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P�íb�h, v�d�ní a moc

V této kapitole jsem podal p�ehled posledních událostí ve vývoji sociální teorie, které m� (M.W.) a Davida
velice zaujaly, a n�kterých d$sledk$, které podle nás mají tyto myšlenky v terapii. 
ýtená�i možná znají debatu o moci, která prob�hla v nedávných letech na stránkách literatury o rodinné terapii.
Dovolte mi, abych na sebe vzal riziko zjednodušení pozic zastávaných v této debat�. Shrnuto: jedni tvrdili, že
moc reáln� neexistuje, ale že jde o cosi konstruovaného v jazyce a že ti, kte�í zažívají d$sledky moci, se úþastní
jejího “stvo�ení”. Druzí tvrdili, že moc reáln� existuje a n�kdo mocí vládne, aby utlaþoval druhé. Zdá se, že tato
debata vyzn�la do ztracena a naše myšlení o moci a jejím fungování p�íliš neposunula.
Foucault podle nás nabízí východisko ze slepé uliþky. Ovšem pro mnohé, kte�í nejsou obeznámeni s jeho
myšlenkami a stylem psaní, je t�žké jeho práce þíst. Velmi jsem se proto snažil p�edložit zde n�které jeho
myšlenky tak, aby byly p�ijatelné.
Skrze Batesonovy spisy (1972, 1976) jsem se seznamoval s “interpretaþní metodou”. Nemluvím zde o
interpretaþní metod� v psychoanalytickém smyslu. Sociální v�dci hovo�í o interpretaþní metod�, když studují
procesy, jimiž vytvá�íme smysl sv�ta. Jelikož nem$žeme poznat objektivní realitu, veškeré v�d�ní vyžaduje akt
interpretace.
Bateson zpochybnil p�im��enost lineárního pojetí kauzality (vycházejícího zejména z newtonovské fyziky) pro
vysv�tlování událostí v “živých systémech” a zd$vodnil, že pro nás není možné porozum�t objektivní realit�.
Odkazem na Korzybského tvrzení, že “mapa není území”, m�l na mysli, že zp$sob, jakým rozumíme urþité
události, nebo význam, který jí p�ipisujeme, jsou dány a omezeny nosným kontextem události, tzn. systémem
premis a p�edpoklad$, které tvo�í naše mapy sv�ta. P�irovnávaje mapy ke vzor$m tvrdil, že interpretace
jakýchkoli událostí je urþena tím, jak jde dohromady s již známými modely událostí a toto nazval “part for
whole coding” (Bateson, 1972). Nejenže je interpretace události urþena nosným kontextem, �íká Bateson, ale ty
události, které nemohou být “p�i�azeny ke vzoru”, nep�ežijí; takové události pro nás nejsou skuteþností.
Batesonova práce mne také upozornila na d$ležitost dimenze v terapii obecn� velmi opomíjené – dimenze þasu.
Tvrzením, že veškeré informace jsou nutn� “zprávami o rozdílu” a že práv� vnímání rozdílu spouští všechny
nové odpov�di živých systém$, demonstroval, jak je pro vnímání rozdílu, pro rozpoznání zm�ny, nezbytné
mapování událostí v þase.
Lidské smyslové orgány mohou p�ijmout pouze informaci o rozdílu a rozdíly, aby byly vnímatelné, musí být
kódovány jako události v þase (tj. jako zm�ny). (Bateson, 1979, str. 79)
Vycházeje z analogie s textem, všiml jsem si nápadné podobnosti mezi pojmy mapa a p�íb�h. Pojetí p�íb�hu tím,
že vyžaduje �azení událostí podle vzorc$ probíhajících v þase, má navíc urþitou výhodu oproti pojetí mapy.
P�íb�h zahrnuje þasovou dimenzi. 
Co se týká rodinné terapie – která je oblastí našeho zvláštního zájmu – interpretaþní metoda netvrdí, že chování
a interakce þlen$ rodiny jsou determinovány skrytou strukturou nebo dysfunkcí rodiny, ale nabízí pojetí, podle
n�hož je chování þlen$ rodiny dáno smyslem, který p�ipisují událostem. Po dlouhou dobu jsem se tudíž zajímal
o to, jak lidé organizují své životy kolem specifických význam$ a jak p�i tom bezd�þn� p�ispívají k “p�ežití”
nebo také k “úsp�šnosti” problému. Na rozdíl od n�kterých teoretik$ rodinné terapie, kte�í považují problém za
n�jakým zp$sobem žádoucí ze strany osob nebo “systému”, zajímal jsem se to, co pot�ebuje problém pro své
p�ežití, a o d$sledky t�chto podmínek pro životy a vztahy osob. Navrhl jsem, že podp$rný systém pro p�ežití
problému je utvá�en dohromady kooperativními, ale bezd�þnými odpov��mi þlen$ rodiny na požadavky
problému (White, 1986a).
V d�ív�jších publikacích jsem se v�noval tomu, že problémy lze vid�t v kontextu “trend$”. V tomto pojetí se
ukazuje, že problémy mají sv$j vlastní život, v n�mž se stávají stále vlivn�jšími, a ukazuje se, jak þlenové rodiny
nedbají na pokraþující a zacílenou povahu své koevoluce kolem definice problému. Navrhl jsem externalizaci
problému jako mechanismus, s jehož pomocí se mohou þlenové rodiny separovat od “problémem sycených”
popis$ svých život$ a vztah$ (White, 1984, 1986a, 1986b, 1986c, 1987).1

Analogie s textem mi poskytla další popis zp$sobu, jakým lidé organizují své životy kolem jednotlivých
problém$. Optikou této analogie lze vid�t, jak tato organizace odráží interakci “þtená�$” a “autor$” kolem
jednotlivých p�íb�h$ a vypráv�ní. Životní dráha nebo životní styl problému se stává p�íb�hem problému. Tento
popis otev�el nové oblasti bádání, vþetn� zkoumání mechanism$, které þiní jednotlivé texty hodnotnými v
literárním smyslu, a povzbudil mne, abych nabídl “terapii skrze literaturu” (White, 1988).

Analogie

Ve snaze ospravedlnit své úsilí, stát se hodnov�rnými a splnit požadavek legitimity se sociální v�dci na poþátku
vývoje sociálních v�d obrátili k pozitivistickým fyzikálním v�dám pro mapy, z nichž vycházeli ve svém úsilí
interpretovat události v sociálních systémech. Když byl úsp�šn� zpochybn�n pozitivismus – myšlenka, že je

1 Vyþerpávající shrnutí t�chto myšlenek - viz Munro (1987).



možné p�ímo poznávat sv�t – a když sociální v�dci zjistili, že ostatní v�dci pracují s analogiemi a že analogie,
které si p�ivlast�ovali, si již odjinud p�ivlastnili fyzici – a že “je více v�da zavázána parnímu stroji, než parní
stroj v�d�” (Geertz, 1983, str. 22) – mohli se svobodn� obrátit jinam v hledání metafor, z nichž odvozují a
rozvíjejí své teorie. Geertz nabízí pojetí tohoto obratu jako “znovustvo�ení sociálního myšlení.”
A tak sociálním v�dc$m došlo, že nemusí být p�edstíranými fyziky ani uzav�enými humanisty ani nemusí
vynalézat nové oblasti bytí, které by sloužily jako objekt jejich zkoumání. Místo toho mohli pokraþovat ve svém
úkolu usilovat o objevení �ádu v kolektivním život�.... (1983, str. 21)
Je již široce p�ijímáno, že každé tvrzení, které formuluje urþitý význam, je interpretativní – že tato tvrzení jsou
výsledky poznávání, které je determinováno našimi mapami nebo analogiemi nebo, jak �íká Goffman (1974),
“našimi interpretaþními rámci”. Analogie, které používáme, urþují tudíž naše zakoušení sv�ta: otázky, které si o
událostech pokládáme, reality, které si konstruujeme, a “skuteþné” d$sledky, které díky takovému zkoumání
sv�ta zažíváme. Rozlišení, která “vytahujeme” ze sv�ta, jsou urþována analogiemi, které používáme.
Tabulka analogií, která vychází do urþité míry z Geertzova pojetí vývoje sociálních v�d, odráží úsilí zahrnout
konstrukce doprovázející n�které analogie, které sociální v�dy ve své relativn� krátké historii p�ejaly. V prvním
sloupci je popsána analogie, v druhém zp$sob, jakým analogie konstruuje sociální organizaci, ve t�etím
pravd�podobná interpretace událostí prezentovaných jako problematické a ve þtvrtém charakteristická �ešení
vycházející z této analogie. Tato tabulka samoz�ejm� neuvádí všechny analogie, které se objevily v historii
sociálních v�d.
Jak vybíráme nebo urþujeme analogie, které p�ijímáme? Naše p�ijetí urþitých analogií na úkor jiných je urþeno
mnoha faktory, vþetn� faktor$ ideologických a p�evládající kulturní praxe. P�i up�ednost�ování jedné analogie
p�ed jinými nem$žeme sáhnout k takovým kritériím jako je správnost nebo p�esnost, nebo" tyto vlastnosti
nemohou být ustaveny pro žádnou analogii. P�inejmenším však m$žeme analogie, v nichž žijeme, zkoumat
reflexí našeho vlastního jednání v rámci historie sociálního myšlení a zkoumáním a kritikou d$sledk$ tohoto
jednání.
Význam rozdíl$ mezi rozliþnými analogiemi, jak jsou podány v tabulce, a d$sledky interpretací odvozovaných z
t�chto analogií mohou být ilustrovány na n�kolika p�íkladech. Aþkoli jsou tyto p�íklady obecné a hypotetické,
velmi se blíží aktuálním okolnostem a praxi, které zažíváme.

