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Prefaţa editorilor
Atunci când au fost plănuite aceste Gesammelte Werke [Opere
complete] — la sfârşitul anilor ’40 — editorii au prevăzut, de comun
acord cu profesorul Jung, un ultim volum cu „comentarii asupra
unor cărţi, scurte articole etc. din perioada psihanalitică, prefeţe
mai târzii etc., Bibliografia scrierilor lui Jung şi un Registru general
al Operelor complete“. Această colecţie de miscellanea a devenit cel
mai voluminos volum de texte al acestei ediţii; Bibliografia şi
Registrul general constituie volumele XIX şi XX.
Volumul XVIII cuprinde mai bine de o sută treizeci de texte,
care se repartizează pe perioada care începe în 1901 — când Jung,
un tânăr de douăzeci şi şase de ani, tocmai fusese angajat pentru
prima dată în profesia lui, ca medic secundar la Burghölzli — şi
ajunge până în 1961, cu puţin înainte de moartea sa. Această
culegere, care atinge practic fiecare aspect al intereselor profesionale
şi intelectuale ale lui Jung de‑a lungul unei vieţi dedicate inter
pretării simbolului, justifică titlul preluat dintr‑o lucrare carac
teristică a lui Jung din perioada de mijloc: prelegerea ţinută la
seminarul de la Guild of Pastoral Psychology, Londra, 1939.
Această bogăţie de material este urmarea a trei factori. După ce,
la începutul anilor ’50, Jung s‑a retras din practica medicală activă
şi, până la moartea sa în 1961, şi‑a dedicat timpul mai ales scrierii:
nu numai a lucrărilor sale mai ample, care au fost preluate potrivit
planului iniţial al acestei ediţii, ci şi a unui număr neaşteptat de
mare de introduceri la cărţi ale discipolilor şi colegilor săi, a unor
9
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răspunsuri la anchete jurnalistice, a unor articole pentru enciclo
pedii, a unor cuvântări ocazionale, ca şi a unor scrisori (dintre care
unele au intrat în volumul XVIII, în loc de volumele de cores
pondenţă, datorită caracterului lor de profil sau pentru că fuseseră
publicate în alte locuri). După 1950, Jung a scris circa cincizeci de
lucrări de acest fel.
Pregătirea volumelor ulterioare din Gesammelte Werke, a ediţiei
de corespondenţă (inclusiv Briefwechsel Freud/Jung) şi a Biblio
grafiei generale a scos la lumină multe comentarii, scurte articole,
rapoarte etc. din primii ani ai carierei sale. Câteva studii din reviste
(1906–1910) au fost depistate de profesorul Henri F. Ellenberger,
editorii fiindu‑i recunoscători pentru aceasta.
În sfârşit, în operele postume ale lui Jung de la Küsnacht —
astăzi în custodia ETHZ, a Şcolii Tehnice Superioare Federale din
Zürich — au fost găsite diferite manuscrise sau dactilograme, cea
mai veche fiind prelegerea „Sigmund Freud: Über den Traum“
(Burghölzli, 1901). O categorie de materiale de acelaşi tip cuprinde
fragmente tipărite din prelegeri al căror manuscris nu s‑a păstrat,
dar care, din punctul de vedere al conţinutului, sunt suficient de
interesante, pentru a fi, de asemenea, preluate.
La Tavistock Lectures — Despre bazele psihologiei analitice — şi
seminarul de la Guild of Pastoral Psychology — Viaţa simbolică —
este vorba despre transcrierea stenogramelor participanţilor,
avizate personal de Jung. Studiul său despre Man and His Symbols,
conceput în engleză, dar care nu a fost adus la forma definitivă, a
fost de mai multe ori prelucrat ca stil şi construcţie. Varianta de
faţă corespunde cel mai mult celei din Collected Works.
Din motive tehnice, conţinutul — apărut într‑un singur volum
în ediţia anglo‑americană — a fost împărţit în două volume aproxi
mativ egale ca mărime: primul cuprinde capitolele I–VI, cel de‑al
doilea restul.
Diferitele contribuţii în continuarea capitolelor mai lungi şi
generale I, II şi III au fost preluate ca partea a IV‑a până la a XVI‑a
în succesiunea volumelor din Gesammelte Werke, de care, după
conţinut, ţin; în interiorul fiecărei părţi textele sunt ordonate
10
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cronologic. Rezultatul poate părea deseori arbitrar, întrucât unele
lucrări ar fi putut fi atribuite mai mult decât unui volum. Diferite
miscellanea au fost deja incluse în ediţiile ulterioare ale respectivelor
volume din Collected Works (ceea ce, la momentul respectiv, este
prevăzut şi pentru Gesammelte Werke): „Die Wirklichkeit der
psychotherapeutischen Praxis“ în Anexa ediţiei a doua a ediţiei
anglo‑americane a CW XVI, 1966; prefaţa la ediţia englezească a
Psychologie und Alchemie, ediţia a doua din CW XII, 1968/1970;
observaţiile preliminare ale autorului la prima ediţie anglo‑ame
ricană a Über die Psychologie des Unbewußten (1916), acum în CW
V, ediţia a doua, reeditare 1974.
Vrem să profităm de prilejul editării acestui volum final de texte
din Gesammelte Werke, pentru a‑i aduce multe mulţumiri tra
ducătorului în engleză, R.F.C. Hull (m. 1974), şi echipei de editori
anglo‑americani pentru remarcabila lor muncă, bine gândită şi
îngrijită, indispensabilă pentru noi. Îi adresăm deosebitele noastre
mulţumiri şi lui William McGuire — Bollingen Foundation şi
Princeton University Press —, actualmente, fără îndoială, cel mai
bun cunoscător al materialului, pentru cercetările sale temeinice şi
pentru colaborarea extrem de agreabilă în orice moment.
Dr. Sabine Lucas s‑a preocupat de traducerile necesare din
engleză — deosebit de ample şi numeroase în acest volum. Doamna
Magda Kerényi a furnizat cu obişnuita ei independenţă, temeinicie
şi promptitudine Indicele de persoane şi cel de materii. Ambelor
experimentate colaboratoare le mulţumim din inimă.
Küsnacht, primăvara lui 1980

