
Koho kdy napadlo použít pohádky 
v psychologii? Víme něco o historii 
tohoto fenoménu?
Pohádkami se zabýval poprvé vážně Carl 
Gustav Jung, který zjistil, že pohádkové 
motivy se opakují po celém světě, aniž 
se příslušníci některých národů vůbec 
kdy mohli potkat. Jung předpokládal, že 
nevědomá duše je na celém světě stejná 
a je složena z archetypů, které v různých 
kulturách a pohádkách „prosakuji“ z nevě‑
domí nezávisle na sobě. Další po Jungovi 
byla například švýcarská psycholožka 
Marie ‑Louise von Franz.

Proč je symbolika pohádek tak oblíbe-
ná?
Archetypální motivy mají nad námi vel‑
kou sugestivní moc. Jsou odvěké, máme 
je vrozené, a když slyšíme pohádku, jako 
bychom už ji kdesi v sobě znali. Něco 
hlubokého se v nás otvírá, je to mnohdy 
i hrůzostrašné nebo posvátné („numinóz‑
ní“). Některé pohádkové motivy jsou 
„ty naše“, nějak nasedají na naše osobní 
a rodinné komplexy a poskytují nám 
moudré odpovědi na naše problematické 
a zraněné kousíčky duše. Pohádky nás 
mohou léčit. Ukazují cestu a naději v kon‑
fliktní situaci.

Pohádky jsou lidová moudra sepsaná 
do příběhů. Jaké předpoklady podle 
vás měli spisovatelé pohádek, jako jsou 
například bratři Grimmové k tomu, aby 
tato moudra uspořádali do pohádko-
vých knížek?
Domnívám se, že bratři Grimmové, Karel 
Jaromír Erben nebo Božena Němcová tu‑
šili, že lidové pohádky jsou skryté klenoty, 
které by mohly bez zapsání upadnout 
v zapomnění. Proto putovali od chalupy 
k chalupě a horlivě je zapisovali, asi jako 
když milovník motýlů loví v Africe motýly. 
Možná tušili, že pohádky jsou střípky 
z pradávné studnice moudrosti, asi jako 
když se roztříští džbán na tisíc malých 
kousků. Každá pohádka je jeden střípek. 
Pohádky bratří Grimmů se vyznačují 
i temnotou a krutostí, která je v dneš‑
ní době cenzurována. Je to podle mě 
zbytečné. Děti unesou poměrně i drsnější 
pohádky, nemusíme z nich dělat takové 
panenky z alabastru. Děti nejsou „nepo‑
skvrněné, nepopsané desky“. Rodí se už 
jako svého druhu osobnosti. I skrze temné 
aspekty pohádek se děti dotýkají něčeho, 

co jejich duše potřebuje. Pokud se toho 
nedotkne v pohádkách, bude to hledat 
jinde.

Můžeme chápat pohádku Broučci od Ja-
na Karafiáta, kdy úkolem broučků bylo 
svítit lidem, jako poselství nést a šířit 
světlo i v dnešní době?
Broučci osobně v mém dětském já zane‑
chali podivný smutek a beznaděj a totéž 
jsem slyšel od jiných lidí. Vnímám je spíš ja‑
ko protestanskou propagandu a poselství 
o beznaději, tlení a umírání všeho života, 
kde jediná naděje je spása posmrtná. Jsou 
trochu morbidní. Nejedná se o lidovou 
pohádku, kde právě archetypy prosakují 
přirozeně, samy od sebe, asi jako krápníky 
v jeskyni. Tady je naopak Karafiát odlil 
z protestantské malty pod vlivem chtě‑
ných idejí. V jeskyních se dýchá přirozeněji 
a zdravě. Tak poznáte pravou pohádku. 
Ne tu ušitou „intelektuální jehlou“, jako 
jsou většinou pohádky v poslední době 
produkované Českou televizí, rádoby vtip‑
né a překombinované, ale vzdalující se od 
klasických archetypálních motivů.
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Některé pohádkové bytosti jsou známé 
po celém světě, jiné, například Babu Ja-
gu, najdeme jen ve slovanských zemích. 
Čím to je?
Na Západě skutečně Babu Jagu neznají. 
(Pokud nepočítáme akční film John Wick, 
kde Keanu Reeves hraje zabijáka z hlubin 
pekla, kterému říkají Baba Yaga). Západ 
zná čarodějnici (Witch), ale ne přímo 
Babu Jagu. Podle mě jde o to, že ve slovan‑
ských zemích je silněji konstelován určitý 
mateřský komplex založený na pohlcování 
mužů a synů pradávnou velkou mat‑
kou (archetyp Baby Jagy). Je to rodinný 
a vztahový vzorec, který se u nás zřejmě 
vyskytuje více než na Západě. Silné matky, 
vládnoucí rodu a energeticky vysávající 
slabého mužíčka po svém boku, se ve 
východní Evropě zřejmě vyskytují hojněji.