Tabulka analogií:

Východisko

analogie

Konstrukce soc.

organizace

Konstrukce

problému

Pojmy, v nichž je

konstruováno �ešení

1.Pozitivistické
fyzikální v�dy

Um�lé stroje
skládající se z
mechaniky a
hydrauliky

Selhání,
zvrácenost,
nedostateþnost,
poškození

Izolace p�ípadu, p�esná
analýza, oprava, náprava,
rekonstrukce

2.Biologické
v�dy

Kvaziorganismus Symptomatika
hlubšího problému
s urþitou funkcí
a užiteþností

Identifikace patologie
p�esná diagnóza operace
a odstran�ní patologie

3.Sociální v�dy

3a. Teorie her Vážná hra Strategie, tahy Boj, protitahy, taktizování
3b. Drama Domácí divadlo Role, scéná�,

p�edstavení
Revize rolí, výb�r
alternativní dramatické
formy

3c. Rituál Rituál p�echodu P�esun – separace,
“ani ryba ani rak”,
znovuzaþlen�ní se

Mapování, rozlišení
statutu 1 a statutu 2

3d. Text Behaviorální text Realizace tísnivého
dominantního
p�íb�hu nebo v�d�ní

Otev�ení prostoru pro
vytvo�ení alternativních
p�íb�h$

P�íklad 1

Pokud se þlov�k zažívající akutní krizi obrátí na “klinika”, jehož práce se �ídí analogiemi vycházejícími z tradice
pozitivistické v�dy, jeho krize bude pravd�podobn� interpretována jako urþitý druh selhání a regrese. Experti
budou usilovat o p�em�nu zkušenosti þlov�ka v p�esnou diagnózu podle urþitého klasifikaþního systému a
budou klást otázky sm��ující k urþení p�íþiny selhání, která by byla konzistentní s modelem. Budou provád�t
rozliþné procedury, které zahrnují sledování historie selhání a které revidují minulost v souladu s hlavními
principy použitého modelu. Cílem bude napravit a rekonstruovat þlov�ka, tzn. vrátit ho k “dost dobré” úrovni
fungování.



Pokud nosný kontext pro tutéž krizi bude vycházet z t�ídy rituálních proces$ zvané “rituál p�echodu” (van
Gennep, 1960; Turner, 1969)2, vytvo�í se odlišná konstrukce problému a budou kladeny odlišné otázky. Krize
bude interpretována na základ� jejího vztahu k urþitému aspektu prom�ny nebo rituálu p�echodu v život�
þlov�ka a budou kladeny otázky, které vztahují krizi k:
Separaþní fázi – nap�. od urþitého statutu, aspektu identity nebo role, které již nejsou pro dotyþnou osobu
životaschopné;
Prahové nebo nevyhran�né fázi (“ani ryba ani rak”) – charakterizované urþitým nepohodlím, zmateností,
dezorganizací a nejspíš zvýšeným oþekáváním do budoucnosti;
Fázi znovuzaþlen�ní – charakterizované dosažením nového statutu, který vymezuje novou odpov�dnost a
privilegia dotyþné osoby.
Analogie rituálu p�echodu m$že klást otázky, vedoucí þlov�ka k tomu, aby urþil
a) co mu krize m$že �íci o tom, od þeho se m$že separovat, co již pro n�j není životaschopné – možná od

urþitých negativních postoj$, které zaujímá k sob� samému nebo které k n�mu zaujímají druzí nebo od
oþekávání a požadavk$ týkajících se jeho života, které zažívá jako vyþerpávající;

b) jaká vodítka mu krize dává k novým rolím, které se pro n�j stávají p�ístupnými;
c) kdy, jak a za jakých okolností mohou být tyto nové role a statuty realizovány.
Nosný kontext vycházející z této analogie rituálu p�echodu m$že tudíž konstruovat krizi v pojmech r$stu spíše
než v pojmech regrese, aniž by p�i tom popíral její bolestivé aspekty.

P�íklad 2

Obþas p�icházejí do terapie páry s tím, že po úvodní, relativn� p�íjemné fázi jejich vztahu – po fázi, která
uspokojovala oba partnery – nastaly problémy. Pokud je nosný kontext, do n�jž se takové stížnosti promítají,
založen na analogii z biologických v�d, m$že být úvodní neproblematická fáze vztahu oznaþena za pláštík
“líbánek” a oþern�na jako zkreslená reflexe vztahu, zatímco druhá, problematická fáze, bude považována za
pravdivou reflexi stavu v�cí ve vztahu, stavu, který byl vždy p�ítomen, skrytý pod povrchem – stavu v�cí, který
byl ve fázi líbánek skrýván a p�ehlížen. Potom lze tyto problémy chápat jako odraz ješt� hlubších dysfunkþních
proces$ a související psychopatologie, hlubších proces$, které jsou potom nahlíženy jako objektivní realita nebo
“skuteþný” stav. Experti budou podnikat kroky, vedoucí k odhalení t�chto hlubších úrovní objektivní reality,
sledovat historii dysfunkce a psychopatologie, možná až v p$vodních rodinách partner$ a ve vztazích jejich
rodiþ$. Toto je typická konstrukce hlubinné psychologie, kterou je tolik sycena západní kultura.
Pokud bude nosný kontext pro p�ijetí zkušenosti takových pár$ vycházet z analogie s textem, pak to, co
biologický model vnímá jako r$zné úrovn�, m$že být pootoþeno o 90o, postaveno na vlastní nohy a považováno
za alternativní, soupe�ící p�íb�hy. P�ijat je ten p�íb�h, který pár považuje za nejp�itažliv�jší. Za t�chto okolností
je to vždy p�íb�h první, neproblematické fáze. V tomto prvním p�íb�hu lze zkoumat, co �íká o schopnosti
manžel$ �ešit problémy, a historii této schopnosti lze potom sledovat i v jejich p$vodních rodinách. Poté lze
hledat cesty, jak tyto dovednosti v zlých þasech vztahu znovu oživit, zopakovat a rozší�it.

Analogie s textem

Výrazn� up�ednost�ujeme analogie v dolní þásti tabulky, tzn. analogie, které se vztahují k nedávnému vývoji
sociálních v�d a které nep�edkládají objektivní realitu. V této diskusi se budeme v�novat analogii s textem, která
podle Geertze odkazuje k “hraniþním a nejnov�jším podobám sociálního myšlení.”
Sociální v�dci se zaþali zajímat o analogii s textem až poté, co zjistili, že aþkoli v dob�, kdy je urþitému prvku
chování v�nována pozornost, už toto chování neexistuje, význam, který mu byl p�ipisován, p�etrvává v þase.
Toto p�i�azení smyslu p�ilákalo jejich pozornost a ve snaze tomu porozum�t se zaþali odvolávat k analogii s
textem. Díky tomu m$že být lidská interakce považována za interakci þtená�$ jednotlivých text$. Tato analogie
umož�uje také p�edstavit si vývoj život$ a vztah$ v pojmech þtení a psaní text$, jelikož každé nové þtení textu
je jeho novou interpretací a tudíž jeho novým napsáním.
Vycházeje z toho, že nem$žeme p�ímo poznat sv�t, navrhují sociální v�dci, že vše, co v�dí lidé o sv�t�, v�dí
díky “prožité zkušenosti”. Toto pojetí vede k novým otázkám: Jak lidé organizují nashromážd�nou “prožitou
zkušenost”? Co d�lají lidé se svojí zkušeností, aby jí dali smysl a aby vytvo�ili smysl svých život$? Jak je
vyjad�ována “prožitá zkušenost”? Sociální v�dci obhajují analogii s textem tvrzením, že chceme-li dát smysl
svému životu a vyjád�it sebe, zkušenost musí být “vypráv�na” a tímto vypráv�ním je urþen význam p�ipisovaný
zkušenosti.
Ve snaze dát svému životu smysl jsou lidé postaveni tvá�í tvá� úkolu uspo�ádat prožité události do þasových
sekvencí tak, aby získali souvislý obraz sebe a okolního sv�ta. K získání takového obrazu je nutné spojit do

2 Tuto analogii popularizoval v Austrálii a na Novém Zéland� David Epston. Na základ� jeho podpory ji ostatní p�ijali a aplikovali
v širokém kontextu. Vynikající diskuse o aplikaci této analogie v kontextu ústavní péþe - viz Menses a Durrant (1986).



