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David Skorunka

V psychoterapii existuje mnoho stars, ale pouze n�kolik opravdových superstars.
Mezi nimi v souþasnosti zá�í t�i postavy: Harlene Andersonová, Tom Andersen a Michael
White. Ned�ste se, milí þtená�i, nejde o propagaci sout�že podobné té, která �ádila n�kolik
týdn$ v našich médiích a poblouznila nemalou þást þeské populace. P�ibližn� t�mito slovy
zahájil finský terapeut Jaakko Seikkula v ranních hodinách dne desátého þervna sympozium
Common Ground – Versatile Practices, které se konalo v Aulanku, na pob�eží jezera
Vanajevesi, zhruba þty�i kilometry od m�sta Hämeenlinna. Program sympozia se skládal
z p�ednáškových blok$, v nichž t�i zmín�né postavy, respektované to osobnosti souþasné
psychoterapie a rodinné terapie, seznámily publikum se svým pojetím terapeutické práce,
v duchu tzv. collaborative language approaches. Všichni t�i již Finsko v minulosti navštívili,
ale tentokrát se jednalo o první akci, na které vystoupili spoleþn�. A práv� jejich spoleþné
vystoupení bylo hlavním d$vodem velmi hojné úþasti. Jen si to p�edstavte, dva muži a jedna
žena a plný sál þítající n�co málo p�es 500 návšt�vník$. Organizáto�i mi prozradili, že
naprostá v�tšina úþastník$ pocházela ze skandinávských zemí, p�edevším z Finska a Švédska.
Aby ne, když to mají tém�� za humny. Po nich hned co do poþtu následovali Norové, n�kolik
Holan�an$, Dán$, a pár Ameriþan$. A prý i malé procento Estonc$, kte�í se úþastní
výcvikových program$ ve Finsku a díky t�mto kontakt$m a kolegiální pomoci pro n� bylo
sympozium dostupné. 

Organizaci akce zajiš"oval tým vedený již zmín�ným Jaako Seikkulou. Nevím,
nakolik je tento psycholog a profesor na University of Jyvaskylla v þeské komunit� známý,
proto si dovolím jeho krátké p�edstavení. Jaakko Seikkula je respektovaný rodinný terapeut,
který spolu se svými kolegy inicioval v osmdesátých letech minulého století tzv. Open
Dialogue Approach. Jedná se o originální formu týmové spolupráce s lidmi, kte�í m�li potíže
charakteru psychotického onemocn�ní vþetn� schizofrenie. Otev�ený dialog se stal platformou
pro týmovou práci nejprve v Keropudas Hospital v laponském m�st� Tornio poblíž hranic se
Švédskem. Nešlo o zcela osamocenou aktivitu a zm�nu psychiatrické péþe, nebo" p�ístup se
vyvíjel v rámci Finského národního programu léþby schizofrenie a tzv. need adapted
program, který vypracoval profesor psychiatrie Yrjo Alanen. Zm�ny v organizaci
psychiatrické péþe, jejichž základem se stal dialog, týmová spolupráce, zam��ení na pot�eby
pacienta ale i jeho rodinu a širší sociální sí" se rozší�il do dalších psychiatrických za�ízení a to
nejen ve Finsku, ale i v dalších skandinávských zemí a údajn� i v pobaltských republikách.
P�estože Seikkula dnes již n�kolik let v Keropudas Hospital nep$sobí, nadále se v�nuje práci
s pacienty s psychotickou zkušeností. Od osmdesátých let publikoval n�kolik statí a
výzkumných prací týkajících se p�ístupu otev�eného dialogu a významu jazyka pro
terapeutickou práci. O tom, že Open Dialogue Approach je možné skuteþn� integrovat do
psychiatrického „provozu“, jsem se mohl p�esv�dþit b�hem krátké návšt�vy na Psychiatrické
klinice Jorvi Hospital, v helsinském p�edm�stí Espoo. 

