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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Jin, Jang a Jung
Písal sa rok 1938 a Carl Gustav Jung práve v Zürichu
dopisoval svoj slávny predslov k Tibetskej kni he mŕtvych
(Bardo Thedol), keď k nemu zavítala zvláštna návšteva.
Návštevníci boli dvaja, vyzerali čínsky a tak nejako
komplementárne.
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azvonili, vošli, usadili sa. „Dobrý deň,“ povedal prvý, „som Jang.“
„Dobrú noc,“ povedal ten druhý (vlastne tá druhá), „som Jin.“
Ich nemčina s čínskym prízvukom znela príjemne. „Reprezentujem
večnosť, tmu, ženskosť, ľavú stranu tela a tak ďalej,“ povedala Jin.
„Ja reprezentujem históriu, svetlo, mužnosť, pravú stranu tela a tak ďalej,“ povedal Jang. „Sme dialektika,“ povedali obaja, „vymysleli sme
ju a stelesňujeme ju.“ „Nevymysleli to Hegel a Marx?“ čudoval sa
Jung. „Hegel to domotal a ten kujon (po nemecky povedal „der Halunke“) Marx to ešte prekrútil,“ odpovedal Jang. „Aha,“ zvolal Jung,
„hneď mi bolo na tom niečo podozrivé.“ „Ja som zasa vymyslel extroverta a introverta,“ pochválil sa. „Nevymyslel, ja som introvert,“ povedala Jin. „Ja som extrovert,“ povedal Jang. „Vážne?“ opýtal sa neveriacky Jung. „Nie,“ odpovedala Jin. „Áno,“ odpovedal Jang. Tak toto bude ťažká debata, pomyslel si Jung. Nahlas dodal: „No a vymyslel som
ešte asociačný experiment, archetypy a analytickú psychológiu.“ „Nevymyslel, my sme archetypy,“ povedali obaja. „No dobre, a načo ste
teda prišli?“ konečne sa opýtal Jung. „Kritizovať ťa,“ povedala Jin. „Pochváliť ťa,“ povedal Jang.
V podobnom duchu sa debata odvíjala ešte ďalšie dve hodiny.
Tí dvaja sa dokonca prihlásili, na základe svojho patentu na dia-
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lektiku, aj k diagnóze, dialýze, dialektom, diabetikom, diaspóre,
diastole, diarhoe, diáru, diablovi a podobne. Potom mal Jung dialektiky naozaj dosť. Rozhodol sa, že ich zaženie do kúta analytickými argumentmi. „Pozrite sa,“ povedal tým dvom, „dialektika je
fajn, ale nie je dva nejako málo? Veci sú zložitejšie. Napríklad aj
taká sexuálna orientácia. Uvidíte, že vysvitne, že dva póly – mužský a ženský – jednoducho nestačia. Hádal som sa o tom už s Freudom, a nakoniec sme sa úplne rozkmotrili. Časom bude ťažké sa v tom
orientovať.“ „Nebude,“ odpovedali mu, „závisí to od pomeru, v ktorom sme v človeku prítomní. Len my dvaja.“ „Cha,“ povedal Jung,
„budete sa čudovať.“ A zaútočil: „Ale nevšimli ste si, že aj priestor
v ktorom žijeme, je priestor, a nie plocha? Vy reprezentujete iba
dva rozmery, ale priestor má tri! Aj súradnice sú tri!“ A nakreslil im
systém súradníc x, y a z na papier. Jin a Jang sa zarazene odmlčali.
Bol to silný argument. Veď ani Carl Gustav Jung nebol len tak hocikto. „A čo to tu teraz vedieme? Dialóg? Veď sme traja!“ pokračoval Jung vo víťaznom ťažení. Nastalo dlhé ticho, plné nevyslovených
dialektických otázok. Jung víťazne bafkal svoju fajku a analyticky
sa usmieval popod fúz.
„Mier,“ povedala Jin. „Mier,“ súhlasil netypicky Jang. „Dobre,
dohodneme sa,“ navrhol Jung a dodal: „Priberte ma do partie. Je na
čase prekonať plochú dialektiku, to dvojrozmerné lezenie po ploche. Treba jej dať krídla, treba jej dať priestor, tretí rozmer. Ja budem ten tretí rozmer. Dialektika je mŕtva, nech žije trialektika.“
„Ale ty si obyčajný smrteľník, i keď si Carl Gustav Jung, a my sme princípy, dokonca praprincípy,“ namietali váhavo Jin a Jang. „To nie je
problém,“ povedal Jung, „ja tu pobudnem tak do roku 1961, čo je z pohľadu večnosti, všakže Jin, celkom krátky okamih. Dobre som si
prečítal tú tibetskú knihu a viem, čo a ako po smrti. Čakajte ma.“
Tí dvaja súhlasili.
Otázkou zostáva, či sú taoisti už na to pripravení. Možno potrvá zopár storočí, kým si všimnú, že vesmír má tri praprincípy –
z
Jin, Jang a Jung.