lineární sekvence jednotlivé události z minulosti a z p�ítomnosti a ty, které jsou oþekávané v budoucnu. Takový
obraz m$že být oznaþován jako p�íb�h nebo sebe-vypráv�ní (viz Gergen & Gergen, 1984). Úsp�šné vypráv�ní
zkušenosti poskytuje lidem zážitek kontinuity a smyslu v jejich život� a o to se opírá uspo�ádání všedního života
a interpretace dalších zkušeností. Jelikož všechna vypráv�ní mají zaþátek (historii), st�ed (p�ítomnost) a konec
(budoucnost), interpretace b�hu událostí je stejn� tvarovaná budoucností jako urþená minulostí. Abych to
ilustroval, zmíním se o terénních výzkumech Edwarda Brunera (1986a) s p$vodními obyvateli Severní Ameriky.
V diskusi o svém studiu etnografických p�íb�h$ domorodých Severoameriþan$ Bruner ukazuje, jak se jejich
interpretace souþasných životních okolností radikáln� posunula vznikem nového p�íb�hu, který nabídl
alternativní historii a budoucnost. Ve 30. a 40. letech konstruoval dominantní p�íb�h domorodých
Severoameriþan$ slavnou minulost a p�izp$sobení v budoucnosti. P�i p�ipisování smyslu souþasným životním
okolnostem interpretovali jak domorodci, tak antropologové “skuteþnosti” všedního života domorodých
Severoameriþan$ jako odraz úpadku a dezorganizace, jako fázi p�echodu od slávy k p�izp$sobení. Tato
interpretace m�la reálné d$sledky. Ospravedl�ovala nap�íklad urþité zásahy dominantní kultury, vþetn� t�ch,
které se týkaly p�ivlastn�ní teritorií.
V 50. letech se objevil nový p�íb�h, který konstruoval minulost jako vyko�is"ování a budoucnost jako vzk�íšení.
Aþkoli lze p�edpokládat, že “skuteþnosti” všedního života domorodých Severoameriþan$ se v tomto období
výrazn� nezm�nily, s novým p�íb�hem poskytujícím nosný kontext se zrodila nová interpretace t�chto
skuteþností.3 Nejsou již považovány za obraz dezorganizace, ale odporu. Tato nová interpretace také p�inesla
reálné d$sledky, vþetn� rozvoje hnutí, které konfrontovalo dominantní kulturu s otázkou práva na teritoria.
Bruner uzavírá:
Podle mého názoru jsme již zaþali s vypráv�ním, které obsahuje zaþátek i konec, které konstruuje p�ítomnost a
umož�uje nám tudíž její interpretaci. Není to tak, že bychom nejd�íve m�li sumu dat, skuteþností, a potom jsme
museli konstruovat p�íb�h nebo teorii, abychom je objasnili. Ale....narativní struktury, které konstruujeme,
nejsou druhotným vypráv�ním o datech, nýbrž primární vypráv�ní urþuje, co budeme považovat za data. Nová
vypráv�ní p�inášejí nový slovník, syntax a smysl našich etnografických popis$; definují, co bude tvo�it data
t�chto popis$. (E. Bruner, 1986a, str. 143)
Je jasné, že zážitek smyslu a kontinuity, který získáváme vypráv�ním zkušenosti, n�co stojí. Vypráv�ní nem$že
nikdy zahrnovat plnou bohatost naší prožité zkušenosti:
...životní zkušenost je bohatší než diskurs. Narativní struktury organizují zkušenost a dávají jí smysl, ale vždy
existují ješt� pocity a prožité zkušenosti, které nejsou zahrnuty v dominantním p�íb�hu. (E. Bruner, 1986a, str.
143)
Vytvá�ení p�íb�hu vyžaduje, abychom ze své zkušenosti seškrtali ty události, které se nehodí do dominantních
p�íb�h$, které o sob� spolu s ostatními vyprávíme. ýasem tudíž nezbytn� z$stává mnoho našich prožitých
zkušeností mimo p�íb�h a nejsou nikdy “vy�þeny” nebo vyjád�eny. Z$stávají amorfní, bez organizace a bez
tvaru:
N�které zkušenosti jsou nehotové. Jednoduše nerozumíme tomu, co v nich zakoušíme, a" už proto, že takové
zkušenosti nejdou vypráv�t, nebo proto, že postrádáme vyjad�ovací a narativní prost�edky, nebo proto, že nám
chybí slovní zásoba. (E.Bruner, 1986b, str. 6 – 7)
Pokud souhlasíme s tím, že lidé organizují svou zkušenost a dávají jí smysl jejím uspo�ádáváním v p�íb�h a že v
realizaci takových p�íb�h$ vyjad�ují vybrané stránky své prožité zkušenosti, pak to znamená, že tyto p�íb�hy
urþujícím zp$sobem tvarují životy a vztahy:
Práv� vyjád�ením p�íb�hu znovu-prožíváme, znovu-žijeme, znovu-vytvá�íme, znovu-vyprávíme, znovu-
konstruujeme a znovu-tvarujeme naši kulturu. Realizace p�íb�hu neprobouzí p�edem daný význam ležící zatím
skrytý v textu... Spíše sama realizace význam konstituuje. (E.Bruner, 1986b, str.11)
Jak je vid�t, analogie s textem p�ináší myšlenku, že p�íb�hy nebo vypráv�ní, v nichž lidé žijí, urþují jejich
interakce a organizaci, a že vývoj život$ a vztah$ se odehrává skrze realizaci takových p�íb�h$ nebo vypráv�ní.
Analogie s textem se tedy liší od t�ch analogií, které p�edpokládají v rodinách a v lidech existenci hlubinných
struktur nebo skryté patologie, jimiž jsou utvá�eny nebo tvarovány jejich životy a vztahy.
Vývoj život$ a vztah$ skrze realizaci p�íb�h$ souvisí s “relativní indeterminovaností” všech p�íb�h$. Urþitý
stupe� mnohoznaþnosti každého textu je dán p�ítomností implicitního významu, rozdílných úhl$ pohledu
r$zných “þtená�$” jednotlivých událostí a širokého spektra metafor vhodných pro popis t�chto událostí. A jak
uvádí Iser (1978), tato mnohoznaþnost nebo nedeterminovanost vyžaduje, aby se lidé zapojili do “realizace
významu pod vedením textu”. Ve studovaných textech o p�ednostech literárních postup$ Jerome Bruner uvádí:
Práv� “relativní indeterminovanost text$ umož�uje spektrum aktualizací”. Takže “literární texty spíše iniciují
'projevení' významu než aby ho samy skuteþn� formulovaly.” (J.Bruner, 1986, str. 25)
Pro Geertze znamená indeterminovanost text$ a konstitutivní aspekt jejich realizace dobrý d$vod k radosti:

3 Nehled� na možnost reinterpretace t�chto skuteþností, druhý p�íb�h umožnil domorodým Severoameriþan$m projevit �adu
aspekt$ své prožité zkušenosti, které nebyly p�i “þtení” prvního p�íb�h$ patrné, a vyjád�it jejich smysl.



Lionel Trilling kdesi uvádí zvrácenou, nevlídnou a p�edsudk$ zbavenou otázku, kterou položil jakýsi estetik
osmnáctého století: “Jak to p�ijde, že se všichni chystáme k originál$m a skonþíme u kopií?” Odpov�� na ni je
p�ekvapiv� konejšivá: Je to práv� kopírování, co je na poþátku nového. (1986, str. 380)
P�íb�hy jsou plné mezer, které musí lidé vyplnit, aby mohl být p�íb�h realizován. Tyto mezery rozši�ují prožitou
zkušenost a posilují lidskou p�edstavivost. S každou realizací lidé “p�episují” své životy. Vývoj života je
sp�ízn�ný s procesem, v n�mž lidé své životy “p�episují”, vstupují do p�íb�h$ a berou je za své vlastní.
Analogie s textem nás uvádí do intertextuální sv�ta ve dvojím smyslu. Za prvé tvrdí, že lidské životy jsou
situovány v textech uvnit� text$. Za druhé, každé vypráv�ní nebo p�evypráv�ní p�íb�hu skrze jeho uskuteþn�ní
je novým vypráv�ním, které shrnuje a p�ekraþuje p�edcházející vypráv�ní.