ýím vlastn� Harlene, Tom a Michael (tak je možné je opravdu oslovit) p�itahují
takovou pozornost a zájem lidí nejr$zn�jších profesí nap�íþ národy a kontinenty? Poj�me si
každého zvláš" alespo� krátce p�edstavit:



Tom Andersen

Jméno norského terapeuta bude již na v�ky v�k$ spojeno s využitím reflektujícího
týmu a reflektujícími procesy v terapii. 

Po skonþení léka�ské fakulty pracoval jako praktický/rodinný léka� v severní þásti
Norska. Od poþátku praxe ho zajímalo, jaký mají nemoci sociální dopad. Snažil se porozum�t
reakcím blízkého okolí na onemocn�ní dít�te. A také jeho mysl zam�stnávaly bolesti
pohybového ústrojí u n�kterých pacient$, jejichž p�íþiny nepomohly vysv�tlit ani opakovaná
vyšet�ení.

Zpoþátku se domníval, že odpov�di na tyto otázky mu pom$že najít psychiatrie, které
se zaþal v�novat. Ale v tomto oboru se odpov�dí také nedoþkal, spíše otázek p�ibývalo.

Jak sám þasto vzpomíná, jeho práci i zp$sob uvažování velmi ovlivnily
fyzioterapeutky Gudrun Overberg a Aadel Bülow-Hansen. Pozorování jejich práce a
následující konverzace vedly k pozd�jším nám�t$m pro rozhovor a zp$soby dotazování. 

Podle Andersena je d$ležité, aby otázky, které klademe lidem b�hem terapie, byly
p�im��en� neobvyklé. Pokud jsou naše otázky p�íliš nezvyklé, lidé se uchylují k obranným
reakcím a nejsou ochotni sdílet svou zkušenost. P�im��en� neobvyklá otázka p�ináší n�co
nového a p�itom neohrožujícího, v duchu þasto citovaného Batesonova výroku „the difference
that makes a difference“. Zárove� se tak otevírá prostor pro uvažování, p�emítání a
vzájemnou vým�nu mezi vnit�ními a vn�jšími dialogy.

//////Obr.1. Státnické gesto Toma Andersena//////

Tak jako snad každý rodinný terapeut, i Tom Andersen se b�hem své praxe nechal
inspirovat systemickými postupy Milánského týmu. Na rozdíl od jiných koleg$ velmi brzy
otev�en� hovo�il o svých pocitech nepohody v souvislosti s pom�rn� direktivním,
intervenþním stylem, kterým byla Milánská škola charakteristická. Andersenovi nebylo
p�íjemné ani odd�lení rodiny od týmu jednocestným zrcadlem þi ritualizované sezení se
záv�reþným p�edpisem, který vycházel z d$myslné hypotézy, p�edpokládající významnou
funkci symptomu v rodin�. 

Možná pouze on ví, kdy p�esn� došlo k dramatické zm�n� tohoto terapeutického
postupu. Každopádn� jednoho dne kdosi navrhl, aby rodina naslouchala tomu, o þem spolu
ostatní þlenové týmu hovo�í. Otev�ené forum a spoleþné reflektování se stalo skuteþností.
Profesionální jazyk byl nahrazen každodenním, obyþejným jazykem klient$. Dokonce se ani
nenaplnily obavy z toho, jak terapeuti zvládnou situaci, kdy rodiny a klienti naslouchají jejich
rozhovor$m. Oprošt�ní se od þastého pejorativního a hodnotícího žargonu bylo p�ekvapiv�
snadné a rychlé. 

Tom Andersen je v souþasné dob� mimo jiné profesorem sociální psychiatrie na
norské Universit� v Tromso. Je þasto zvaným p�ednášejícím na r$zné mezinárodní akce. Na
svém kont� má �adu publikací o významu jazyka v terapii a reflektujících procesech. Podílí se
na rozvoji mezinárodní komunity, která se zabývá psychosociálními programy pro pacienty
s psychotickou zkušeností jak ve Skandinávii tak v pobaltských republikách. 

