační zdroj, ale také jako umělecké dílo 

– výborně vystihuje atmosféru Ukrajiny, a pře-
devším jejího venkova. Reportáže jsou určené 
v první řadě domácímu, ukrajinskému publi-
ku. Podrobně zpracované vysvětlivky však čes-
kým čtenářům pomáhají, aby se v nich neztrá-
celi. Na rozdíl třeba od sousedního Polska u nás 
podobné knihy scházejí – ponecháme -li stra-
nou nedávnou poněkud rozpačitou práci Mila-
na Syručka Rusko -ukrajinské vztahy (2015). 
I proto snad má sbírka reportáží Oleha Kryš-
topy šanci dočkat se zaslouženého zájmu.
Autor je ukrajinista.

Oleh Kryštopa: Ukrajina v měřítku 1 : 1. Přeložila 
Marie Iljašenko. Dokořán, Praha 2016, 232 stran.

Melancholické črty z Ukrajiny

Kniha rozhovorů se zakladatelem 
analytické psychologie Carlem 
Gustavem Jungem obsahuje 
kromě vhledů do hlubinné 
psychologie také jeho 
sebeobhajobu – především 
proti nařčením z antisemitismu. 
Některé z rozhovorů se dotýkají 
rovněž otázky, zda Jung nebyl 
spíš mystik než vědec.

johana kotišová
„Lidé si musejí přečíst moje knihy, i když jsou 
tak tlusté. Je mi líto,“ uzavírá Carl Gustav Jung 
jeden ze zhruba třicítky rozhovorů z let 1933 
až 1961, uspořádaných Williamem McGuirem 
a R. F. C. Hullem do knihy nazvané prostě 
Rozhovory s C. G. Jungem (C. G. Jung Spea-
king: Interviews and Encounters, 1987). Má 
pravdu. Citovaný výrok přichází v okamži-
ku, kdy zjišťuje, že se do rozhovoru neve-
jde detailní vysvětlení vztahu kolektivního 
nevědomí k vědomí. A to přesto, že formát 
daného rozhovoru Jungovi poskytuje mimo-
řádný prostor: jde totiž o přepis takzvaných 
Houstonských fi lmů, které s Jungem v srp-
nu 1957 v Curychu natáčel profesor Richard 
Evans pro studenty psychologie z Houston-
ské univerzity.
V rozhovoru s Carol Baumannovou z ro -

ku 1949 zase Jung přiznává, že „psychologie 
nevědomí se do populárního světa nehodí“. 
Dotýká se tak paradoxu, že především ve tři-
cátých, čtyřicátých a padesátých letech minu-
lého století sám působil jako veřejný intelek-
tuál a měl možnost vyslovovat se k velmi 
rozmanitým tématům, od Mussoliniho po 
vánoční stromek, aniž by mu však populari-
zační formát rozhovoru dovolil vyhnout se 
zjednodušování, a předejít tak nepochopení.

Rasa a psychika
Různé zkratky – ať už se jich dopouštěl Jung 
sám, žurnalisté nebo podezíraví vykladači 

– přesto vytvořily nános pokroucených inter-
pretací, které na Jungovi dlouho ulpívaly. Pří-
kladem byl jeho údajný antisemitismus. Prá-
vě v rozsáhlejších rozhovorech Jung získává 
prostor k sebeobhajobě proti obvinění, že psy-
chologicky legitimizoval nadvládu Árijců nad 
Židy, když napsal, že árijské nevědomí má vyš-
ší potenciál než to židovské, protože se ještě 
plně nevzdálilo barbarství. „Jedná se jedno-
duše o zhodnocení určitých psychologických 
rozdílů, které se nacházejí v pozadí, a ve sku-
tečnosti je tento článek vůči Židům pochval-
ný,“ brání se Jung ve zmíněném rozhovoru 
s Baumannovou.