Analogie s textem a terapie

P�ijali jsme p�edpoklad, že lidé dávají svým život$m a vztah$m smysl tím, že uspo�ádávají své zkušenosti v
p�íb�h a že v interakci s ostatními p�i realizaci p�íb�h$ aktivn� tvarují své životy a vztahy. Jestliže jsme p�ijali
tento p�edpoklad, co potom ud�láme s tím, že lidé zažívají problémy a p�icházejí s nimi do terapie?4

Lze z toho vyvodit �adu dalších p�edpoklad$. M$žeme p�edpokládat, že zkušenost je pro þlov�ka problematická,
protože se nachází v p�íb�zích, které o n�m a jeho vztazích mají druzí, a že tyto p�íb�hy jsou do té míry
dominantní, že mu neposkytují dostateþný prostor pro realizaci vlastních preferovaných p�íb�h$. Nebo m$žeme
p�edpokládat, že se þlov�k aktivn� úþastní realizace p�íb�h$, které shledává neužiteþnými, neuspokojujícími a
konþícími ve slepé uliþce a že tyto p�íb�hy nezahrnují dostateþn� jeho prožitou zkušenost a nebo jsou výrazn�
protich$dné jejím d$ležitým aspekt$m.
Bezpochyby lze nalézt mnohé další p�edpoklady. Nap�íklad m$žeme p�edpokládat, že zážitek jednotlivých
problém$ a jejich p�inesení do terapie je souþástí realizace p�íb�hu, který se stal v nedávných letech v západní
spoleþnosti velmi populárním. Vzhledem k smyslu této diskuse však uþiníme obecný p�edpoklad, že lidé
zažívají problémy, s nimiž þasto vyhledávají terapii, když p�íb�hy, v nichž vypráv�jí svou zkušenost a/nebo v
nichž jejich zkušenost vypráv�jí ostatní, nevystihují dostateþn� jejich prožitou zkušenost. Za t�chto okolností
existuje mnoho významných aspekt$ prožité zkušenosti, které odporují dominantnímu vypráv�ní.
Jaké d$sledky plynou z t�chto p�edpoklad$ pro aktivitu, kterou nazýváme terapie? Pokud p�ijmeme výše
uvedené p�edpoklady jako rozumné, m$žeme také p�ijmout, že když lidé vyhledávají terapii, jejím p�ijatelným
výsledkem bude rozpoznání nebo vytvo�ení alternativních p�íb�h$, které jim umožní realizovat nové významy,
p�inášející žádoucí možnosti – nové významy, které budou lidé zažívat jako nad�jn�jší, více uspokojující a
otev�ené.

Prožitá zkušenost a alternativní p�íb�hy

Byly uvedeny d$kazy pro teorii, že lidé jsou ve své prožité zkušenosti bohatí, že pouze þást z tohoto bohatství
m$že být vypráv�na a vyjád�ena v urþitém þase a že velká þást zkušenosti vypadne nevyhnuteln� z
dominantního p�íb�hu o život� a vztazích þlov�ka. Ty stránky prožité zkušenosti, které vypadnou mimo
dominantní p�íb�h, p�edstavují bohatý a plodný zdroj pro vytvo�ení nebo znovu-vytvo�ení alternativních
p�íb�h$.
Následoval jsem Goffmana (1961) a zmi�oval jsem se o prožitých zkušenostech, které vypadnou z
dominantního p�íb�hu, jako o “výjimeþných událostech”. V definici “výjimeþných událostí” Goffman uvádí, že
p�i strukturování zkušenosti “v sociální proud životního b�hu þlov�ka...jsou výjimeþné události opomíjeny ve
prosp�ch takových zm�n v þase, které jsou základní a obvyklé pro þleny dané sociální kategorie, aþkoli se
objevují nezávisle na každém z nich” (str. 127).5 Goffmanovy pojmy “sociální proud” a “sociální kategorie”
mohou být vztaženy k pojm$m “dominantní p�íb�h” a skupina lidí specifické identity, která žije uvnit� tohoto
p�íb�hu.
Aþkoli nem$že být existence výjimeþných událostí nikdy p�edvídána na základ� þtení “sociálního proudu” nebo
dominantního p�íb�hu lidského života, p�esto jsou výjimeþné události stále p�ítomné. Zahrnují celou škálu
událostí, pocit$, zám�r$, myšlenek, prvk$ chování atd., které se odehrávají v minulosti, p�ítomnosti nebo
budoucnosti a které dominantní p�íb�h nem$že pojmout. Identifikace výjimeþných událostí m$že být usnadn�na

4 Je nám jasné, že “terapie” není termín vhodný k popisu práce, o níž tu mluvíme. Penquin Macquarie Dictionary popisuje terapii
jako “zacházení s nemocí, potíží, poruchou apod. léþebným nebo nápravným zp$sobem”. V naší práci nekonstruujeme
problémy v pojmech nemoci a nep�edstavujeme si, že d�láme cokoli, co by n�jak souviselo s “léþbou”. 
V literatu�e se nedávno objevily pokusy vyjád�it tento rozdíl a byl navrhován termín “terapeutická konverzace” (Anderson &
Goolishian, 1988). Tento popis má sv$j p$vab, zþásti nejspíš proto, že termíny “terapie” a “konverzace” jsou svými definicemi
protikladné, “konverzace” urþitým zp$sobem mí�í k zpochybn�ní realit konstruovaných termínem “terapie” a mystifikací, k nimž
termín “terapie” vede. P�esto nesouhlasíme zcela s tím, že termín konverzace je dostateþný pro popis p�ístupu k p�e-vypráv�ní
zkušenosti nebo že tento termín adekvátn� vystihuje jedineþný proces, který popisujeme.
5 Tato myšlenka je podle mého názoru identická s Batesonovým pojetím stochastického procesu: “Pokud sekvence událostí
kombinuje náhodný prvek se selektivním procesem tak, že mohou p�etrvávat pouze urþité výsledky náhodnosti, sekvence m$že
být nazvána stochastickou.” (1979, str. 253).



externalizací dominantního “problémem syceného” popisu nebo p�íb�hu ze života a vztah$ þlov�ka.
Externalizace problémem syceného p�íb�hu m$že zaþít podporou externalizace problému a poté mapováním
vlivu problému na život a vztahy þlov�ka. Na poþátku jsou lidé dotazováni, jak problém ovliv�uje jejich životy
a vztahy. Lidé se tímto separují od problémem syceného popisu života, od obvyklého þtení dominantního
p�íb�hu a mohou snadn�ji identifikovat výjimeþné události.
Externalizace také úþinn� napomáhá p�erušení obvyklého þtení a obvyklé realizace p�íb�h$. Jelikož se lidé
postupn� separují od svých p�íb�h$, mohou zažívat vlastní osobní vliv; jelikož p�erušují realizaci svých p�íb�h$,
zažívají schopnost zasahovat do svých život$ a vztah$. Objevení výjimeþných událostí stejn� jako externalizace
problému mohou být dále podporovány tím, že lidé mapují sv$j vliv a vliv svých vztah$ s ostatními na “život”
problému. Tomuto p�ístupu se podrobn� v�nuje 2. kapitola této knihy i jiné prameny (White, 1986a, 1988).
Jsou-li nalezeny výjimeþné události, jsou lidé vyzváni, aby jim p�ipsali význam. Úsp�ch takového p�ipsání
významu vyžaduje, aby se výjimeþné události staly souþástí alternativního p�íb�hu nebo vypráv�ní. V tomto
procesu, jak uvádí Victor Turner (1986) hraje významnou roli “p�edstavivost”. Je možné uvést rozliþné otázky,
které napomáhají p�ivést lidi k p�ipisování nových význam$, otázky, které je, jak by �ekl Myerhoff (1982),
aktivn� zapojují do “p�episování” život$ a vztah$. Jsou to otázky, které vedou þlov�ka k tomu, aby p�ijal
odpov�dnost za výjimeþné události (nap�. “Jak jste v tomto p�ípad� dokázal odolat vlivu problému?”), které ho
vyzývají ke zm�n� popisu sebe, ostatních a vztah$ v souladu s tím, co ukazují výjimeþné události (nap�. “Co
vám �íká váš úsp�ch v odolávání problému o vás jako o þlov�ku?”) a které ho podn�cují, aby se zamyslel nad
novými možnostmi, provázejícími výjimeþné události (nap�. “Jaký rozdíl znamenají tato nová zjišt�ní o vás pro
vaše další kroky?”).6 Jelikož považuji terapii za kontext pro p�evypráv�ní život$ a vztah$, navrhuji termín
“terapie literárními prost�edky” (White, 1988).
Jelikož se alternativní p�íb�hy stávají p�ístupné realizaci, mohou být vyjád�eny a uvedeny v život další
“p�íznivé” a d�íve opomíjené aspekty zkušenosti þlov�ka. Lidé jsou vyzýváni, aby se stali diváky svým
realizacím alternativních p�íb�h$, což znásobuje možnost p�ežití p�íb�h$ a poskytuje zážitek osobního vlivu. S
cílem posílit tento proces jsou lidé podporováni, aby si všímali projev$ takových aspekt$ prožité zkušenosti,
které by byly d�íve z$staly mimo p�íb�h, a zaznamenali skuteþné d$sledky t�chto projev$ ve svých životech a
vztazích.
Trvání nových p�íb�h$, stejn� jako jejich vytvá�ení, m$že být také umocn�no dopln�ním “vn�jšího” obecenstva.
Tento krok má dvojí aspekt. Zaprvé tím, že se úþastní jako sv�dci, p�ispívají diváci k psaní nových význam$; to
má reálné d$sledky pro interakci mezi diváky a subjektem p�íb�hu. Za druhé, když subjekt p�íb�hu “þte” zážitky
divák$ s jeho realizací, a" již o t�chto zážitcích sám uvažuje nebo k nim má n�jaký p�ím�jší p�ístup, je tím
zatažen do korigování a rozši�ování nového p�íb�hu.
Záv�rem, p�evypráv�ní zkušenosti vyžaduje aktivní zapojení osoby do reorganizace své zkušenosti, “do nového
svobodného zkombinování kulturních faktor$ do jakéhokoli možného vzorce” (Turner, 1974, str. 255). Navíc se
lidé zapojují do aktivit, díky nimž si uv�domují proces, v n�mž jsou zárove� herci i diváky ve svém p�edstavení,
a které probouzejí v�domí produktivity vlastní produktivity. Souþinností t�chto proces$ vzniká kontext
reflexivity (viz Tomm, 1987). Tento kontext p�ináší þlov�ku nové volby vzhledem k jeho autorství sebe,
druhých a jejich vztah$.