        Harlene Andersonová

Tém�� dvacet let trvala spoleþná práce Harlene Andersonové a Harolda Goolishiana,
dvou p�edních terapeut$, kte�í se podíleli na posunu od kybernetické metafory k metafo�e
lingvistické v rodinné terapii. Centrem jejich spoleþné práce se stal Galveston Family
Institute, pozd�ji p�ejmenovaný na Houston Galveston Institute, v n�mž oba s dalšími kolegy
poskytovali terapeutické a konzultaþní služby i vzd�lávací programy. 



Andersonová s Goolishianem zd$raz�ovali význam rozhovoru a konverzace
v terapeutické práci. Oba prosazovali tzv. not-knowing approach, kdy terapeut se snaží ke
každému terapeutickému setkání p�istupovat nep�edpojat�, nezatížen svými odbornými
znalostmi a p�edpoklady, þi p�edstavami o správném život� þi �ešení problému. Klient je pro
n� expertem na sv$j vlastní život i �ešení obtížných situací. Terapeut je naproti tomu expertem
na rozvíjení dialogu a otevírání prostoru, v n�mž klient hledá a nalézá �ešení. Terapeutický
systém se organizuje kolem problému, a zárove� je lingvistickým prostorem, v n�mž se
problém „rozpouští“ (dis-solving the problem). 

Problémy i jejich �ešení existují v jazyce.
Jakožto jazykov� založené bytosti (language-generating and meaning-generating)

žijeme         
      ////Obr.2. Terapie není žádná legrace.////              
prost�ednictvím narativních identit, které spoluutvá�íme v konverzacích s ostatními lidmi. Je
d$ležité, aby byl terapeut dostateþn� vnímavý k jazyku klient$, k jejich hodnotám a k
význam$m, jež p�ikládají životním událostem.    

Po p�edþasné Goolishianov� smrti v roce 1991 pokraþovala Harlene Andersonová ve
stejném kurzu a postupn� se stala jednou z p�edních terapeutek hlásících se k postmoderní
filozofii a teorii sociálního konstrukcionismu. Její bohatá klinická zkušenost a lektorská
aktivita postupn� p�esáhla hranice Spojených stát$. Harlene se stala vítaným p�ednášejícím na
mnoha mezinárodních konferencích. V rodné zemi se doþkala mimo�ádného ocen�ní v roce
2000, kdy jí AAMFT – Americká asociace pro manželskou a rodinnou terapii ud�lila cenu za
mimo�ádný podíl na rozvoji manželské a rodinné terapie. 

Filozofická východiska a základní myšlenky op�ené o vlastní zkušenosti i spolupráci
s Haroldem Goolishianem zpracovala Harlene Andersonová v knize Conversation, Language
and Possibilities; a Postmodern Approach to Therapy..

Michael White     

P$vodn� projektant, posléze sociální pracovník a výrazná osobnost rodinné terapie žije
v australském Adelaide, kde se spoleþn� se svou ženou Cheryl podílí na terapeutických,
vzd�lávacích a publikaþních aktivitách známého Dulwich Centre. S Davidem Epstonem,
taktéž sociálním pracovníkem, vydali v roce 1989 Literary Means to Therapeutic Ends a
zvedli tak narativní vlnu v psychoterapii a rodinné terapii. 

White a další p�edstavitelé narativního p�ístupu vycházejí z metafory p�íb�hu. Podle
nich je naše chápání reality organizováno a uchováváno prost�ednictvím p�íb�h$, s jejichž
pomocí ší�íme poznání o sob�, o svých vztazích a sv�t�, který obýváme. Tyto p�íb�hy nám
poskytují pocit kontinuity, významu a identity a zárove� se stávají základem pro interpretaci
dalších zkušeností. White také upozor�uje na to, že naše identita je ve�ejné, sociální povahy,
nikoli pouze soukromou þi dokonce biologickou záležitostí. Angažování þlen$ rodiny, þi
jiných významných osob komunity, ve smyslu vytvá�ení obecenstva, které podporuje a
potvrzuje rozvoj alternativního životního p�íb�hu, je nedílnou souþástí narativní praxe. 

