archea 2021

anima mundi

Tavicí kotel kolektivní
transformace
Pokus o astropsychologickou analýzu
světových tranzitů druhé dekády
Petr Lisý

Jeden ze základních koncepčních rysů revue Archea představuje snaha nabízet čtenářům pohled na jevy
okolního světa z hlubinnější perspektivy, než bývá obvyklé. Texty zařazené do rubriky Anima Mundi jsou
věnovány tematice ducha doby (zeitgeist) a pokoušejí se zprostředkovávat porozumění kolektivním dějům, jež
nás obklopují, a to především prostřednictvím astropsychologické symboliky.
Text Petra Lisého Tavicí kotel kolektivní transformace tvoří „sourozeneckou“ dvojici s následným článkem
Stíny českého kolektivního nevědomí. Původním záměrem autora bylo představit jejich obsah v rámci jediného eseje, avšak ten se během práce natolik rozrostl, že se z hlediska přehlednosti ukázalo účelné rozdělit jej
na dvě samostatné, byť inherentně propojené části.
První z nich je věnována pokusu o analýzu dramatických sociopolitických dějů posledních let na globální úrovni.
Příčiny rostoucích obtíží lidské civilizace hledá v disharmonii v rámci psyché moderního člověka, jejíž povahu
přibližuje pomocí typologického modelu Carla Gustava Junga. Následně předkládá stručný přehled „světových
tranzitů“, jejichž symbolický význam osvětluje hlubší kontext turbulentního společenského dění druhé dekády
jednadvacátého století.
Rozsáhlejší stať Stíny českého kolektivního nevědomí, která následuje, pak pojednává o témže tématu specificky ve vztahu k lokálním problémům České republiky. Jak vyplývá z názvu, autor se v ní pokouší o zachycení
archetypických dominant české národní povahy, a to s důrazem na jejich stínové aspekty. Prezentaci této problematiky opírá zejména o analýzu nejvýznamnějších horoskopů české kolektivity. Prostřednictvím astropsychologických úvah nad tranzity vůči těmto horoskopům rovněž hledá důvody nedávného vyhřeznutí kolektivního Stínu, k němuž v české společnosti došlo. Vedle vlastních myšlenek ke zmíněnému tématu se na několika
místech odvolává na brilantní postřehy Rudolfa Starého, jehož lze na poli jungovského uvažování o české národní povaze označit za průkopníka.
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Úvod
Na následujících stránkách si dovoluji laskavému
čtenáři předložit dvojici textů „Tavicí kotel kolektivní transformace“ a „Stíny českého kolektivního
nevědomí“. Z důvodů přehlednosti jsem se rozhodl
původně jediný esej rozdělit na dva samostatné
články, které nicméně patří k sobě a doporučuji je
číst v uvedeném pořadí.
První nástin některých klíčových témat, jež jsou
pojednána dále, jsem se pokusil zformulovat již
před dvanácti lety v úvahách „Evropa v náruči
bohyně Spotřeby“ (revue PROSTOR č. 80, 2008)
a „Zatemněné Slunce“ (revue PROSTOR č. 83, 2009).
Tehdejší i dnešní texty jsou inspirovány knihami
a články Rudolfa Starého, který na tomto tematickém poli odvedl brilantní průkopnickou práci.
V období posledních několika let, odpovídajícím světovému tranzitu Saturn-Pluto, kdy se zdá,
že „vymknuta z kloubů doba šílí“ (Shakespeare), ve
mně vzklíčila potřeba vrátit se k těmto tématům důkladněji a pokusit se tak odhalit hlubší smysl současného dění. Plody této vnitřní potřeby se nerodily
vůbec snadno a mohu s klidným svědomím prohlásit, že sepsání předkládaných článků představovalo dosud nejnáročnější úkol mé autorské kariéry.
Richard Tarnas ve své charakteristice světového
tranzitu Saturn-Pluto uvádí, že „vytváří tlak na
individuální i kolektivní psyché, aby ukovala hlubší
a silnější struktury etického uvědomění“, což se
děje s nasazením soustavného úsilí, chmurného
odhodlání a disciplinovaného překonávání překážek (Cosmos and Psyche, 2006, s. 285). Tyto principy
podle něj platí i pro uměleckou a autorskou činnost.
Následující texty každopádně vznikaly v podmínkách odpovídajících práci s kolektivním Stínem
v Jungově smyslu. Pevně doufám, že budou pro
čtenáře přínosem.
Zbývá učinit ještě jednu úvodní poznámku. Předkládané úvahy jsou – při vší snaze o maximální
možnou objektivitu – opřeny o jistý hodnotový
zorný úhel, který může být v dnešní krajně zpo-
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litizované době vnímán jako „politický“. Rád bych
uvedl na pravou míru, že toto hledisko pro mě
není primární. Klíčovým principem je zde jungovský axiom kultivace vědomého přístupu ke světu.
Jak vyplývá z některých pasáží textu, v souladu
s Jungem nepovažuji archetyp Stínu a jeho projevy jednoduše za zlo, nýbrž jej vnímám také jako
nositele vytěsněných kvalit, jež zahrnují konstruktivní potenciál, pokud by došlo k jejich vědomému
zpracování. Pokud však jednotlivci či celé společenské vrstvy Stínu nereflektovaně podléhají, identifikují se s ním či jej nevědomě kanalizují, nelze
takovou situaci z morálního hlediska hodnotit
kladně. Kritika konkrétních politických názorových
proudů a subjektů, jež v článcích zaznívá, vyplývá
přirozeně z této obecné perspektivy, podobně jako
pozitivní hodnocení Václava Havla jakožto výsostného reprezentanta vědomé sebereflexe. Neboť jak
uvádí C. G. Jung v knize Přítomnost a budoucnost
(Holar, 2019, s. 17), pokud jednotlivci nepěstují
sebepoznání a individuaci, stávají se manipulovatelnou masou a původní konvence právního státu
sklouzává „do jakési primitivní formy společnosti,
totiž do komunismu nějakého primitivního kmene, který je podřízen autokracii náčelníka nebo
oligarchy“.