Editorii
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I
Despre bazele psihologiei
analitice (1935)

Observaţii preliminare
la ediţia originală*
Această redare a prelegerilor profesorului Jung la Institute of
Medical Psychology este realizată sub patronatul Analytical
Psychology Club, Londra.
Expunerile lui Jung sunt redate, în principiu, textual. Pentru a
exclude posibile înţelegeri greşite, ni s‑a părut totuşi a fi util să
modificăm întru câtva construcţia unor fraze. Sperăm ca prin
aceste modificări minore să nu fi prejudiciat atractivitatea cu totul
personală a prelegerilor.
În unele cazuri, numele participanţilor la discuţii n‑au mai
putut fi identificate, după cum nici celor al căror nume îl cu
noşteam nu le‑am mai putut ataşa formularea întrebărilor. Ne
cerem scuze pentru aceasta, ca şi pentru eventualele erori la redarea
întrebărilor.
Mulţumin Institute of Medical Psychology nu numai pentru
permisiunea de a publica aceste prelegeri, ci şi pentru că a sprijinit
în toate privinţele munca noastră. Aducem mulţumiri speciale
domnişoarei Toni Wolff pentru ajutorul acordat. Mai ales, am dori
să‑i mulţumim călduros domnului profesor Jung, întrucât ne‑a stat

*

Pentru această ediţie, imaginile şi diagramele au fost realizate din nou, iar
dr. Bennet ne‑a pus la dispoziţie fotografiile desenelor pacientului său
(originalele în acuarele).
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la dispoziţie cu răspunsuri la unele întrebări mai dificile şi pentru
revizia consemnărilor în forma lor definitivă.
Mary Barker
Margaret Game

Londra, octombrie 1935
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Din prefaţa
lui E.A. Bennet

În anul 1935, profesorul C.G. Jung, atunci în vârstă de 60 de
ani, a ţinut în clinica Tavistock1 din Londra în faţa a aproximativ
două sute de medici cinci prelegeri. Prelegerile şi discuţiile care
le‑au urmat au fost publicate ca scrieri dactilografiate, multiplicate
de către Mary Baker şi Margaret Game. Acest raport apare acum
sub formă de carte.
Lucrările lui Jung erau cunoscute publicului, dar până atunci
puţini îl auziseră vorbind. Prelegerile lui au atras un grup repre
zentativ de psihiatri şi psihoterapeuţi din toate şcolile, apoi mulţi
medici din clinici de neurologie şi, de asemenea, câţiva practicieni
generalişti. Jung citea în general timp de o oră şi apoi lăsa o altă oră
pentru discuţii. De la bun început, neobişnuitul său material, felul
său nonconformist şi surprinzătoarea stăpânire a limbii engleze
colocviale au creat o atmosferă degajată şi stimulatoare, iar
discuţiile s‑au extins mult dincolo de timpul prevăzut. Jung nu era
doar un vorbitor fascinant, ci el îşi alegea cuvintele cu cea mai mare
grijă şi reuşea într‑un mod excelent să exprime inteligibil şi fără a
folosi un jargon doctrinar exact ceea ce avea în minte.
1