V jedné knize píšete, že Baba Jaga sym-
bolizuje dva druhy bolesti ženy, a to zra-
nění a temnotu. Jak jste k tomu došel?
Upřesnil bych to. Archetyp Baby Jagy 
představuje u některých žen ochranu 
před zraněním. Aby se u ní neopakovalo 
nepříjemné zranění, žena se zapouzdří 
a obrní Babou Jagou. Spojí se se zdrojem 
archetypální síly, je nezranitelná, vše má 
pod kontrolou a z této pozice kastruje, 
shazuje muže, rozhodne se nikdy mu 
nedat důvěru, je to trumbera a trubec už 
a priori, proto zaslouží jen pohrdání. Toto 
nastavení ženu ochrání před zklamáním, 
bohužel ji však ochrání i před láskou, 
štěstím, intimitou, důvěrou a naplňují‑
cím vztahem. Zaručeně. S Babou Jagou, 
která ovládá mou duši, nelze vybudovat 
kvalitní vztah. Baba Jaga si vystačí sama, je 
autoerotická, sama k sobě vztažená. Muž 
je pro ni jen neschopný podržtaška tam 
vzadu. Dceru vychovám do stejného mo‑
delu Baby Jagy s syna okleštím podobné 
jako tatínka (pokud se nechají). O tom 
pojednává třeba český film Teorie tygra.

Můžete uvést příklady dalších pohád-
kových bytostí, které mají podobné 
typické vlastnosti? Při čtení pohádek 
si je běžně zřejmě neuvědomujeme. 
Jaké další pohádky můžeme praktiko-
vat při – řekněme – vztahové léčbě? 
Myslím tím nejen mezilidské vztahy, ale 
i vztah sám k sobě.
Řeknu pár příkladů. Bludička může 
symbolizovat ženu propadlou ezoterice, 
která ztratila kontakt s reálným životem 
a bloudí v astrálních říších, zatímco tady 
dole jí utíká pozemský čas. Když se z toho‑

to bloudění vrátí na zem, zjistí, že ji uteklo 
patnáct let života a duchovní vývoj byl 
jen iluzí. Propadla například svůdné moci 
archetypu nebo slavného gurua. Vodník 
může symbolizovat úchylný sexuální kom‑
plex ve starém pánovi, jenž rád „slintá“ 
nad mladými dívkami, ale stejně tak může 
představovat na druhé straně moudrost 
přírody, která rozumí alchymii vody 
v rostlinách, pramenech a potocích, a kde 
je vodník naopak personifikace těchto pří‑
rodních procesů. Nebo pohádka Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký může představovat 
tři způsoby, jak se zorientovat ve své 
situaci, když bloudíme: Dlouhý předsta‑
vuje funkci vidění z odstupu a nadhledu, 
z velké výšky a klidu se nám problém jeví 
maličký; Široký představuje funkci plného 
emočního ponoření do situace (nafouk‑
nutí vody dovnitř), kdy jsme si vědomi 
každého emočního detailu dané situace, 
nic nepotlačujeme. A Bystrozraký před‑
stavuje něco jako „třetí oko“, kdy z milionu 
komplexit vylovíme jehlu jako z kupky 
sena – intuici, která umí vybrat singulární 
řešení – konkrétní krok tady a teď. Tito 
tři chlapíci představují kvality v našem 
nevědomí, které máme kdykoli k dispozici; 

jen si je přivolat. To je například mé čtení 
těchto pohádkových bytostí, k němuž 
jsem dospěl na základě konstelací. Každou 
pohádkovou bytost můžeme interpre‑
tovat různě. Není jediný správný výklad 
pohádkové bytosti nebo pohádky.