Duch doby a kolektivní
psychóza
Obecně lze konstatovat, že jsme zhruba v polovině druhé dekády 21. století napříč westernizovaným světem zaznamenali skokový nárůst podpory nezodpovědného a radikálního populismu.
Domnívám se, že vzhledem k intenzitě a iracionalitě tohoto jevu můžeme oprávněně hovořit
o vyhřeznutí kolektivního Stínu či kolektivní psychóze. Na úrovni jednotlivých států se jednalo
o situaci, v níž významná část společnosti propadla
regresi na historicky starší, již zdánlivě překonaná
stadia vlastního vývoje, jejichž nezpracované zbytky jsou nadále součástí hlubších vrstev národního nevědomí. To se markantně projevilo v podobě zvolení Donalda Trumpa americkým preziden-
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tem a při britském referendu, jehož výsledkem bylo
rozhodnutí vystoupit z Evropské unie. V obou
případech těsně převážil sentimentální příklon
k izolacionismu, který obě země vyznávaly v jistých
obdobích své minulosti. Do téže kategorie spadá
i vítězství antidemokratického bloku Zeman –
Babiš v českých volbách na přelomu let 2017
a 2018 a jeho následná snaha o znovunastolení
uzavřené společnosti, jež zde existovala před rokem 1989.
Společný rys této sociopolitické regrese napříč
kulturami přitom představuje důraz na archaické
vrstvy kolektivního nevědomí kmenového typu,
který se projevuje v podobě zesílení nacionalismu,
xenofobie a rasismu, a také v atavistickém příklonu k siláckým bezohledným vůdcům slibujícím
jednoduchá řešení složitých problémů. Rétorika
a autostylizace, kterou občané pod vlivem této kolektivní psychózy od populistických vůdců požadují, je kombinací archetypických postav Spasitele
a Vůdce tlupy či kmene s jeho barbarským siláctvím, bezohledností, narcismem a troufalostí. Volba těchto vůdců je pak kolektivně opět záležitostí
ryze emocionální a sentimentální, neboť celé po-