Dominantní vypráv�ní jako dominantní v�d�ní a jednotka moci

Jedním z užiteþných aspekt$ analogie s textem je, že nám umož�uje vid�t, jak p�íb�hy poskytují širší
sociopolitický kontext zkušenosti jedince. První p�íb�h o domorodých Severoameriþanech byl zarámován
dominantní ideologií té doby ve Spojených státech, ideologií, která vzývala radikální sen o “jedné Americe”.
Druhý p�íb�h byl zarámován odlišnými myšlenkami, které souvisely s nar$stajícím pov�domím o
multikulturnosti a s rozlišením a ocen�ním mnoha Amerik. Samoz�ejm� míra, do jaké byl tento druhý p�íb�h
obecn� p�ijat, je sporná.
Stejn�, jako jsou širším kontextem zarámovány p�íb�hy amerického domorodce, jsou zarámovány p�íb�hy lidí,
kte�í p�icházejí do terapie. Aþkoli analogie s textem poskytuje rámec, který nám umož�uje vzít v úvahu širší
sociopolitický kontext þlov�ka, jehož život je souþástí mnoha text$, umož�uje nám také do této operace
zahrnout z�etel k moci a jejím d$sledk$m pro lidské životy a vztahy. Tato možnost je velmi d$ležitá, nebo"
perspektiva moci byla v terapeutické literatu�e obecn� velmi p�ehlížena, a zvlášt� v laskavém pohledu, jímž se
þasto díváme na vlastní praxi.
Analýzy moci, které se objevily v terapeutické literatu�e, pojednávaly o moci tradiþn� v individuálních
termínech, jako je biologický fenomén, který ovliv�uje jedincovu duši, nebo individuální patologie, která je
nevyhnutelným d$sledkem p�edchozí traumatické zkušenosti, nebo v marxistických termínech, jako je t�ídní
fenomén. Pozd�ji pojednávaly o moci feministické analýzy jako o pohlavn� specifickém represivním fenoménu.
To zvýšilo citlivost mnoha terapeut$ ke zkušenostem se zneužíváním a utiskováním, souvisejícím s pohlavím.

6 Další p�íklady otázek - viz White (1988).



Aþkoli jsme byli sv�dky osvobozujících d$sledk$ feministických analýz moci jako pohlavn� specifického a
represivního mechanismu, v��íme, že je také d$ležité uvažovat o mnohem obecn�jším spektru moci – nejen o
jejích represivních stránkách, ale také o t�ch konstitutivních. V tomto kontextu je velmi d$ležitá práce Michela
Foucaulta. Následující diskuse o Foucaultov� p�ísp�vku k analýze moci není samoz�ejm� vyþerpávající;
p�edkládáme pouze n�které z jeho myšlenek.

Konstitutivní stránka v�d�ní a moci

Obecn� se p�edpokládá, že moc je ve svých zásazích a úþincích represivní, že její p$sobení a charakter jsou
negativní. Podle tohoto pojetí se moc užívá s cílem diskvalifikovat, omezovat, popírat a ovládat. Foucault
naopak tvrdí, že zakoušíme p�evážn� pozitivní nebo konstitutivní d$sledky moci, že jsme subjekty moci skrze
normalizující “pravdy”, které tvarují naše životy a vztahy. Zárove� jsou tyto “pravdy” konstruovány nebo
vytvá�eny p$sobením moci (Foucault, 1979, 1980, 1984a).
V diskusích o pozitivních d$sledcích moci Foucault tudíž nepojímá “pozitivní” v obvyklém významu, tj. ve
významu “žádoucí” nebo “užiteþný”. Spíše chápe pozitivní p$sobení moci ve smyslu utvá�ení a formování
lidských život$. Pojetí moci, která je ve svých d$sledcích negativní, p�ispívá k teorii represe, zatímco pojetí
moci, která je ve svých d$sledcích pozitivní, vede k teorii o roli moci v utvá�ení lidských život$. Mluví-li
Foucault o “pravdách”, nehlásí se tím k ví�e, že existují objektivní nebo nezávislá fakta o podstat� lidí, ale má na
mysli vykonstruované ideje, kterým byl p�iznán status pravdy. Tyto “pravdy” jsou “normalizující” v tom
smyslu, že tvo�í normy, okolo nichž lidé uspo�ádávají a tvarují své životy. Jsou to tudíž “pravdy”, které skuteþn�
urþují lidské životy.
Podle Foucaulta je prvotním d$sledkem takového p$sobení moci skrze “pravdu” a “pravdy” skrze moc
specifikace konkrétní podoby osobnosti, osobnosti, která je zase naopak “prost�edkem” moci. Místo aby tvrdil,
že tato forma moci utlaþuje, �íká Foucault, že si podma�uje. P�etvá�í lidi v “poddajné osoby” a uvádí je do
aktivit, které podporují bujení “globálního” a “ned�litelného” v�d�ní stejn� jako bujení technik moci. Když se
Foucault zmi�uje o “globálním” nebo “ned�litelném” v�d�ní, nemá tím na mysli, že existuje v�d�ní, které je
univerzáln� p�ijímáno. Spíše se odvolává k takovému v�d�ní, které se prohlašuje za ned�litelnou a globální
pravdu – k v�d�ní o “objektivní realit�”, které p�edkládají moderní v�decké disciplíny. Jako objekty p$sobení
této moci, skrze v�d�ní, jsme:
...souzeni, obvi�ováni, hodnoceni, determinováni ve svých þinech, odsouzeni k urþitému zp$sobu žití nebo
umírání – v d$sledku diskurs$ pravdy, které jsou nositeli specifického p$sobení moci. (1980, str. 94)
Konstitutivní p$sobení moci skrze normalizující pravdy m$žeme ilustrovat diskusí o Foucaultov� pojetí (1984a)
historie sexuálních p�ání. P�i zkoumání historie sexuality zpochyb�uje populární názor, že v dob�
viktoriánského režimu byly sex a moc spojeny v represivním vztahu. Tvrdí, že tato éra zažila rozkv�t diskursu,
který se týkal sexu, a zvyšující se “podn�cování” lidí, aby o sexu mluvili. Sledováním detail$ tohoto “velkého
kázání o sexu” nastínil zm�ny zpov�dní praxe v 17. století a vývoj zp$sob$ kontroly d�tské sexuality.
Ve zpov�dní praxi se p�esunul d$raz nejen na samotné þiny, ale také na veškeré myšlenky, pocity, fantazie, sny
atd., které by mohly i jen velmi vzdálen� souviset se sexuální touhou. Aby byly zachyceny všechny možnosti,
byly zavád�ny metody sledování slov, která þlov�k užíval, a pohyb$ jeho t�la. Byly tak vyvinuty postupy, jak
naslouchat veškerým projev$m sexuální žádosti a jak zaznamenávat a ší�it rozliþná pozorování a nálezy. Krátce:
tato éra zažila prom�nu touhy v diskurs spolu s vytvo�ením normativní “pravdy” o sexualit�.
Co se týká “nebezpeþné” sexuality d�tí, otev�elo se rozsáhlé pole odborných názor$, které se v�novaly jejímu
vyslovení a její regulaci. Objevilo se množství p�íruþek, které v rodiþích a jiných vychovatelích vzbuzovaly
p�edpojatost vzhledem k sexuálnímu vývoji d�tí a k mnoha možným komplikacím v tomto vývoji; tyto p�íruþky
nabízely p�esné instrukce, jak dohlížet na d�tskou sexualitu:
Kolem chlapc$ ve školním v�ku a jejich sexuality se rozbujela celá literatura plná p�edpis$, názor$, pozorování,
léka�ských doporuþení, klinických p�ípad$, zásad pro reformu a plán$ ideálních institucí. (1984a, str. 28)
Podle Foucaulta jsou tudíž p�edstavy o sexuální represi v historii a o moderním sexuálním uvol�ování pouze
“klamem”, který zastírá, co se skuteþn� odehrávalo – tj. tlak k ve�ejné rozmluv� o sexuální touze, vytvá�ení
pov�domí o sexualit� a specifikace forem sexuality podle takto vzniklých “pravd”. Lidské životy se konstituují
skrze specifikace a skrze techniky zajiš"ující pokraþování a bujení diskurs$ pravdy o sexuální touze:
Skuteþn� vlastní moderním spoleþnostem není, že by zahalily sex do stínu, ale že se zasv�tily nekoneþnému
mluvení o sexu a zárove� z n�j t�ží jako z toho tajemství. (1984a, str. 35)

