
Autenticita systemiky

 Poznámka: Tento text vznikl jako dopis kolegovi - příteli, se kterým jsem se pohádal o úlohu 

terapeuta v terapii. Protože jsem nechtěl naši hádku odbýt mávnutím ruky, jako že to nemá 

cenu se bavit, pokusil jsem se, bez pomoci jiných textů, jen na základě toho, co si vlastně beru 

z výcviku a co mi tedy uvízlo v hlavě (nebo kde), nějak zformulovat svou představu o celém 

tématu. Postupem večera jsem zjistil, že to vyžaduje daleko důkladnějšího zkoumání, a že 

vlastně píšu něco pro mne mnohem podstatnějšího. Nabízím tedy tento text jako zvláštní  

domácí úkol, nebo dejme tomu jako žádost o jakousi teoretickou supervisi a velmi bych stál o 

vaši reflexi. Díky, Honza Hesoun.

Systemika (konkrétněji systemická terapie), podle mého názoru, není synonymem pro 

naprostou neutralitu či obojetnost ve vlastních názorech. To, že resignuje na ideu absolutní 

pravdy, ještě neznamená negaci autenticity. Názory a pravda jsou totiž ex defitionem dvě 

naprosto rozlišné věci. A bylo by dobré se tohoto rozdílu přidržet (a to ne proto, protože je to 

zjevení věcí "tak jak jsou samy o sobě", ale protože máme k disposici určitý pojmový aparát - 

slovník a strukturu - jazyk, který nám umožňuje o věcech takto uvažovat, a který, možná 

bohužel, spočívá na vzájemných relacích).

Systemický přístup k terapii je založen na filosofii radikálního konstruktivismu, v jejímž 

základu stojí idea, že všechno řečené je řečeno pozorovatelem. To nás uvádí do zvláštního 

vesmíru, kde vše je možné, ale zároveň limitované schopnostmi, vědomostmi a preferencemi 

pozorovatele. Souhvězdí Velkého vozu je potom souhvězdím Velkého vozu, Velké 

Medvědice atp. závisle na pozorovateli, a zároveň je to víceméně náhodný výběr uskupení 

skupiny shluku žhavých plynů umožňujících termonukleární reakci tak, jak se jeví z určité 

části zemského povrchu.

 V oblasti mezilidských vztahů, mezi něž lze bezesporu řadit i situaci psychoterapeutického 
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rozhovoru, to má dalekosáhlé důsledky. To, co je nazýváno terapií, se pak odehrává pouze v 

myslích zúčastněných pozorovatelů (nejméně dvou), tj. "terapeuta" a "klienta". Je-li ale 

poznání redukováno na jakýsi klamný dojem, kde je potom odbornost a profesionální etika?

Na první otázku můžeme odpovědět tak, že odbornost spočívá v umění vést rozhovor tak, že 

je klientovi (a nejen jemu) příjemný (estetické hledisko), respektující jeho vidění a slovník a v 

neposlední řadě i užitečný. Kritéria užitečnosti si ovšem nese klient s sebou. To ale 

předpokládá od pracovníka (profesionála, terapeuta, pomáhajícího) velikou otevřenost a důraz 

na již zmiňovaný respekt ke klientovu trápení a pojmovému aparátu, kterým disponuje. 

Abychom užili znovu metafory se souhvězdími, není nijak užitečné mluvit o Velkém vozu, 

mluví-li ten druhý o Velké medvědici.

 Je-li ale naše odpověď na první otázku takováto, jak se vyrovnat s etickým problémem 

vlastní zúčastněnosti na terapeutickém procesu? Kam se poděly naše vědomosti, dovednosti, 

zkušenosti, názory a odpovědnost? Odkaz na respektování klientovy zkušenosti nás může 

zdánlivě zavést k bezmocnosti, či neúčinnému postoji laissez faire! Říkáme-li, že klient si 

nese s sebou i řešení svých starostí, není tím myšleno to, že na terapeutovi je, aby odkryl 

nějakou zasypanou cestu, průchod k tomuto řešení, o kterém jenom klient netuší, že ho již má. 

Tím bychom se ocitali na poli klasické psychoanalysy, která má do značné míry klienta 

hotového i s jeho problémem a řešením ještě před tím, než tento překročí práh analytikovy 

pracovny a uloží se na pohovku. Takový přístup si dovolujeme označit za nerespektující 

jedinečnost klientovy situace a zároveň za postoj, který, možná paradoxně, profesionálovi 

svazuje ruce a odvádí ho od otevřenosti vůči novému, které se mu klientovou žádostí o pomoc 

nabízí. Domnívám se, že popisovanému schematu musí čelit i jiné vlivné psychoterapeutické 

směry, jako je behaviorální terapie či terapie rogersovská (humanistický přístup) se svou 

výzvou ke spontaneitě (uposlechnu-li tohoto imperativu, nemohu být spontánní).