četné vrstvy obyvatelstva zde hlasovaly zcela proti
logice svých přirozených zájmů (aniž by si ovšem
tuto skutečnost ve své zaslepenosti uvědomovaly).
Reagovaly na emocionální hesla oslovující vrstvu
národního nevědomí spjatou s nedávnou historií:
Trumpovo „Učiňme Ameriku opět velikou!“ odkazovalo na vrcholy velmocenské éry USA v průběhu
20. století, zastánci Brexitu v čele s Borisem Johnsonem vzývali epochu britské „nádherné izolace“,
zatímco Babišův slogan „Makat a neblábolit!“
evokuje komunistický kult práce a dělnické třídy
a perzekuci intelektuálních elit. Rovněž je charakteristické, že tito voliči vesměs nejsou schopni
svou podporu radikálních populistů racionálně
obhájit.
Pokusme se nyní nad současnou kolektivní
psychózou westernizovaného lidstva zamyslet
z pohledu hlubinné psychologie. Společným rysem skokového nárůstu politického příklonu
k radikálnímu populismu autoritářského typu je
iracionalita. Pokud budeme aktuální výron stínové
iracionality chápat jako psychologický symptom,
o čem tento „návrat vytěsněného“ vypovídá?

Disharmonie psychických
funkcí

 Tranzity ze dne plebiscitu o vystoupení z EU
(tzv. Brexit) vůči horoskopu Velké Británie
23. 6. 2016
Systém domů Koch, program Sarastro