Înfiinţată în anul 1920 ca The Tavistock Square Clinic, şi‑a schimbat numele în
1931 în The Institute of Medical Psychology şi câţiva ani mai târziu în The
Tavistock Clinic.
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Jung s‑a limitat la principiile care stăteau la baza propriilor sale
concepţii şi le‑a prezentat sub două titluri principale: structura şi
conţinuturile psihicului şi metodele aplicate pentru cercetarea lui.
El a definit conştiinţa drept relaţia faptelor psihice cu „un fapt
numit Eu“, al cărui caracter depinde de tipul atitudinal general —
extravertit sau introvertit — al individului. Eul se raportează la
lumea exterioară prin cele patru funcţii: gândirea, simţirea, senzaţia
şi intuiţia. Întrucât Eul, centrul conştiinţei, apare din inconştient,
conştiinţa cu funcţiile ei poate fi înţeleasă numai pe fundalul
ipotezei privitoare la inconştientul personal şi cel colectiv. Aceste
conexiuni, ca şi esenţa funcţiilor, au dus la tot felul de întrebări, iar
Jung a explicat foarte clar ce a înţeles prin aceste concepte, multe
dintre ele incluzându‑le el însuşi în psihologia analitică.
În explicarea metodelor pe care le‑a aplicat în cercetarea acti
vităţii sufleteşti inconştiente, Jung a vorbit despre experimentul
asocierii, despre analiza viselor şi despre imaginaţia activă. Pe unii
ascultători, însemnătatea acordată de el experimentului asocierii i‑a
surprins, întrucât acesta nu mai fusese de multă vreme folosit. Dar
Jung a vorbit despre acesta mai ales pentru că el a ocupat o pozi
ţie‑cheie în cercetările sale iniţiale. Când a pornit ca tânăr medic
secundar la Clinica Burghölzli din Zürich să cerceteze secretele
bolilor spiritului, încă nu exista o ştiinţă psihologică instituită.
Experienţele sale cu asocierile de cuvinte au dus la rezultate
neaşteptate şi extrem de importante. Printre cele mai însemnate se
numără descoperirea naturii autonome a inconştientului. Presu
punerea existenţei unei activităţi sufleteşti în afara conştiinţei data
cu mult dinainte ca Freud sau Jung să constate utilitatea ei clinică.
Jung a confirmat această ipoteză prin prelucrarea rafinată a expe
rimentului asocierii şi, prin argumentarea complexelor accentuate
afectiv, a demonstrat teoria freudiană a refulării. Iniţial, răspunsul
la cuvântul‑stimul s‑a limitat la un singur cuvânt; dar Jung a găsit
că aceasta limita valoarea testului şi a introdus anumite modificări
tehnice. În timp ce testul, în vechea sa formă de măsurare a timpu
lui de reacţie, continua să se desfăşoare, se făceau simultan şi
însemnări mecanice, care redau grafic efectul emoţiilor asupra
18
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pulsului, respiraţiei şi modificărilor cantitative ale rezistenţei elec
trice a pielii. Constatarea lui, potrivit căreia corpul şi sufletul
reacţionează ca o unitate, a făcut din Jung primul clinician care a
recunoscut importanţa fenomenelor fiziologice însoţitoare ale
emoţiilor, astăzi familiare tuturor ca fenomene psihosomatice.
Trecând graniţa spre ţara viselor, cum se exprima Jung, el a
vorbit despre elementele personale şi colective din vis şi în special
despre analiza visului, cel mai important mijloc terapeutic ajutător
în munca sa — „visul scoate la iveală tot ce este necesar“. Odată
Jung a răspuns în germană la o întrebare cam încâlcită — spre
disperarea celui care pusese întrebarea! Când i s‑a atras atenţia de
către preşedinte, el a observat zâmbind: „Vedeţi, inconştientul
lucrează realmente autonom!“.
În cea de‑a patra prelegere, Jung a prezentat interpretarea unui
vis cu motive arhetipice, explicând metoda amplificatoare folosită.
A arătat că amplificarea prin fenomene paralele în interpretarea
visului corespunde metodei comparative în filologie. A descris
sufletul pe baza relaţiei compensatoare dintre conştiinţă şi incon
ştient ca un sistem autoreglant, care poate fi comparat cu meca
nismele homeostatice ale corpului.
Din păcate, timpul nu a ajuns pentru a finaliza analiza visului
neobişnuit de interesant, iar Jung intenţiona să recupereze aceasta
în ultima sa prelegere. Dar dr. Hugh Crichton‑Miller a sugerat ca
alternativă ca Jung să vorbească despre dificila problemă a trans
ferului, ceea ce au susţinut şi participanţii. Jung a explicat transferul
ca un caz special al procesului mai general al proiecţiei şi a atras
atenţia asupra faptului că, în anumite condiţii, acesta devine
problema principală a analizei. El a acordat o importanţă deosebită
experienţei şi abilităţii analistului în abordarea contratransferului.
Originea transferului şi apariţia lui absolut spontană şi neprovocată
au dus la ceea ce Jung a numit dificila şi complicata terapie a
transferului.
Oricât de succintă, privirea de ansamblu a lui Jung asupra
problemei transferului a fost totuşi un preludiu demn de admiraţie
al lucrului său ulterior, mult mai explicit, asupra acestei teme. În
19
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anul 1946 a apărut Die Psychologie der Übertragung [Psihologia
transferului]. Jung nu şi‑a modificat conceptul transferului, dar
înţelegerea lui s‑a adâncit. El a scris despre structura Sinelui şi a
Eului, natura transferului şi contratransferului şi procesul indi
viduaţiei într‑o apariţie ulterioară, Mysterium Coniunctionis.
La finalul discuţiilor, Jung a fost întrebat despre folosirea expre
siei „imaginaţie activă“ şi s‑a lansat într‑o explicaţie foarte detaliată.
A descris caracterul ţintit şi creator al imaginaţiei active în analiză
şi a arătat cum poate fi folosită terapeutic în combinaţie cu pictatul
şi desenatul spontan. Unii participanţi au fost surprinşi să audă că
el le recomanda frecvent pacienţilor lui să se exprime cu creionul
sau pensula. Acest procedeu se dovedise ca extrem de valoros în
special la oamenii care nu‑şi puteau exprima fantasmele în cuvinte;
în plus, pacienţii erau puşi astfel în situaţia ca, în timpul lor liber,
să conlucreze activ la tratament.
Jung a murit în anul 1961 la vârsta de optzeci şi şase de ani,
adică la douăzeci şi şase de ani de la momentul ţinerii acestor
prelegeri. Între timp el a publicat numeroase lucrări în care se pot
observa o dezvoltare şi o aprofundare crescândă, în special în
studiile sale despre inconştient şi importanţa sa pentru înţelegerea
sănătăţii şi bolii sufletului. Următoarele prelegeri sunt o excelentă
introducere în bazele pe care şi‑a construit Jung opera. Acestea
sunt sistematice şi totuşi neformale, iar consemnarea cuvintelor
rostite de el ne transmite impresia stăruitoare a personalităţii sale.*