  /////Obr.3. Poj�te se mnou za pohádkou./////  
          
Mnohým je White známý pouze jako „objevitel“ externalizace problému, ale jeho
intelektuální znalosti i terapeutické dovednosti jsou mnohem bohatší. Kdo ho vid�l p�i práci,
potvrdí u n�j dar tvo�ivosti, hravosti a vytrvalou schopnost nalézat v lidech to nejlepší.
Nemluv� o tom, že populární externalizace zdaleka netvo�í hlavní þást Whiteovy terapeutické
práce. P�i þtení n�kterých pozd�jších text$ se také zdá, že White$v pohled na terapii se stále
vyvíjí. Sv�dþí o tom mimo jiné nové významy, které zd$raz�uje, a nová slova, která þasto



používá. Jakoby se cht�l trochu vzdálit od zlidov�lých termín$, které jsou v terapeutické
komunit� s jeho jménem spojovány. 

V duchu narativního pojetí terapie White zd$raz�uje širší historické, kulturní a
politické souvislosti. Stejn� jako jeho oblíbence filozofa Michela Foucaulta zajímají i
Michaela vztahy mezi mocí a poznáním, spoleþenské vlivy a procesy a tzv. dominantní
p�íb�hy þi diskurzy, které mají utlaþující a omezující charakter na naše životy. Svým postojem
i aktivitami p�ekraþuje hranice terapeutické místnosti a inspiruje další lidi v jejich p$sobení na
úrovni lokálních i mezinárodních komunit. 

Již zmín�ný bestseller znám�jší spíše pod názvem Narrative Means to Therapeutic
Ends tém�� pat�í do historie, ale Michael na vav�ínech rozhodn� nespí. Vydal další texty a
knihy, p�evážn� pod hlaviþkou Dulwich Centre Publications, cestuje a p�ednáší na r$zných
mezinárodních fórech, pravideln� pak na International Conferences on Narrative Therapy
and Community Work.  

Seznámení s hlavními aktéry sympózia máme za sebou. P�enesme se te� v þase a
prostoru a zkusme si na chvíli p�edstavit, že jsme sv�dky diskuse t�í terapeut$. Jaká
stanoviska zastávají, co nám cht�jí �íci a o jakou zkušenost se s námi cht�jí pod�lit?

Tom Andersen:
P�i mnohých setkáních a konzultacích jsem si znovu a znovu uv�domoval, jak silný vliv mají
naše popisy na lidi, se kterými pracujeme a na naše vztahování k nim. V podstat� se
nevztahujeme p�ímo k lidem, ale k popis$m, které si o nich vytvá�íme a které bývají þasto
velmi zjednodušující. Jde o diagnózy, kategorie, p�íb�hy, záv�ry, komentá�e, léþebné plány a
podobn�. Vliv takových popis$ umrtvuje, zmrazuje (freezing impact). A nejde jen o
psychiatrii, toto se d�je i v jiných oblastech vþetn� rodinné terapie, ale i v celé spoleþnosti. 

Michael White:
Ano, na tom se spolu urþit� shodneme, Tome. Takové popisy vedou k tomu, že naše identita,
nebo naše p�edstavy o ní se dostanou do mrtvého bodu, prost� zamrznou v urþitém nem�nném
stavu. Popisy izolují þlov�ka jeden od druhého. Svoji roli vidím tak, že se snažím o to, aby se
lidé od t�chto popis$ osvobodili, aby našli p�ístup k p�íb�h$m a identitám ve svém život�,
které jsou zdánliv� neviditelné, ale skrze které získávají cenné poznání o sob� a událostech ve
svém život�. Snažím se jim poskytnout podporu k utvá�ení bohatšího životního p�íb�hu, jehož
souþástí se postupn� stávají ztracená poznání a p�íb�hy.  