Podle mého názoru upozorňuje na zásadní disharmonii a asymetrii, která se v západní psyché
ustavila s nastolením projektu moderny. Vůdčí filosofickou vizi osvícenství představovala kombinace
francouzského racionalismu a britského empirismu, jejímž plodem je novověký vědecký materialismus. Z pohledu jungovských psychických funkcí
a odpovídajících astrologických živlů se jedná
o dominanci myšlení (vzduch) a vnímání (země),
přičemž racionalita má navíc úlohu jednoznačně
ovládajícího elementu, neboť země je v novověku
chápána mechanisticky jako trpná neživá hmota,
kterou lze na základě mentálních projekcí libovolně přetvářet k obrazu svému. Další klíčovou
charakteristiku moderní psyché pak představuje absolutní orientace na vnější svět a v podstatě
ignorování světa vnitřního.
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Naopak zbývající psychické funkce (resp. živly),
totiž cítění (voda) a intuice (oheň) se v novověkém
rozvrhu ocitly v hlubokém deficitu. To úzce souviselo s odvržením církevního křesťanství. Element
citového vztahu byl v rámci křesťanství obsažen
v podobě klíčového apelu „Miluj bližního svého!“
a důrazu na význam společenství věřících (církev
jako „tělo Kristovo“). Nástup věku moderny v tomto kontextu přinesl odcizení a společenskou fragmentaci a působnost živlu vody byla omezena na
privátní sféru rozvolněných osobních a rodinných
vztahů. Rovněž došlo k potlačení společenských
vrstev spojených s živlem ohně (šlechta, duchovenstvo), k němuž náleží víra, světonázor, mýtus
a pocit životního smyslu. Byla odstraněna přežilá
forma nadvlády, avšak spolu s ní byl bez adekvátní náhrady opuštěn i křesťanský mýtus o spáse,
což vyústilo v existenciální frustraci moderního
člověka. Působení intuitivních typů bylo omezeno
pouze na oblast světských a osobních projektů. Starost o niterný život a duchovní vývoj člověka byla
odkázána do dobrovolné a soukromé sféry. Vakuum
v důsledku tohoto vývoje vzniklo zejména na úrovni
„nejvyšších oktáv“ dotyčných živlů či psychických
funkcí, reprezentovaných astrologickými archetypy
Jupiter/Střelec a Neptun/Ryby, které souvisejí se
spiritualitou a duchovním životem.
Pro doložení výše nastíněné teze o disproporci
jednotlivých živlů v kolektivní psyché westernizovaného člověka uvažme rozdíly ve společenské
prestiži a oceňování, jež mainstreamová společnost
adresuje profesím, jež je zastupují. Dominantní postavení mají reprezentanti vzduchu (vědci, právníci,
informatici, obchodníci), zatímco méně prestiže, ale
stejné míry pozornosti se dostává profesím zemského živlu (bankéři, dělníci, výrobci, praktici). Oproti
tomu zástupci vody (terapeuti, pečovatelé, umělci)
a ohně (vizionáři, proroci, dobrodruzi) jsou chápáni
jako méně podstatní a jaksi „zbytnější“. Podobným
způsobem lze uvažovat i v kontextu analogické typologie Hippokratovy, jež se stala součástí běžného
jazyka. Sangvinik (vzduch) je v dnešní společnosti
považován v podstatě za ideální psychické ustrojení
a vzor normality, flegmatik (země) je pojímán přinejmenším neutrálně, avšak melancholiky (voda)
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a choleriky (oheň) míváme sklon vnímat jako problematické (byť připouštím, že zmíněné „zlidovělé“
termíny odpovídají povaze jednotlivých živlů pouze
v omezené míře).
V historickém kontextu je samozřejmě na místě
zmínit, že osvícenci měli pro demontáž vyčpělého
a zkostnatělého církevního křesťanství dobré důvody a že součástí jejich projektu byl vedle zmíněných nešvarů také respekt k individuální svobodě, zárodek kultury lidských práv a občanské
společnosti, jakož i sekulární humanismus. Přes
tyto výdobytky vedly klíčové rysy projektu moderny – vzduch jako dominantní živel, země jako
ovládaný prvek a orientace na vnější svět – ke
vzniku technokratické společnosti, kterou většina
lidí (ač zhusta nevědomě) vnímá jako „dehumanizovanou“. Tento pocit je založen na programové
absenci péče o výše zmíněné významné oblasti
kolektivní psyché, jež náleží do sféry živlů ohně
a vody. Tyto oblasti víceméně odpovídají Jungově
pojetí „transcendentní funkce“ neboli přesvědčení, že lidská duše je ve své povaze hluboce náboženská a že péče o duchovní život je inherentní
a základní lidskou potřebou. Moderní opuštění
křesťanství v sobě zároveň neslo skrytou výzvu
k hledání a kultivaci nového pojetí spirituality,
jež by odpovídalo vývojovým potřebám současného lidstva. Tato výzva byla skrytá proto, že vědecký materialismus jakožto nové náboženství
novověku na spiritualitu programově rezignoval.
V novodobé historii se sice vyskytly kulturní impulsy směřující k tomuto cíli (romantismus, hnutí 60. let 20. st.), avšak mainstreamové instituce
westernizované společnosti je nedokázaly akceptovat a zahrnout a jsou tak nadále ovládány krajní
disproporcí psychických funkcí, jež byla nastolena
na prahu novověku.

Dominantní konstelace
druhé dekády
Při snaze o astropsychologické porozumění kolektivnímu dění představují nejobecnější makroperspektivu tzv. „světové tranzity“, což je termín
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zavedený Richardem Tarnasem, zakladatelem archetypové kosmologie. Jedná se o analýzu vzájemných tranzitních aspektů pomalých planet,
jejichž archetypické kvality podkreslují postupné
proměny ducha doby, který panuje globálně a jeho
projevy se neomezují pouze na určitou zemi či
kulturní okruh.
Druhá dekáda jednadvacátého století představovala z hlediska těchto světových tranzitů nesmírně intenzivní periodu, v důsledku čehož se po jejím skončení nacházíme ve velice nejistém období
a přechodové krizi. Na tomto místě uvádím zcela esenciální shrnutí několika světových tranzitů,
jejichž vliv zásadním způsobem poznamenal turbulentní charakter desetiletí, s nímž jsme se právě
rozloučili.