Jak lidé – pacienti – reagují na příměry 
svých životních situací k pohádkám?
Nadšeně. Přirovnání k pohádkovým 
postavám a dějům je srozumitelné, jasné 
a neodsuzující. Dětská část v nás na to 
rychle přistoupí. Příklad – porovnejte 
si, jak vám zní: „jste labilní cholerik se 
sklonem k destruktivitě v nejbližším okolí“ 
anebo „někdy jste jako ohnivý drak, po 
kterém zůstává spálená země“. První výrok 
zní jako pozvánka do Bohnic a vede u člo‑
věka k sebeodmítnutí. To druhé lze u sebe 
přijmout a pracovat s tím. „Co myslíte, 
že tomu drakovi ve vás chybí?“ – „Víte, 
strašně dlouho už ho někdo nepohladil.“ 
(Úlevný pláč.)

Vlastnosti některých pohádkových 
bytostí, které jsou nám často kladeny 
jako příklad, nejsou však pro náš život 
příliš prospěšné. Typicky Popelka. 
Režisérka Olga Sommerová natočila 
dokument s názvem Popelčin syndrom, 
v němž dělala rozhovory se ženami, 
které vlastnosti Popelky dohnaly do 
role oběti. Jak najít, co z pohádek je pro 
současný život prospěšné a co nikoliv?
Myslíte, jestli nějaká pohádka nenabádá 
ke špatnému chování – asi jako když se 
princ Vilibald v Arabele vloupe Šípkové 
Růžence do komnaty a místo polibku jí 
ukradne všechny prsteny a zmizí oknem? 
Moje odpověď je úplně jednoduchá. Že 
je pro vaši duši nějaká pohádka prospěš‑
ná, poznáte podle toho, že když se na ni 
díváte, zakoušíte silné emoce dojetí, krásy, 
smutku, lásky, strachu, soucitu a ztotož‑
nění s nějakou postavou. A když ji dávají 
znova, zase utíkáte k televizi. Něco ve vás 
ji miluje a chce ji vidět a sylšet znovu. Tato 
láska k pohádce vám sděluje, že její příběh 
je pro vás prospěšný. Pravděpodobně má 
v sobě ony ingredience, které bábovka 
ve vaší duši potřebuje k propečení (jaké 
komplexy oslovuje, aby došlo k zacelení 
duše). Obecný návod pro všechny neexis‑
tuje. Každému chutná bábovka podle ji‑
ného receptu. Některé pohádky milujeme 
od dětství po smrtelnou postel. Jiné se nás 
netknou. Nudí nás. Indikátorem je naše 
dojaté srdce.
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Říká se, že pohádky máme 
proto, aby děti usnuly 

a dospělí se probudili. Moje 
osobní zkušenost s knihou 

Závislé vztahy, v níž německý 
psychoterapeut Heinz ‑Peter 

Röhr pracuje s pohádkou 
O husopasce, byla natolik 

silná, že jsem začala pátrat 
po dalších příkladech. Tímto 

tématem se u nás zabývá psy‑
choterapeut Vojtěch Franče.

Vojtěch Franče
Lektor grafologie a astrologie, tera-
peut a facilitátor konstelací. Vede 
rozvojové a transformační skupiny 
(pro muže např. Tajemství železa). 

Konstelace nepoužívá jen jako 
nástroj individuální nebo skupinové 
terapie, ale i jako nástroj poznávání 
globálních a historických souvislostí. 
Ve své terapeutické práci ho nejvíc 

inspiruje hlubinná psychologie C. G. 
Junga a procesově orientovaný pří-
stup amerického psychoterapeuta 

Arnolda Mindella. V současné době 
jej baví kombinovat pohled západní 

psychologie s uměním, mytologií 
a šamanismem.

Pohádky a pohádkové bytosti
v analytické psychologii

Vojtěch Franče


