
Zabedn�nost

Když velmi zhruba shrnu obecnou situaci posledních padesáti let u nás, nezbývá mi než konstatovat, že zabedn�-
ní, které doslova i obrazn� p�inesl nástup Hitlera ukonþilo éru našeho napojení na Evropské a sv�tové d�ní. Od té
doby (pozd�ji sice už ne pod Hitlerem, ale jinými výteþníky) zabedn�ní nebylo dovoleno se zprostit. Až do kon-
ce 80 let jsme tedy žili v oborech psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce a p�íbuzných oborech,
stejn� jako v jejich spoleþenských konsekvencích, prakticky zcela zabedn�ni proti vn�jšímu sv�tu. Zabedn�ním
obþas proniknul n�jaký paprsek a p�inesl odlesk svobodného sv�ta. Nap�íklad v 60.letech. I když pražské jaro
nem�lo prakticky nic, mimo þasové shody, spoleþeného s bou�livými 60. léty ve sv�t�. P�esto sem, díky urþité-
mu uvoln�ní, pronikla �ada text$, nápad$ a názor$, které p$sobily jako zázraky. N�kterým š"astlivc$m se poda�i-
lo z ciziny p�ivézt nové v�ci: skupinovou terapii, komunitní výcvik psychoterapeut$, rodinnou terapii. Vzáp�tí
byl ovšem celý systém zabedn�ní úsp�šn� zakonzervován.
Jesliže zde byly z této obecné situace výjimky a lidé osvícení, pak to byly výjimky, budiž jim všechna þest a
sláva, ale jako výjimky netvo�ili p�evžující trend, který mám v této úvaze na mysli. Všeobecná zabedn�nost byla
nesmírn� d$kladná a stále ješt� její d$sledky p�ežívají. Zásadním d$sledkem naší zabedn�nosti byla (a je) naše
kolektivní neúþast na myšlenkovém kvasu, t�íbení a vyjasnování, který se vždy znovu odehrával s p�íchodem
nových témat, mezi nimiž namátkou p�ipomínám:
� obecná teorie systém$ a kybernetika
� hnutí rodinné terapie
� social welfare
� feminismus, rovnoprávnost, vztah k menšinám
� vzpoura proti establishmentu - studenstské bou�e, konec vietnamské války
� hledání nových model$ - sexuální revoluce, hippies, drogy (p�inesly neuv��itelnou otev�enost v popisování