Moc / v�d�ní

Uvažuje-li Foucault o konstitutivní stránce moci, dochází k záv�ru, že moc a v�d�ní jsou neodd�litelné – a to
natolik, že navrhuje slouþení pojm$ v jeden – moc/v�d�ní nebo v�d�ní/moc. Ze studia historie systém$ myšlení
vyvozuje, že zrození a obrovský úsp�ch “r$zných odv�tví” života, práce a jazyka od 17. století závisel na
technikách moci a že tudíž naopak expanzivní tvá� moderní moci závisí na pokroku ve vytvá�ení práv� toho



v�d�ní, které p�edkládá “pravdy”. Lze to tudíž vid�t tak, že sféra v�d�ní je sférou moci a sféra moci je sférou
v�d�ní:
Není možný žádný pohyb moci bez urþitého fungování diskurs$ pravdy, které se uplat�uje na základ� tohoto
spojení. Jsme pod�ízeni vytvá�ení pravdy skrze moc a nem$žeme využívat moc jinak než skrze vytvá�ení pravd.
(1980, str. 93)
Jestliže Foucault takto spojuje moc a v�d�ní dohromady, znemož�uje tak formulaci moci a v�d�ní, která
p�edpokládá, že v�d�ní se stává problematickým pouze tehdy, využívají-li jej mocní k dosažení vlastních cíl$.
Místo toho tvrdí, že v�tšinou všichni jednáme koherentn� v rámci daného pole moci/v�d�ní a že aþkoli má toto
jednání reálné d$sledky, nem$že být ztotož�ováno se zvláštními motivy. Zde Foucault nemluví o všech formách
moci, ale pouze o skuteþn� moderní a záke�né form� moci.
Foucault nás tak zrazuje od starosti o “vnit�ní úhel pohledu” ve snaze o vysv�tlení fungování moci, zpochyb�uje
veškeré p�edsudky, které bychom mohli mít o tom, kdo m�l v úmyslu dané d$sledky moci a jak se o použití
moci rozhodoval. Jelikož jsme všichni chyceni do sít� nebo pavuþiny moci/v�d�ní, není možné jednat jakkoli
mimo tuto sí" a zárove� jsme vystavováni p$sobení moci a fungování této moci ve vztahu k ostatním. To ale
v$bec neznamená, že všichni lidé využívají moc rovným dílem, ani že n�kte�í lidé netrpí d$sledky jejího
zotroþujícího p$sobení více než druzí.
Neptejme se tudíž, proþ cht�jí n�kte�í lidé být dominantní, co hledají, co je jejich hlavní strategií, rad�ji se
ptejme, jak v�ci fungují na úrovni pokraþujícího zotroþování, na úrovni t�ch neustálých a nep�etržitých proces$,
které si podma�ují naše t�la, vládnou našimi gesty, urþují naše chování atd. Jinými slovy...m�li bychom se
pokusit objevit, jak to, že subjekty jsou postupn�, skuteþn� a materiáln� utvá�eny skrze mnohost organism$, sil,
energií, materiál$, p�ání, myšlenek atd. M�li bychom se pokoušet uchopit podma�ování v jeho materiální
podob� jako utvá�ení subjekt$. (1980, str. 97)
Foucaultovo pojetí neodd�litelnosti moci/v�d�ní se odráží v jeho konfrontaci s t�mi, kte�í tvrdí, že existuje
nadvláda urþitého v�d�ní nad jiným. Foucault se ptá: Jaké alternativní v�d�ní by bylo diskvalifikováno a jací
lidé by byli poníženi nebo jaké skupiny lidí umenšeny, kdyby byly tyto argumenty pro nadvládu urþitého v�d�ní
úsp�šné?
Foucault zastává názor, že diskursy specifického v�d�ní získávají svou moc díky své izolaci od nesouvislého
v�d�ní, které krouží kolem nich. K této izolaci nezbytn� dochází vývojem diskurs$ “objektivní reality”, které
urþují místo urþitého v�d�ní v hierarchii v�deckých poznatk$. Foucault sledoval historii v�d�ní, kterému se
dostalo tohoto statutu, zkoumal jeho p$sobení, jeho omezení a nebezpeþí.
Úst�edním tématem filozofie a kritického myšlení od 18. století bylo vždy...Co je to za úsudek, který používáme?
Jaké jsou jeho historické d$sledky? Jaká jsou jeho omezení a jaká nebezpeþí? (1984b, str. 249)

Vzestupná a sestupná analýza moci

Foucault argumentuje pro vzestupnou, nikoli pro sestupnou, analýzu moci. Netvrdí, že techniky moci jsou
vloženy do jednání shora, aby transformovaly to dole, ale zastává názor, že tyto techniky pocházejí z lokální
úrovn�. Jejich snadná dostupnost byla dokonce podmínkou úsp�šného r$stu ned�litelného a globálního v�d�ní
od 17. století, stejn� jako vzestupu kapitalismu.
Tyto techniky byly nutn� technikami sociální kontroly, “podma�ování”, technikami “objektivizace” a
“zv�cn�ní” lidí a objektivizace lidských t�l. Zahrnují techniky organizace a uspo�ádání lidí v prostoru tak, aby
byla zajišt�na co nejvyšší výkonnost ekonomiky; techniky registrace a klasifikace lidí; techniky vyluþování
skupin lidí a techniky p�ipisování identity t�mto skupinám; techniky izolace lidí a efektivní prost�edky dohlížení
a hodnocení.
Foucault se podrobn� zabývá dostupnou technologií, která vede k tomu, že lidé p�ijmou aktivní roli ve vlastním
zotroþování. Pokud jsou vytvo�eny podmínky, v nichž lidé mohou zakoušet pr$b�žné oce�ování vzhledem k
urþitým institucionalizovaným “normám”, pokud z t�chto podmínek nelze uniknout a pokud mohou být lidé ve
svém zakoušení takových podmínek izolováni, potom se stanou strážci sebe samých. Za t�chto okolností budou
lidé nep�etržit� hodnotit své chování a budou pracovat sami na sob�, aby se p�etavili v “poddajné osoby”.7 Podle
Foucaulta žijeme ve spoleþnosti, v níž hodnocení a normalizující posuzování nahradilo soudnictví a muþení jako
primární mechanismy sociální kontroly: Je to spoleþnost neustálého dohlížení.
Foucault se zajímal o víc než jen o ideologii a její d$sledky. Zajímaly ho skuteþné techniky moci, které jsou
pot�ebné pro r$st v�d�ní:
Je to jak mnohem více, tak mnohem mén� než ideologie. Je to vytvá�ení efektivních nástroj$ pro formování a
hromad�ní v�d�ní – metody pozorování, techniky registrace, procedury šet�ení a výzkum$, p�ístroje na
kontrolu. To vše znamená, že moc, když je využívána skrze tyto jemné mechanismy, m$že pouze rozvíjet,
organizovat a ší�it v�d�ní, nebo spíše nástroje v�d�ní, které nejsou ideologickými konstrukty. (1980, str. 102)

7 Mentální anorexie a bulimie mohou být dobrým p�íkladem vrcholu úsp�šnosti takové formy moci.



Foucault též tvrdí, že práv� proto, že se tyto techniky vyvinuly na lokální úrovni, je užívání moci práv� na této
úrovni nejmén� skrýváno a je nejp�ístupn�jší kritice. Nabádá ke studiu historie moci a jejích d$sledk$ v
“nejzazších koutech” spoleþnosti jako jsou klinická oblast, místní organizace, rodina atd.

Zotroþené v�d�ní

Foucault nenabízí pouze analýzu “globálních totalitárních” teorií, ale sleduje také to druhé v�d�ní – “zotroþené
v�d�ní”. P�edkládá dv� t�ídy zotroþeného v�d�ní. Jednu t�ídu tvo�í d�íve upevn�né “erudované” v�d�ní
vymazávané p�i revizi historie p�i vzestupu globáln�jšího a jednotn�jšího v�d�ní. Podle Foucaulta bylo toto
erudované v�d�ní skrýváno a maskováno pod rouškou “funkþní souvislosti formálních systém$, do nichž byl
uspo�ádán sv�t”, aby se “skryly rušivé efekty konfliktu a boje”. Toto v�d�ní mohlo být vzk�íšeno pouze
peþlivým a úzkostlivým studiem a díky tomuto vzk�íšení se historie boje stala znovu patrnou a požadavek
jednotné pravdy byl zpochybn�n.8