Spor o antisemitismus ukazuje dvě zajíma-
vé nejednoznačnosti, které se Junga týkají. Na 
jedné straně se nedá popřít, že Jung dobo-
vě konvenčně – a z dnešního pohledu nebez-
pečně – zobecňoval, když uvažoval v termí-
nech rasy a národa (v tomto smyslu byl ovšem 
asi tak stejným „antisemitou“ jako Ferdinand 
Peroutka v knize Jací jsme z roku 1924). Mimo 
to na jungiánství spočívalo břemeno očekává-
ní, že se stane univerzální teorií, suplující svým 
způsobem i náboženství. Tou ale být nemůže 
ani jungiánství, ani psychoanalýza obecně. Na 
druhé straně je třeba uznat, že právě uvažová-
ní v měřítku celospolečenských tendencí mezi-
válečného Německa či Ameriky a vedení para-
lel mezi psychikou jedince a národa dovolilo 
Jungovi diagnostikovat kolektivně -duševní 
předpoklady nástupu nacionálního socialis-
mu nebo krutého zacházení s menšinami.

Mnohé diagnózy ostatně zůstávají platné 
dodnes. Podle Junga se k menšinám a vůbec 
k prvkům, které považujeme ve svém pro-
středí za cizí, chováme jako k vlastnímu stínu 

– tedy skrývané straně osobnosti, která obsa-
huje naše nejnižší rysy. Už před první světo-
vou válkou Jung například tvrdil, že pohoršení 

nad brutalitou nebo nerovnoprávností nezá-
padních společenství je zástěrkou brutality 
a nerovnosti, jež existují přímo mezi námi. 
V polovině třicátých let pak pro časopis 	 e 
Modern 	 inker jasně vyslovil obavy z lidské 
sebedestrukce: „Nejstrašnější nebezpečí, jemuž 
člověk musí čelit, spočívá v moci jeho myšlenek. 
Žádná vesmírná síla na zemi nikdy během čtyř 
let nezničila deset milionů lidí. Ale lidská duše 
to dokázala. A může to udělat znovu.“ 

Národ nestvůra
Na sílu myšlenek a slov bychom v souvislosti 
s vytyčováním různých fyzických i diskursivních 
hranic měli pamatovat i dnes: „Lidé už hovoří 

o příští válce. Jestliže budou takhle dál mlu-
vit a myslet, příští válka vybuchne sama od 
sebe.“ Propracovaná psychologie davu Jung-
ovi nakonec (v rozhovoru pro Cosmopolitan 
z roku 1939) umožnila pět minut po dvanác-
té varovat přímo před konceptem národa: 

„Takový je národ: nestvůra. Každý by se měl 
bát národa. Je to něco hrozného. Jak může mít 
taková věc čest nebo držet slovo?“ Do živého 
tnou i momenty, kdy se Jung na ose dynamiky 
individuálního a kolektivního posouvá k jedin-
ci. Upozorňuje, že jedině člověk, který se oci-
tá v konfl iktu sám se sebou, vyhlašuje války 
a začíná revoluce. Z jeho popisu hlavních rysů 

„psychologie diktátorství“ je zcela nepochybné, 
že i nejmocnější muži dnešního světa se sebou 
samými svádějí líté boje.
Junga často provází pověst temné persony, 

jejíž složitost dokládají třeba vize a obrazy 
z Červené knihy (1954, česky 2010). Autoři 
rozhovorů, novináři a akademici, však vypo-
vídají spíše o setkání s laskavým a jiskřivým 
pohádkovým dědečkem Jungem. Díky chro-
nologickému řazení rozhovorů pak sleduje-
me, jak Jung -smrtelník krystalizuje v takřka 
mytickou bytost. Mýtus Junga -mystika přitom 
vytvářejí sami tazatelé – například kunsthis-
torik Pierre Courhtion, který líčí, jak při roz-
hovoru „v omezeném prostoru pokoje ožily 
fantastické, míhající se přízraky“. Sám ana-
lytický psycholog naopak trvá na exaktnos-
ti svého učení a na empirickém základu feno-
ménů jako synchronicita nebo „participation 
mystique“. „Každý, kdo říká, že jsem mystik, 
je prostě idiot. Nerozumí v psychologii jedi-
nému slovu.“ Podobné disclaimery se do Roz-
hovorů, na rozdíl od zevrubně vysvětlené teo-
rie analytické psychologie, vejdou.
Autorka je doktorandka sociologie médií.

William McGuire, R. F. C. Hull (eds.): Rozhovory 
s C. G. Jungem. Přeložil Ondřej Fafejta. Portál, 
Praha 2015, 304 stran.

Síla myšlenek a slov

Carl Gustav Jung. Foto archiv VUF