*

Întrucât ediţia germană apare abia după moartea lui C.G. Jung (1961), con
ceptele formulate de el, pe care în anii următori le‑a modificat parţial, au fost
lăsate aşa cum le‑a folosit atunci. [La baza versiunii folosite pentru acest volum
stă traducerea făcută de dr. Hildegard Binswanger.] Editura [Rascher, Zürich]
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Prima prelegere

1

Preşedintele, dr. H. Crichton‑Miller:
Doamnelor şi domnilor,
Îi urez în numele tuturor bun‑venit în mijlocul nostru domnului
profesor Jung şi sunt fericit să pot face acest lucru. Domnule pro
fesor Jung, aşteptam cu bucurie de luni de zile iminenta dumnea
voastră vizită. Cu siguranţă, mulţi dintre noi speră să afle din aceste
seminarii noi cunoştinţe. Cred că cei mai mulţi sperăm să aflăm noi
cunoştinţe despre noi înşine. Pentru mulţi dintre participanţi, dum
neavoastră sunteţi omul care a ferit psihologia modernă de a se
separa în mod periculos de celelalte ştiinţe ale spiritului. Admirăm
amploarea şi cutezanţa spiritului dumneavoastră, care v‑au permis
să uniţi psihologia şi filosofia, ceea ce era atât de dezavuat de către
cealaltă parte. Ne‑aţi redat sensul valorilor, reprezentarea libertăţii
umane în gândirea psihologică; ne‑aţi transmis noi judecăţi, care,
pentru mulţi dintre noi, sunt de o inestimabilă valoare şi, înainte
de toate, pentru dumneavoastră cercetarea sufletului omenesc nu
încetează acolo unde ştiinţele naturii au ajuns la capăt. Din aceste
motive şi din multe altele, care pentru fiecare din noi sunt de un tip
pur personal, vă mulţumim şi aşteptăm cu mare emoţie aceste
întruniri.
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