Druhou t�ídu zotroþeného v�d�ní tvo�í v�d�ní, které Foucault nazývá “lokáln� populárním” nebo “p$vodním”
v�d�ním: je to “regionální” v�d�ní, které je neustále v ob�hu, ale je popíráno nebo je mu ubírán prostor, v n�mž
by se mohlo adekvátn� projevit. Toto v�d�ní p�ežívá pouze na okraji spoleþnosti a je mu p�isuzována nízká
hodnota – je považováno za nedostateþné a je vylouþeno z legitimní sféry formálního v�d�ní a p�ijímaných
v�deckých poznatk$ a názor$. Je to “naivní v�d�ní umíst�né na spodních stupních hierarchie, hluboko pod
požadovanou úrovní poznání nebo v�deckosti” (Foucault, 1980).
Podle Foucaulta m$žeme odkrytím detail$ t�chto autonomních a diskvalifikovaných poznání (v “jednot�
erudované a lokální pam�ti”) znovu objevit historii konfliktu a boje. V adekvátním prostoru, v n�mž se toto
v�d�ní m$že projevit, lze rozvinout úþinnou kritiku dominantního v�d�ní, kritiku, “jejíž hodnota není závislá na
schválení etablovanými režimy myšlení.”
V��ím také, že skrze vyno�ení se tohoto nízko cen�ného v�d�ní, tohoto nekvalifikovaného, dokonce p�ímo
diskvalifikovaného v�d�ní... což zahrnuje i to, co nazývám populární v�d�ní... skrze znovuobjevení se tohoto
v�d�ní, tohoto lokálního, populárního v�d�ní, tohoto diskvalifikovaného v�d�ní se bude moci projevit kritika.
(1980, str. 82)
Je tedy z�ejmé, že Foucault nenavrhuje alternativní ideologii, jakékoli jednotné v�d�ní, kolem n�hož bychom
mohli organizovat své životy. Dokonce ani netvrdí, že by bylo možné v�d�ní pop�ít, tzn. jednat a zakoušet sv�t
mimo zprost�edkující p$sobení v�d�ní a diskurs$. Nenabádá ani k návratu k onomu pozitivismu, jež se pokouší
zavést praxi, založenou na myšlence “bezprost�ední zkušenosti, která uniká svému uzav�ení do poznání”. Místo
toho se staví za “vzpouru” zotroþeného v�d�ní proti “institucím a proti d$sledk$m v�d�ní a moci, která si
prop$jþuje od�v v�deckého diskursu”, za vzpouru v�d�ní:
...které nevystupovalo p$vodn� proti obsahu, metodám a pojm$m v�dy, ale proti d$sledk$m centralizované
moci, která je spojena s institucemi a která se uplat�uje ve form� organizovaného v�deckého diskursu ve
spoleþnosti, jakou je ta naše. (1980, str.84)

Alternativní p�íb�hy dané kultu�e dostupné diskursy

Uvedl jsem, že analogie s textem poskytuje rámec, který nám umož�uje vzít v úvahu hraniþní sociopolitický
kontext lidských život$ a vztah$ a že Foucaultova analýza moci/v�d�ní nám nabízí urþité detaily tohoto
hraniþního kontextu. Nabídl jsem shrnutí n�kterých Foucaultových myšlenek týkajících se moci a v�d�ní. Jaké
to má praktické d$sledky pro terapii?
V p�edchozí diskusi o analogii s textem se p�edpokládalo, že smysl se vytvá�í strukturováním zkušenosti do
p�íb�h$ a že uskuteþn�ním t�chto p�íb�h$ se konstituují životy a vztahy. Jelikož je vypráv�ní zkušenosti závislé
na jazyce, p�ijmeme-li tuto premisu, p�edpokládáme také, že p�ipisujeme smysl své zkušenosti a konstituujeme
své životy a vztahy skrze jazyk. Když se zapojujeme do jazyka, nezapojujeme se do neutrální aktivity. Existuje
v n�m zásoba v dané kultu�e dostupných diskurs$, které jsou považovány za vhodné a relevantní k vyjád�ení
nebo zpodobení jednotlivých aspekt$ zkušenosti. Naše chápání prožité zkušenosti vþetn� toho, co nazýváme
“sebe-porozum�ním”, je tudíž zprost�edkováno jazykem. Lze oþekávat, že tyto diskursy “pravd” v rámci
jednotného a globálního v�d�ní významn� p�ispívají k zprost�edkování porozum�ní a ke konstituování osobnosti
a vztah$.
Jak to ovliv�uje náš pohled na to, jak lidé zažívají problémy: to, že zp$sob, jakým zakoušejí problémy a jakým
je pak þasto prezentují v terapii – vypráv�ní, v n�mž zachycují svou zkušenost a/nebo v n�mž jejich zkušenost
zachycují ostatní, nereprezentuje dostateþn� jejich prožitou zkušenost a existují tedy významné aspekty jejich
prožité zkušenosti, které proti�eþí dominantnímu p�íb�hu? Zaprvé ve sv�tle Foucaultovy analýzy m$žeme dále
p�edpokládat, že ty p�íb�hy, které dostateþn� nereprezentují prožitou zkušenost lidí nebo které proti�eþí
podstatným aspekt$m této zkušenosti, jsou významnou m�rou dány diskursy “pravd” v rámci jednotného

8 P�íklady snahy o vzk�íšení zotroþeného erudovaného v�d�ní viz Dale Spender: Ženy myšlení: a co jim muži d�lali (1983).



v�d�ní. Za druhé m$žeme p�edpokládat, že lidé jsou nástroji moci vedeni k tomu, aby ve svém život� a ve svých
vztazích pod�izovali sebe i druhé specifikacím osobnosti a vztah$, které se prosazují v daném diskursu “pravd”.
Dále uvádím n�kolik myšlenek, týkajících se terapie, které jsou do znaþné míry dány Foucaultovými
myšlenkami. Následovat bude diskuse o terapeutické praxi, založené na práv� zmín�ných p�edpokladech,
plynoucích z Foucaultovy analýzy moci/v�d�ní, o tom, jak lidé zažívají problémy. 

Orientace v terapii

P�ijmeme-li Foucaultovu analýzu r$stu globálního a jednotného v�d�ní (tzn. v�deckého poznání objektivní
reality, které vytvá�í požadavky na globální a jednotnou pravdu), zaþneme si dávat pozor na to, jak umis"ujeme
vlastní jednání v rámci t�chto diskurs$ “pravd” týkajících se profesionálních disciplín, t�ch diskurs$, které
navrhují a prosazují objektivn� realistické chápání lidských podmínek. Jelikož izolace tohoto v�d�ní od všeho
ostatního v�d�ní, stejn� jako jeho umís"ování v hierarchii v�deckosti jej vybavuje mocí, zpochyb�ujeme izolaci
v�d�ní profesionálních disciplín od celého nespojitého v�d�ní. A nadto zpochyb�ujeme v�deckost lidské v�dy.
Pokud p�ijmeme, že moc a v�d�ní jsou neodd�litelné – že sféra v�d�ní je sférou moci a sféra moci sférou v�d�ní
– a pokud p�ijmeme, že zárove� zakoušíme p$sobení moci a p$sobíme mocí na druhé, pak se nem$žeme na své
vlastní jednání dívat laskavým pohledem. Nem$žeme ani jednoduše p�edpokládat, že naše jednání je primárn�
urþováno našimi motivy, nebo že se zkoumáním t�chto osobních motiv$ m$žeme vyvarovat veškeré úþasti v
poli moci/v�d�ní.
Místo toho m$žeme p�edpokládat, že se neustále úþastníme zárove� ve sfé�e moci a ve sfé�e v�d�ní. M$žeme
tudíž usilovat o ustavení takových podmínek, které nás budou povzbuzovat v kritickém hodnocení vlastního
jednání formovaného v t�chto sférách. M$žeme usilovat o rozlišení kontextu myšlenek, v n�mž se naše jednání
nachází, a o zkoumání historie t�chto myšlenek. To nám umožní z�eteln�ji rozlišit p$sobnost, nebezpeþí a
omezení t�chto myšlenek a našeho vlastního jednání. Namísto víry, že terapie nemá nic spoleþného se sociální
kontrolou, p�edpokládejme, že je to vždy velmi pravd�podobná možnost. Usilujme tudíž o rozpoznání a kritické
hodnocení t�ch aspekt$ naší práce, které by mohly se sociální kontrolou souviset.
Pokud p�ijmeme Foucault$v p�edpoklad, že techniky moci, které “podn�cují” lidi, aby formovali své životy
skrze “pravdy”, jsou tvo�eny a zdokonalovány na lokální úrovni a poté p�ijímány na hraniþních úrovních,
sjednocujeme se tak k zpochybn�ní t�chto praktik a p�ijímáme také, že jsme nevyhnuteln� zapojeni do politické
aktivity. (Musíme také p�iznat, že i když se s lidmi nespojíme k zpochybn�ní t�chto technik moci, jsme stejn�
zapojeni do politické aktivity.) Není to politická aktivita, která p�ináší alternativní ideologii, ale taková, která
zpochyb�uje techniky, jimiž jsou lidé pod�izováni dominantní ideologii.

Odd�lení od jednotného v�d�ní

Externalizace problému pomáhá lidem rozlišit jednotné v�d�ní a diskursy “pravdy”, které si je podma�ují, a
separovat se od nich. P�i mapování p$sobení problému na život a vztahy þlov�ka je þlov�k povzbuzován, aby
post�ehl svou d$v�ru v sebe, druhé a své vztahy s druhými, þímž se odklání od jednotného v�d�ní, které bylo
posilováno a potvrzováno neustálou p�ítomností problému. Tato d$v�ra obvykle souvisí s urþitým smyslem
selhání v úsilí þlov�ka o napln�ní urþitých oþekávání, o zt�lesn�ní urþité specifikace, o spln�ní urþitých norem.
Tato oþekávání, specifikace a normy mohou poskytnout podrobnosti o “pravdách” v rámci jednotného v�d�ní.
Potom lze zkoumat historii p$sobení t�chto “pravd” na utvá�ení života þlov�ka a jeho vztah$.
V pr$b�hu procesu externalizace získávají lidé reflexivní úhel pohledu na své životy a objevují nové p�íležitosti
k zpochybn�ní “pravd”, které zakoušeli jako definující a urþující je samé a jejich vztahy. To jim pomáhá
odmítnout objektivizaci a “zv�cn�ní” sebe a svých t�l skrze v�d�ní.