toho, co þlov�k je a co chce - vyjad�ování pocit$)
� kriminalizace rasismu a normalizace homosexuality
� antipsychiatrie, vztah psychiatrie a moci, smysl diagnosy a izolace pacienta
� obrat k jazyku, postmodení ideologie
� ekologie, globální uvažování, omezování se, ekologie mysli - Bateson
� nástup konstruktivismu
Každé z t�chto ned$sledn�  vybraných témat se rodilo v bou�ích mnoha diskusí, odborných, ve�ejných i poli-
tických.  Každé  toto  téma  p�ineslo  nesþetn�  p�íležitostí  k t�íbení  názor$,  vyjad�ování  postoj$,  popis$m po-
t�ebných zp$sob$  jednání a p�edevším p�ineslo spousty podn�t$  k rozvoji myšlení a kutury myšlení.  Jinými
slovy p�íležitostí k vnit�nímu p�erodu. P�i t�chto p�íležitostech se lidé mohli (a museli) rozhodovat jak se k tomu
þi onomu postaví, protože ve�ejnosti p�ístupné diskuse oz�ejmily, že není jedno, co si kdo o tom kterém tématu
myslí. Že dost dob�e není možné si o všem myslet všechno a o þemkoli nic. Jinými slovy, diskuse nutily kaž-
dého, kdo se s nimi cht�l setkat, aby zaujal stanovisko, nauþil se je obhajovat a vysv�tlovat. Kdo se s t�mito té-
maty potýkal, uþil se, že nikoli shoda je cílem, ale respekt k odlišosti, zodpov�dné zkoumání názor$ druhého a
p�edevším nutnost v�cem rozum�t do hloubky.
Povrchní zdání, kterým se v ýechách opíjíme, že totiž �ešení takových témat máme bu� v malíþku, nebo už
dávno za sebou, se mstí. První velký pr$švih se dnes ukazuje u rasismu, kde jsme se tvá�ili, že se nás netýká. To
bylo možné jen proto, že jsme toto téma nediskutovali a nem�li v$bec vyslovené, natož vyt�íbené názory. Dnes
se jasn� ukazuje, že politici v��ejn� �íkají slova, která by jinde použili pouze skini. A dokonce to nikomu ani ne-
p�ijde. Jestliže jsme dnes na posledním míst� v hodnocení p�ijatelnosti podmínek pro cikány, je to d$sledkem ne-
reflektování vlastní zabedn�nosti.
Práv�  tak feminismus obvykle bereme s úsm�škem jako americký extremismus,  s kterým jsme se dávno vy-
rovnani nap�íklad tím, že þeština d$sledn� rozlišuje rod všech gramatických jmen. Naopak, takové diskuse o
utlaþování menšin, nerovnoprávném postavení, naprosto nevhodných zp$sobech chování, ty nás teprve þekají.
Rozkošný p�eklad pana Škvoreckého – harašení - nanešt�stí zast�el tlak na zm�ny, které feminismus ukázal jako
pot�ebné ve vzájemném lidském chování. Nejen mezi muži a ženami, ale všeobecn�. Slušnost, vst�ícnost a po-
ctivost se u nás považují za cosi hloupého, obt�žujícícho a tak se na þlov�ka utrhují krobiánští úp�edníci, pra-
covníci odpov�dní za poskytování p�n�z pot�ebným hledají zp$soby a záminky, jak je nevyplatit (možná, že
není dobré toho tolik nabízet, ale to je o n�þem jiném), ov��ují se nároky, majetky, kádrové profily atd. To
všechno souvisí s feminismem, který p�inesl nejen harašení, ale p�edevším pozornost v$þi zp$sob$m vzájem-
ného chování, postoj$m a p�edsudk$m, které konstituují moc, normy a hranice tolerance. Práv� tak upozornil na
pot�ebu nazývat v�ci pravými jmény.
Antipsychiatrie je dnes vnímána jako cosi dávno vy�ízeného a dokonce zneužívána jako hanlivé oznaþení kaž-
dého, kdo by jen nazanþil, že ne všechno je v po�ádku. Fašismus tohoto ražení se nám hluboko zažral pod k$ži a
budeme jej jen t�žko vyhán�t. Jak dob�e se hodí taková metla tam, kde chybí znalost celé tématiky. Antipsy-
chiatrie, která se zdaleka netýká jen psychiatrie, probírala mimo jiné téma, s nímž dnes zápolí všechny instituce
urþené k poskytování služeb lidem, totiž téma moci. Jak úžasn� vykutálené zp$soby vzájemného p$sobení jsou