A) Kvadrát Uran – Pluto (2008–2015)
Období, kdy se ve významných dynamických
aspektech nacházejí planety Uran a Pluto, jsou dle
Tarnase charakterizována výbuchy mocných revolučních impulsů, osvobozováním instinktů (libidinozních i agresivních), rozmachem masových
hnutí a všeobecným duchem radikální změny a turbulence. To platilo například pro události „arabského jara“ v roce 2011. Při aplikaci širokého orbisu by
vliv tohoto světového tranzitu bylo možno vztáhnout na celou dekádu, ale pro zjednodušení uvádím
zmíněnou periodizaci, která zahrnuje astronomický vrchol konstelace (2012–2015) a započíná společně s propuknutím globální ekonomické krize
v roce 2008. Ta bývá s konstelací Uran-Pluto rovněž
spojena, pokud je do ní prostřednictvím napjatých aspektů zapojen i Saturn, což byl i případ tzv.
T-kříže těchto tří planet, jehož nástup spadá do
roku 2008 a astronomický vrchol do roku 2010,
kdy zmíněná tělesa přecházela do kardinálních znamení zvěrokruhu (tzv. kardinální klimax). Působení
tohoto světového tranzitu v první polovině druhé
dekády jaksi „rozoralo“ a destabilizovalo poměry
ve vnějším světě i kolektivní psyché a připravilo
tak půdu pro zesílené projevy konstelací, jež následovaly.

B) Kvadrát Saturn – Neptun
(2015–2016)
Morfické pole dobového kvadrátu Saturna a Neptuna v tomto období korespondovalo zejména
s fenoménem tehdejší migrační krize, což skvěle
dokládá Rudolf Starý v příslušném textu publikovaném v revue Archea 2019. Právě v důsledku
intenzivního vlivu doznívajícího kvadrátu Uran-Pluto přineslo období tohoto jinak méně výrazného a krátkodobějšího světového tranzitu velice
bouřlivou společenskopolitickou reakci, jak si uvedeme dále.

C) Konjunkce Saturn – Pluto
(2018–2021)
Závěr druhé dekády orámovala konjunkce Saturna a Pluta, která dosah předchozího dramatického
dění jaksi zpečetila. Tato konstelace nastává přibližně jednou za čtyřicet let a podle Tarnase bývá
spojena se všeobecným pocitem, že nastal „konec
jedné éry“, s dobami mezinárodních krizí a konfliktů, vzestupu reakčních sil a sklonů k totalitarismu, organizovaného násilí a útlaku a prostoupena
atmosférou intenzivní kontrakce. Toto sevření se
tentokrát projevilo především prostřednictvím dopadů pandemie koronaviru (excelentní a vyčerpávající popis této dobové konjunkce a její provázanosti
s nedávným děním podává Keiron Le Grice v článku
„Koronovirus z pohledu archetypové astrologie“, který je součástí revue Archea 2021). Tarnas rovněž uvádí, že světové tranzity Saturn-Pluto představují
období zásadní transformace, která však probíhá
na bázi kontrakce, krize a ukončení předchozího
způsobu života, který se retrospektivně ukázal být
prostoupen „všeobecnou bezuzdností, dekadencí,
naivitou, vytěsňováním a inflací“. Pokud bychom
v působení aktuální konjunkce našli nějaký pozitivní
potenciál, pak by spočíval ve skutečnosti, že nezodpovědný populistický avanteurismus některých
západních demokracií, který započal v podmínkách
hospodářské konjunktury, tvrdě narazil na limit
reality a odhalil zoufalou neschopnost takto zvolených vůdců řešit závažné a komplexní společenské
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problémy. Astrologicky bychom tento rozměr mohli
spojit s účastí Jupitera na konjunkci Saturn-Pluto
během roku 2020, kdy s ní spojená krize ukončila
přízračné angažmá Donalda Trumpa v čele americké
politiky, jakož i odhalila tragickou inkompetenci
Andreje Babiše jako nezákonně vládnoucího premiéra ČR (zda to postačí k procitnutí dostatečného
množství voličů na to, aby se podařilo odstranit
dominanci antidemokratických sil v české politice,
zůstává dosud otázkou).