Harlene Andersonová:
Žijeme ve sv�t�, v n�mž je takové množství odborného a expertního poznání, které naše
životy ovliv�uje a kterému nelze snadno uniknout. Je to t�žké i pro terapeuta, kterého to m$že
p�ímo svád�t k tomu, aby se p�i práci s lidmi o expertní poznání opíral. Pro m� je ale
nejd$ležit�jší pokusit se vytvo�it prostor pro konverzaci, nabídnout n�co málo k zamyšlení
(food for thought) a p�itom být vnímavý k tomu, co pot�ebuje klient, o þem pot�ebuje mluvit,
co je pro n�j d$ležité. Je nezbytné vyhnout se interpretacím toho, jak se þlov�k chová, co �íká,
nehledat za vším n�jaké skryté významy. 

Tom Andersen:
To mi p�ipomíná poznámku Ludwiga Wittgensteina, který �íkal: „Dívej se, ale nep�emýšlej.“
(Just see, do not think). Nebo „p�edevším naslouchej, ale nep�emýšlej tolik“. Osobn� si
myslím, že je t�eba se stále snažit o to, co Harlene s Harrym (Goolishianem) nazvali jako „not
knowing approach“.

Harlene Andersonová:



Mnoho terapeut$ má stále ve zvyku neustále interpretovat to, co klient d�lá, co �íká.  Já se
naproti tomu snažím být pozorná k tomu, co lidé �íkají, co pot�ebují. Tom zmínil not knowing
approach. B�hem mnoha diskusí a díky setkáním s r$znými kolegy jsem zjistila, že mnoho
lidí pochopilo naše myšlenky týkající se tohoto p�ístupu úpln� jinak. Nejde o to, abychom
p�edstírali, že nevíme, o co jde, že nemáme žádné znalosti, které jsme získávali b�hem studia
a terapeutické praxe. 
Nesmíme používat not knowing approach manipulativním zp$sobem, p�edstírat neznalost
nebo zatajovat informace. Je ale d$ležité rozlišit, v þem spoþívá naše odbornost. Lidé, kte�í
nás navšt�vují, jsou experty na své životy. Oni by m�li rozhodovat o tom, co je pro n�
d$ležité a o þem cht�jí hovo�it. Terapeutova odbornost þi kompetence spoþívá ve schopnosti
podpo�it urþitý proces, navodit atmosféru spolupráce a dialogu. 

Michael White:
Já osobn� bych nap�íklad ne�ekl, že klient je odborník (expert). Ale souhlasím s tím, že
terapeut pot�ebuje ke své práci urþité dovednosti. Myslím si, že je d$ležité, aby byl terapeut
schopen spoleþn� s klienty identifikovat tzv. všudyp�ítomné iniciativy (ever-present
initiatives). Tohle oznaþení mi poslední dobou p�ijde vhodn�jší než pozitivní výjimky (unique
outcomes). Náš život tvo�í devadesát procent uložených iniciativ, ale v�tšina z nich nep�ežije,
ztratí se, anebo si je ani po�ádn� neuv�domíme. ýasto jde o schopnosti zcela zastín�né
dominantním p�íb�hem, který se utvá�í okolo problému (problem-saturated story). A
terapeutické konverzace jsou takovou oporou (scaffolding), díky níž þlov�k postupn� získává
k t�mto neuv�domovaných dovednostem, iniciativám p�ístup a s jejich þast�jším uv�dom�lým
využíváním buduje nový životní p�íb�h. 

Tom Andersen:
Takové pojetí je naprosto odlišné od toho, jak jsme d�íve d�lali rodinnou terapii, v dob�, kdy
bylo velmi rozší�ené milánské pojetí. Dnes tomuto intervenþnímu stylu �íkám militaristické
období, protože jsme vlastn� s rodinou bojovali. Zacházeli jsme s rodinami, jako kdyby šlo o
nem�nné, zablokované systémy, þímž jsme k tomuto tzv. umrtvenému stavu také p�ispívali. A
n�které rodiny naprosto pochopiteln� protestovaly. Je t�eba si neustále udržovat perspektivu
širšího kontextu. ýlov�ka m$žeme pochopit jedin� tehdy, pokud ho vidíme jako souþást
r$zných souvislostí, širšího kontextu a také þasu. A pokud chceme, aby se rodinám da�ilo,
musíme opustit nemocnici a podporovat kontakt s širší komunitou. Musíme se zbavit jazyka
nemocnice, patologie, neúsp�chu a poruchy. Místo toho obra"me pozornost k obyþejnému
každodennímu jazyku lidí, rodin a k drobným úsp�ch$m.