používány ve vztazích mezi pracovníky mnohých zažízení, jak složité pletichy a souvislosti jsou schopni na sebe
vymýšlet, to je jen jedním zvn�jšn�ním toho, jak se pak asi chovají také ke klinet$m. 
Strach a zapšklost, obava se projevit a �íci otev�en� sv$j odborný názor, je podporována b�žnou zkušeností, že
na odborný názor u nás není zvykem reagovat jiným odborným názorem a v�deckou polemikou, ale ušt�paþnos-
tí, podrazy, osobními poznámkami a tisíci jiných v�cí, s nimiž odbornost a odborná úrov�� tohoto názoru v$bec
nesouvisí a mají jediný smysl - odradit mluvþího, aby náhodou ne�ekl n�co, v þem by bylo zrnko pravdy, nad níž
by se muselo p�emýšlet, a nedej bože, také dojít ke zm�n� názoru. 
V sociální práci je normální a prakticky nikdo se nad tím nepozastaví, že diagnostikovaná schizoreniþka p�ijde o
své dít� pouze z titulu své diagnosy. Je zcela normální, když d�ti jsou ochra�ovány p�ed špatnostmi, které na
nich páchají rodiþe tím, že jsou od t�chto rodiþ$ izolování, místo aby se posílily schopnosti rodiny žít p�ijatelný-
mi zp$soby. Je normální, aby sociální pracovníci a priori podez�ívali své klienty, že cht�jí sociálních služeb
zneužívat? Je normální, že na jednu stranu se n�jaká dávka, þi služba vyhlásí jako nároková a souþasn� se ud�lá
vše pro to, aby získání tohoto nároku bylo co možná nejsložit�jší (p�ídavky na d�ti)? Taková ambivalence, na
jednu stranu sociální, na druhou stranu asociální, je v�cí, o níž se nevedou žádné �eþi.
V psychoterapii je to velmi podobné Ne, že bychom o d�ní ve sv�t� neslyšeli a nev�d�li v$bec nic. Ale to, co se
k nám nejþast�ji dostalo, byly z kontextu vytržené, izolované þásti diskusí a my je z nouze brali jako hotové
celky. O jednotlivých psychoterapeutických školách bylo b�žné se doþíst na n�kolika málo stránkách a hned to
zaþít d�lat. Dostat se k monografii byl zázrak. Chudoba podn�t$ a hlad po nich nás svedly k tomu, že všechno,
co bylo k dispozici, bylo dobré. V tom je také jedna z p�íþin, že jsme docela zapom�li na hledání pravdy jako vý-
sledku vážné spolupráce,  vzájemného odpov�dného studia  –  pravdy jako výsledku  diskuse,  proþišt�né vzá-
jemnou kritikou a kritice þelící. Zapom�li jsme nikoli z lenosti þi hlouposti, ale z nev�domosti - jak odpov�dn�
studovat, co �íká druhý. Jak také kritizovat, když neznáme po�ádn� ani své ani to druhé a naopak jsme vd�þni za
každý drobet informace. Nesnadno kritizovat tam, kde nic po�ádn� nevíme. Jak také vést kritiku, když ji nelze
op�ít o znalost p�edm�tu, dovednost kritického myšlení a disciplinovanou d$slednost ve sledování výchozích
p�edpoklad$. 
D�lali jsme s tím to nejlepší, co se dalo. Takže všechno, co bylo dostupné jsme se snažili p�eþíst, nastudovat, na-
uþit se to d�lat atd. A protože toho bylo tak málo, v zásad� kdo cht�l, tak to mohl staþit. D$sledkem bylo, že
sotva se kdo n�þemu p�iuþil, hned to také d�lal a ší�il dál. Jenomže nikdo nic neum�l po�ádn�, þímž se pomáhání
za�adilo do série typických socialistických vlastností, kde nic nelepí, nic nemá barvu a nic není dotažené do kon-
ce. Pomáhání bylo sn$škou jednotlivých praktik, které si pracovníci skládali podle takových chimér jako je zralá
osobnost a podobn�, prost� proto, že žádná lepší m��ítka nebyla k dispozici. Naše absence na bohatých disku-
zích, názorových st�etnutích a kritických polemikách nad nesþetnými tématy, nás dnes nijak neomlouvá, stejn�
jako nelze omluvit žáka, že chyb�l, když se probíralo sþítání, a tak ho prost� neumí. Vstoupili jsme do otev�ené-
ho sv�ta, kde taková omluva neplatí.
Katastrofální nedostatek informací spolu s absencí intelektuálních souboj$ se nyní po padesáti letech d�siv� vy-
jevuje v kontaktu s otev�eným sv�tem.
D$sledky shrnuté heslovit� a s trochou nadsázky:
� nikdo nic neumí po�ádn�
� všichni cht�jí všechno stihnout, všechno se nauþit se a vst�ebat
� nejsme vycviþeni domýšlet souvislosti zvolených premis
� neumíme od�lit osobní zhnusenost od stanovování norem
� neumíme jednat o v�ci bez ohledu na jejího nositele
� chybí ochota p�ijmout odpov�dnost za zvolenou formu práce

�ekn�me si na rovinu, že naše eklekticko integrativní zkušenost byla z nouze cnost a ani trochu nemá cenu ji vy-
dávat za skv�lý výdobytek specifických podmínek, kterým bychom mohli obohatit již pon�kud otup�lý západ.
D$sledkem naší zabedn�nosti bylo, že namísto abychom se jakýkoli jeden p�edm�t našeho pomáhání nauþili
po�ádn�, umíme jich devatero a pak není divu, že desátá je bída. Z þiré bídy, nouze a osamocenosti jsme splácali
páté p�es deváté a tvá�ili se, že to tak má být. Nemá. P�esta�me se tvá�it, že to je n�jaká p�ednost. Prost� se to tak
stalo. Nyní jde o to, jak dál.
Jednou z možností je návrat ke zdroj$m našich vlastních p�edstav o profesi, o p�áních, p�edpokladech p�edsud-
cích, postojích, teoriích, mýtech a lžích, kterými sami tuto p�edstavu živíme. Jde to v�d�t, z jakých p�edpoklad$
vycházíme, proþ jsme je zvolili a kam nás vedou. A to nejsme zvyklí d�lat.   

Ivan Úlehla   