 Tranzity ze dne zvolení Donalda Trumpa
prezidentem vůči horoskopu USA
8. 11. 2016
Systém domů Koch, program Sarastro

D) Průchod Cheiróna a Neptuna
znamením Ryb (2011–2019,
resp. 2024)
Tuto náročnou sekvenci světových tranzitů lze
ještě doplnit informací, že v roce 2011 vstoupila dvě
pomalá tělesa do znamení Ryb. Prvním z nich je planeta Neptun, která je v tomto období (2011–2024)
jaksi posílena, neboť Ryby jsou současnou astrologií
považovány za její domicilní znamení – je tam jaksi
„doma“, „ve svém živlu“. Souběžně s ní vstoupila do
Ryb i planetka Cheirón, která souvisí s archetypem
zraněného léčitele a ve zmíněném znamení setrvala
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až do roku 2019. Domnívám se, že přítomnost těchto planet v Rybách, které jsou mimo jiné spojovány
s kolektivním citem, bludy, iracionalitou, prostupností, ovlivnitelností apod., představovala méně
nápadné „podhoubí“ či podklad pro projevy výše
shrnutých světových tranzitů, zejména pro aspekt
obecného nárůstu iracionality. Archetypický princip Neptun/Ryby je přímo spojen s tématy sugestibility mas, psychické nákazy, či přímo kolektivní
psychózy. V oblasti fyzického zdraví je rovněž asociován se slabou imunitou, infekčními onemocněními a jejich epidemiemi. Ačkoli bývá působení
Neptuna ve srovnání s ostatními astrologickými
archetypy relativně nenápadné a spíše podprahové, můžeme vidět, že dobové dění dosti doslovně
odpovídá jeho zdůrazněné pozici v domovském
znamení Ryb. Pokud jde o Cheiróna, jako nápadná
koincidence se jeví fakt, že pandemie koronaviru
vypukla po jeho přechodu na první stupně znamení
Berana (téma agresivní penetrace), kde se nacházel
právě před sto lety, když se z Asie do světa šířila
jiná epidemie, jež se stala známou pod přízviskem
„španělská chřipka“.

Čelíme důsledkům zanedbané
spirituality
K zásadnímu konkrétnímu projevení kolektivní
psychózy, o níž zde pojednáváme, došlo v letech
2016–2017, tedy až během doznívání nejvýznamnějšího světového tranzitu druhé dekády, který ji
inicioval (kvadrátu Uran-Pluto). Nejmarkantnější
důsledky se týkaly zemí, u nichž ony globální dobové
konstelace zároveň utvářely významné tranzitní
aspekty vůči neuralgickým bodům národního horoskopu (zde se dostáváme do sféry klasické mundánní
astrologie). Jako příklad si můžeme uvést výsledek
britského referenda o vystoupení z Evropské unie
(tranzitní Pluto v opozici na Lunu v horoskopu Velké
Británie), zvolení Donalda Trumpa prezidentem
USA (tranzitní Pluto v opozici na Slunce v horoskopu USA), anebo vítězství antidemokratických sil
v českých parlamentních a prezidentských volbách
v letech 2017 a 2018, o jejichž astrologických souvislostech detailněji pojednám dále.
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V této souvislosti je rovněž vhodné zmínit pozoruhodnou analogii mezi druhou dekádou 21. století a třicátými lety století předchozího. Na počátku obou desetiletí proběhla ekonomická krize, jež
byla spojena s obdobnou komplexní astrologickou

konstelací, totiž kardinálním T-křížem Saturna,
Urana a Pluta. V obou případech též následovala
vzedmutá vlna politické iracionality, jež ve třicátých letech vyvrcholila v Německu ve formě kolektivní psychózy nacismu, jež Hitlerovi umožnila