Klíčem k uchopení této obtíže se zdá být úloha jazyka. Slova jsou vhodná k popisu zkušeností,  
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ale ne k jejich sdělení.

Ani v systemicky orientované terapii nemáme zdánlivě žádnou zázračnou metodu, která by 

dokázala toto úskalí obeplout, tj. která by nespoléhala na sílu, ale zároveň omezení jazyka. 

Rozdíl spočívá v tom, že systemika učinila z této slabosti jazyka slabost reflektovanou. Tím 

také převrátila vztah pomáhajícího a pomoc hledajícího ze vztahu hierarchicky založeného, 

kde je profesionál tím, kdo je lépe vybaven pro řešení a opravy poruch klienta, ve vztah 

rovnocenný, partnerský. Za touto na první pohled pouze líbivou tezí se skrývá způsob práce, 

který si, vzhledem k výše zmíněné povaze jazyka, vynucuje zcela zvláštní angažovanost 

terapeuta v procesu pomáhání.

S přiznanou neschopností dokonale pochopit zvláštnost klientovy situace se otevírá jiná 

možnost a možná i nutnost. Jde tedy nikoli o to (zdánlivě v souladu s požadavkem respektu) 

neproblematicky a nekriticky přijímat klientův příběh, ale nalézt společně s ním příběh 

alternativní, ve kterém je již terapeut samozřejmě zahrnut. Příběh, ve kterém dochází k 

výstavbě nového jazyka, který budou mít terapeut i klient společný. Má-li být takový příběh 

autentický a v nejvyšší možné míře skutečně společný, musí do něj terapeut investovat ze 

sebe něco víc, než jen obratně stylisované interpretace, návody čerpané ze statisticky 

zpracovaných kasuistik toho, "co většinou pomáhá", ani ujišťování, že ten druhý si dokáže 

pomoci rozvinutím svých potencialit, ke kterému ho profesionál vybízí. Investice, o které je 

řeč, je reflexí probíhajícího rozhovoru, jež by měla být pravou terapeutovou dovedností. 

Reflexí zde není opět míněno jakési zrcadlení toho, co klient říká, ale pokus o převedení toho, 

co se profesionálovi "zdá" (vzhledem k nepřístupnosti podstaty zkušenosti klienta), že klient 

říká, na úroveň společného zkoumání oboustranných předpokladů, které se vztahují k 

možnosti nějak účinně si porozumět. O porozumění je třeba hovořit právě takto. 

Porozuměním klientovu trápení není přiřazení jeho řeči nějaké připravené diagnostické 

kategorii, ale proces vzájemného setkání dvou různých jazyků, které hledají místo dotyku a 
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toto místo je třeba trpělivě - spíše než nalézat - vytvářet. Rozplétání babylónského změtění je 

to, co se v terapii odehrává. Je to postup, kde žádná pravda není dostatečně pevná na to, aby 

nemohly být hledány předpoklady a zdroje, ze kterých vyvěrá, a to se týká jak předpokladů 

pomoc hledajícího, tak stejnou měrou i předpokladů pomáhajícího. Zde je tedy terapeutova 

dvojí odpovědnost: jednak za odbornost, která ho vede ke snaze, aby rozhovor probíhal 

způsobem otevírání nových možností pro klienta, a tedy s přihlédnutím ke zmíněným 

požadavkům na terapeutické setkání. A za druhé je to odpovědnost za reflektování omezení 

vlastního jazyka. Je skutečně lépe říkat reflektování, než například vědomí si, protože v tomto 

druhém termínu je obsažen požadavek na své dokonalé poznání, na ukončenou a provždy 

hotovou sebeanalysu. Reflektování rozhovoru je naproti tomu neustávající proces, který se 

manifestuje v probíhající konversaci prostřednictvím srovnávání rozdílností používaných 

znakových systémů - jazyků. Toto úsilí je vedeno ze strany terapeuta následují nadějí: že je 

možné různé prameny spojit v jeden, tj. vy-nalézt společnou řeč, společný jazyk, a že tento 

nový jazyk hovoří jiným (přijatelnějším) způsobem o tíživých zkušenostech, se kterými se 

klient vyrovnává.

 V této angažované odpovědnosti tedy spatřuji nejen jakési krédo systemicky orientovaného 

terapeuta, ale i odpověď na pochybnosti, zda je systemika dostatečně autentická (ve smyslu 

vlastního vkladu terapeuta) a zda není jen nelidskou metodou kladení otázek, na které by měl 

klient již znát odpověď předem.
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