Harlene Andersonová:
Souhlasím, je t�eba v�novat pozornost lokálnímu poznání, podporovat ho, a nepodléhat tomu
dominantnímu, univerzálnímu poznání, které m$že mít utlaþující charakter. K tomu je ale také
pot�eba schopnost tolerovat urþitou nejistotu. To, co �íká Tom, hodn� souvisí s otázkou
d$v�ry a jisté osobní angažovanosti. Nap�íklad John Shotter mluví o spoleþné nebo sdílené
zodpov�dnosti, kterou si musíme stále uv�domovat. Jde o to, jak formulujeme své myšlenky,
jak dáváme pr$chod svým pocit$m, jaká vyjád�ení používáme a jaké to má d$sledky.

Tom Andersen:
Hlavn� nesmíme být neteþní. Což se nám v dnešní dob� m$že stát velmi snadno. Neteþným se
þlov�k stává tehdy, pokud je vystaven po delší dobu n�jakému trápení nebo útlaku
(oppression). Je mnoho v�cí, které usnad�ují vznik a trvání útlaku, utiskování. M$že to být
mlþení, izolace, jednostranné instrukce, strach z odlišností, medikace, autoritativní jednání a



mnoho, mnoho dalších v�cí. Ale já bych cht�l také položit alespo� jednu otázku Jaakko
Seikkulovi. Co by na naši diskusi asi �ekl jeho oblíbený Michail Bachtin?

Jaakko Seikkula:
Je pravda, že myšlenky ruského lingvisty a literárního kritika Bachtina jsou již n�kolik let
mou hlavní inspirací. Jeho úvahy o jazyce a dialogu se staly pilí�em mé terapeutické práce.
Ale musím se p�iznat, že v$bec netuším, co by na naše povídání Michail Bachtin �ekl. 
Ale vzpomínám si, co jsem od n�ho nedávno þetl. „Nejstrašn�jší v�c, dokonce horší než smrt,
která se þlov�ku m$že stát, je naprostá absence jakékoli odezvy.“

Doufám, že útržek konverzace alespo� trochu þtená�i zprost�edkoval klíþová
stanoviska hlavních aktér$ i atmosféru sympózia. P�estože se všichni navzájem respektují (jak
jinak), a hlásí se k podobným filozofickým základ$m, slyšeli jsme i názory rozdílné. Což
v$bec nebylo na škodu. Z pléna obþas zazn�la upozorn�ní na n�která proti�eþení, þi p�ímo
polemika (z�ídka). Ani jeden z p�ednášejících však nem�l pot�ebu zarputile trvat na svém a
všichni tak naplnili (alespo� b�hem ve�ejných vystoupení) ideál opravdového dialogu. Krom�
toho nikomu z nich nechyb�l humor a schopnost nadhledu. Z konverzace je snad také patrné,
že mnohé myšlenky a názory se netýkají pouze terapeutických situací, ale že mají i širší
spoleþenský význam. Však také p$sobení všech p�ednášejících je povahy komunitní,
obþanské  a svým zp$sobem politické. O tom, nakolik má být role terapeuta spojená s rolí
spoleþenského aktivisty, se také na stránkách odborného tisku vedou diskuse. Ale to už je jiný
p�íb�h. 

                        ///Obr.4. Žena hovo�í, pánové pozorn� naslouchají.///
(zleva: M. White, H. Andersonová, T. Andersen, J. Seikkula)

Setkání s krajinou a lidmi

Souþástí návšt�vy sympózií a podobných akcí není pouze odborný program. Nemén�
významné jsou i kuloární diskuse s dalšími úþastníky, hovory u snídan� þi veþerní rozpravy a
samoz�ejm� také alespo� letmý kontakt s prost�edím.