 Jordan Tenčev, Krysař
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ovládnout celou zemi (což nedlouho poté vedlo
k dobře známým fatálním důsledkům). Rovněž stojí
za zmínku další analogie: i tehdy, stejně jako dnes,
společnost souběžně začínala vstřebávat rozmach
nových informačních technologií, které měly na celém dění významný podíl. V třicátých letech využila
Goebbelsova propaganda maximálním způsobem
možností rozhlasu a kinematografie ve prospěch nacismu, zatímco v současnosti zaznamenává úspěchy
v informační válce na sociálních sítích především
dezinformační propaganda putinovského Ruska.
V návaznosti na předchozí tezi o chronickém napětí, jež v rámci moderní psyché panuje mezi přehnaně zdůrazněnou technokratickou mentalitou
a vytěsněnou religiozitou (a jež Nietzsche poetičtějším způsobem popsal jako konflikt mezi
apollinským a dionýským), můžeme předestřít perspektivu, podle níže se vytěsněný iracionální pól
psyché má tendenci opakovaně prolamovat na povrch kolektivního vědomí. Někteří myslitelé, mezi
nimi i C. G. Jung, si počátkem dvacátého století uvědomovali existenciální prázdnotu a sterilitu
moderního světa a volali po zahrnutí iracionálního pólu skutečnosti. A jak jasnozřivě poukázal
Rudolf Starý, ve třicátých letech k onomu návratu
iracionality skutečně došlo, avšak vyznačoval se
vyloženě regresivním charakterem. (Je ostatně
sdostatek známo, že politická hnutí národního
socialismu a komunismu se vyznačovala parareligiózními rysy a sloužila jako nevědomé surogáty
institucionálních náboženství.) Byl to sám Jung,
kdo ještě před propuknutím druhé světové války
rozpoznal v praktikách nacistického hnutí archaické aspekty kmenového germánství, včetně působení archetypu Wotana (viz jeho stejnojmenný esej
z roku 1936).
A opět nám vyvstávají až mrazivé paralely k dnešní době. Nacistická ideologie byla směsí nacionalismu a revolucionářství, konspirací o vnějším nepříteli, nedůvěry k tradičním elitám, dominance
archetypu Spasitele a Krysaře, symbolické, mytologické a rituální „veteše“ a masových shromáždění.
Současné americké hnutí QAnon, které podporuje
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Donalda Trumpa, vykazuje zcela obdobné rysy, jež
se – stejně jako tehdy – vzdělanému člověku zvenčí
jeví jako nekonečně absurdní, a přesto získalo příznivce v řádech desítek milionů. Jak se pokouším
doložit v tomto textu, zdroje této nebezpečné
a destruktivní iracionality spočívají v moderním
opomíjení přirozené spirituální potřeby lidské psyché, která je tak chronicky deprivována, podléhá
hluboké regresi a periodicky proráží na povrch kolektivního vědomí v krajně stínové podobě.
Důsledkem iracionálního nacistického běsnění
byla gigantická destrukce Evropy, po níž následovala poválečná obnova. Ve strachu z oné ničivosti
však byla iracionalita v poválečných dekádách opět
vytěsněna, a tak lze říci, že tu nejpodstatnější lekci
z oné doby západní člověk bohužel nepochopil. Významný impuls směřující k novému a pozitivnímu
uchopení iracionality sice přineslo hnutí 60. let
(pod vlivem dobové konjunkce Uran-Pluto), avšak
tento impuls nebyl dostatečně silný na to, aby změnil technokratickou povahu našich institucí, jež
jsou nadále ukotveny v ideovém rozvrhu projektu
moderny, zahrnujícím především technologický pokrok a vědecký materialismus. Další příležitost pro
vědomé přijetí a integraci spirituality představovala devadesátá léta, a to v souvislosti s tehdejší
konjunkcí Urana a Neptuna. V retrospektivě lze
poněkud překvapivě konstatovat, že český prezident Václav Havel byl jedním z vůdčích světových
politiků, kteří v oné době takovou integrativní vizi
artikulovali. Jeho projekt byl bohužel většinově
odmítnut na domácím poli a přes kladné ohlasy se
neprosadil ani mezinárodně. Volání po změně paradigmatu, ozývající se ze stále širších, avšak dosud
nikoli většinových progresivních společenských kruhů, nebylo vyslyšeno, a tak v posledních letech opět
zažíváme návrat iracionality v oné obludné a ohrožující stínové podobě. V dlouhodobějším horizontu
bychom tedy současnou kolektivní psychózu měli
chápat především jako memento, jež nás naléhavě
upozorňuje, že pokud vnitřní život a spiritualitu
nezahrneme do našeho světonázoru, budeme odsouzeni čelit jejich destruktivní stínové verzi, která
má potenciál zcela rozvrátit naši společnost.
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