Ten je v p�ípad� rozlehlé finské krajiny, zem� tisíc$ jezer, hustých les$ prosv�tlených
b�ízami a typickými chatkami velmi p�íjemný. Dokonce i navzdory tomu, že tam�jší léto, jak
místní nazývají období od þervna do zá�í, neoplývá p�íliš vysokými teplotami. Nedostatek
þervnových sluneþních paprsk$ ale bohat� vynahradí pocit volnosti a prostoru, nebo"
populace je ve srovnání s tou þeskou poloviþní. 
Dokonce i v hlavním m�st� Helsinky vás ve všední dny nepohltí takové davy lidí, jak je to
b�žné v naší metropoli. Že by Finové na rozdíl od nás byli b�hem pracovní doby opravdu
v práci? Zdá se to více než pravd�podobné. 

Zajímavé jsou i post�ehy nasbírané b�hem rozhovor$ se samotnými Finy, kte�í
v�tšinou velmi dob�e zvládají další dva jazyky, angliþtinu a švédštinu. K jedineþnosti této
zem� a národa lze nap�íklad p�iþíst zkušenost s prohibicí z minulého století. I zde podobn�
jako na jiném kout� planety nevedla restriktivní politika cílená ke snížení konzumace
alkoholu k jednoznaþnému úsp�chu. Dokonce prý zde p�etrvává zvyk, že si jedinec otev�enou
láhev alkoholu nepostaví pyšn� na st$l, ale nenápadn� vedle nohy stolu na zem. 

To bychom asi v ýechách považovali za velmi bizarní, vezmeme-li v úvahu, že náš
postoj k alkoholu p�kn� ilustrují více þi mén� vtipné reklamy na rychlost typu 3G, jízdu na
ledu þi atrakce Chlaparku, které „frþí“ v hlavním þase televizního vysílání. Nemluv� o tom, že
Finové, stejn� jako n�které další národy, nemají alkohol tak�íkajíc pod nosem na každém



rohu, jako je tomu u nás. Pokud se cht�jí povyrazit, musí navštívit specializovanou prodejnu.
Anebo se mohou vypravit na víkendový tah relativn� levným trajektem do nedalekého
estonského Tallinnu. Tyto výlety bývají údajn� velmi populární.

Ale abychom se nezabývali jen pouhými lidskými slabostmi. K jedineþné finské
nátu�e pat�í prý krom� jisté uzav�enosti i další rysy. Vzhledem k historickým zkušenostem jak
s expanzivním švédským královstvím tak s ambicemi ruského a posléze sov�tského impéria,
se Finové museli nauþit „držet za"atou p�st ve své kapse“. Jedin� to jim krom� dalších
vlastností umožnilo p�ežít ve st�ídajícím se tlaku z obou sv�tových stran. Typický je údajn�
zodpov�dný vztah k p�írod�, ale i ten v procesu globalizace podle n�kterých dostává
povážlivé trhliny. 

Na každý pád p�inesl krátký ale intenzivní skandinávský pobyt bohaté zážitky a cenné
zkušenosti. Potenciálnímu zájemci z �ad þtená�$ Konfrontací mohu „studijní“ cestu na sever
up�ímn� a v�ele doporuþit. Sám bych se opakované výprav� do t�chto konþin v$bec nebránil.
Zvlášt� pokud by se op�t jednalo o tak vybranou spoleþnost. 

                            ///Obr.5. Úsm�v na záv�r aneb konec dobrý, všechno dobré.///

Pod�kování:
Úþast na sympoziu a stáž na Psychiatrické klinice Jorvi Hospital byla možná p�edevším díky
laskavé finanþní podpo�e Nadace Charty 77 v rámci stipendijního programu Neuro-Euro
2004 a také podpo�e Nadace ýeský literární fond. Dík pat�í i koleg$m z Jorvi Hospital a
organizátor$m sympozia. 
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