Zpochybn�ní technik moci

Stejn� jako jednotné v�d�ní mohou být procesem externalizace problému zpochybn�ny i techniky moci, které
“podn�cují” lidi, aby konstituovali své životy skrze “pravdy”. Jak již bylo �eþeno, jde o techniky organizace lidí
v prostoru, techniky registrace a klasifikace lidí, techniky vyluþování skupin lidí a p�ipisování identity t�mto
skupinám, techniky izolování lidí a efektivní nástroje dohlížení a hodnocení.
Když zkoumáme p$sobení problému na životy a vztahy lidí, m$žeme rozlišit požadavky na p�ežití problému.
Tyto požadavky zahrnují specifické uspo�ádání lidí stejn� jako jejich jednotlivých vztah$ k sob� a k druhým a
mohou být identifikovány zkoumáním toho, jak problém donucuje lidi, aby se chovali urþitým zp$sobem k sob�
a k druhým. Lze tak detailn� odkrýt techniky moci, jimž jsou lidé pod�izováni, jimž se pod�izují a jimž pod�izují
druhé.
Když jsou rozpoznány techniky moci, lze objevit “výjimeþné události”, a to sledováním situací, kdy þlov�k
vystavil sebe nebo druhé p$sobení t�chto technik, ale nepod�ídil se jim. Poté lze þlov�ka p�izvat k rozvíjení
smyslu kolem t�chto “výjimeþných událostí”. K tomu sm��ují otázky, jak mu to, že se dokázal nepod�ídit



požadavk$m problému, m$že pomoci oslabit problém a myšlenky, které jsou problémem posilovány a na nichž
zárove� závisí p�ežití problému. Lze odkrývat další p�íklady vzdoru v$þi problému a spojit je v popis celé
historie odolávání problému. Jsou vítány veškeré spekulace a nápady o dalších možnostech, které by rozši�ovaly
oblast odporu, a d$sledky pro život a vztahy þlov�ka by m�ly být pravd�podobn� úsp�šné. V procesu hledání
“výjimeþných událostí” m$že být úþinn� zpochybn�no pod�izování se technikám “normalizujícího hodnocení” –
tzn. hodnocení a klasifikace lidí a vztah$ podle dominantních “pravd”. “Poddajné osoby” se zm�ní ve
“vzk�íšené duše”.

Vzk�íšení zotroþeného v�d�ní

Pokud žádoucím výsledkem terapie je vytvo�ení alternativních p�íb�h$, v nichž jsou zahrnuty podstatné a d�íve
opomíjené aspekty prožité zkušenosti, a pokud obsahují tyto p�íb�hy alternativní v�d�ní, lze tvrdit, že
rozpoznání a otev�ení prostoru pro projevení tohoto v�d�ní je úst�edním zam��ením terapeutického úsilí.
Jak jsme vid�li, externalizaci problému lze použít k rozlišení a externalizaci jednotného v�d�ní. To je užiteþné,
nebo" to pomáhá lidem zpochybnit “pravdy”, které urþují jejich životy – protestovat proti svému pod�ízení
jednotnému v�d�ní. Externalizace lidem pomáhá odd�lit se od jednotného v�d�ní, a tím otevírá prostor pro
rozpoznání a oživení alternativního nebo zotroþeného v�d�ní.
V p�edchozí diskusi o analogii s textem a terapii jsme navrhli, že lze vytvá�et nebo obnovovat alternativní
p�íb�hy skrze vytvá�ení a realizaci smyslu kolem “výjimeþných událostí”. Toto vytvá�ení smyslu kolem
výjimeþných událostí m$že také poskytovat základy pro rozlišení zotroþeného v�d�ní a pro otev�ení prostoru
pro pohyb tohoto v�d�ní. Znovu: práv� externalizace problému m$že povzbudit rozlišení výjimeþných událostí.
V procesu externalizace jednotného v�d�ní lze objevit výjimeþné události sledováním t�ch aspekt$ a kvalit
života þlov�ka, které zažívá ve vztazích s druhými a které oce�uje, ale které nepasují do toho, co je urþeno
jednotným v�d�ním, tzn. t�ch, které nejsou v souladu s normami a oþekáváními, které z jednotného v�d�ní
vyplývají. Je možné potom povzbuzovat lidi, aby objevili, co d$ležitého jim tyto výjimeþné události �íkají o nich
samých a o jejich vztazích, a aby rozpoznali to “jedineþné v�d�ní”, které m$že tuto novou zkušenost p�ijmout.
Tím se m$že projevit lokální, populární nebo “p$vodní” v�d�ní.
Erudované v�d�ní lze rozpoznat “archeologickým” úsilím. Lidé mohou být vyzváni, aby zkoumali rodinné
archívy þi archívy komunity nebo ty historické dokumenty, které se mohou vztahovat k urþitým oblastem jejich
zp$sobu života, ve snaze nalézt již d�íve upevn�né v�d�ní, které se hodí k výjimeþným událostem a k
jedineþnému v�d�ní. Vytvá�ení popisu historie zotroþeného v�d�ní a povzbuzování bádání o tom, jak otev�ít
prostor pro budoucí projevení a cirkulaci tohoto v�d�ní, mohou lidem pomoci ocenit svou jedineþnou historii
boje a explicitn�ji zahrnout toto v�d�ní do utvá�ení svého života a svých vztah$. Jelikož lidé v terapii p�ijímají
toto jedineþné v�d�ní, m$žeme být sv�dky toho, þemu Foucault �íká, “vzk�íšení zotroþeného v�d�ní”. 

Kulturní kontext

Když se lidé uþí separovat se od problém$, mohou zaþít zpochyb�ovat i jiné zp$soby, vycházející z dané
kultury, které “objektivizují” nebo “zv�c�ují” lidi a jejich t�la. V kontextu t�chto zp$sob$ jsou lidé konstruováni
jako objekty a jsou vedeni k tomu, aby se vztahovali k sob� samým, k svému t�lu a k ostatním lidem jako k
objekt$m. To osoby fixuje a formalizuje. Západní spoleþnost je prostoupena t�mito objektivizujícími zp$soby.
Zp$soby spojené s externalizací problém$ mohou být považovány za proti-zp$soby, které vedou lidi k
“deobjektivizaci” sebe samých, svých t�l a vzájemn� jeden druhého. Tyto proti-zp$soby jsou stále pro lidi velmi
p�itažlivé. Lidé je nadšen� p�ijímají a zjiš"ují, že jsou pro n� osvobozující. Když jsme v následných setkáních
hovo�ili s lidmi o jejich zkušenosti s externalizací problému, mnozí uvád�li, že pro n� m�la okamžit� význam a
že je “osvobodila”, aby jednali nezávisle na problému.
Michel Foucault, francouzský intelektuál, který sám sebe oznaþuje za “historika systém$ myšlení”, sledoval
historii t�chto kulturn� daných zp$sob$ objektivizace lidí za úþelem “zotroþení” (Foucault, 1965, 1973, 1979).
Podle Foucaulta se západní spoleþnost od nedávné historie spoléhá stále více na techniky objektivizace lidí s
cílem zdokonalit a rozší�it sociální kontrolu. Moderní historie objektivizace lidí a jejich t�l se kryje s rozkv�tem
toho, co m$že být nazýváno “zp$soby rozd�lování” (Foucault, 1965) a zp$soby “v�decké klasifikace”
(Foucault, 1973). Foucault sleduje historii t�chto “rozd�lujících zp$sob$”, které se poprvé ve velkém objevily v
17. století, uvedeny otev�ením Hopital Général roku 1656. Tyto zp$soby umožnily vylouþení n�kterých lidí a
skupin lidí a objektivizaci t�chto lidí tím, že jim byla p�ipsána osobní a sociální identita. V praxi v�deckého
t�íd�ní zaþíná být t�lo konstruováno jako v�c.
Tyto zp$soby blíže urþovaly identitu osob. Specifikace osobnosti, kterou p�inesly, byla velmi individuální –
specifikace “rozvážnosti” a “sob�staþnosti”. Foucault není jediný, kdo pozoruje zvyšující se d$raz na
individuální specifikaci osobnosti v nedávné minulosti západní kultury. Nap�íklad Geertz (1976) zd$raz�uje
podobný bod:



Jakkoli se nám zdá západní pojetí osobnosti jako ohraniþeného, jedineþného kognitivního univerza,
dynamického centra v�domí, emocí, hodnocení a aktivity organizovaného ve zvláštní celek nevyvratitelné, je to
myšlenka mezi koncepty sv�tových kultur spíše výjimeþná. (str. 225)
Foucault uvádí, že tento vývoj je neodd�liteln� a nezbytn� propojen s fungováním moci v moderním stát�, v
ovládání lidí a lidských t�l, v “zotroþování” lidí a v p�etvá�ení lidí v “poddajné osoby”. Rabinow shrnuje
Foucault$v postoj:
Moc státu vytvá�et zv�tšující se totalizující sí" kontroly je propojena s jeho schopností stále v�tší m�rou
specifikovat individualitu a je na této schopnosti závislá. (1984, str. 22)
Sledování kulturních zp$sob$, které konstituují osoby a t�la osob jako objekty, nás tudíž p�ivádí k tomu,
abychom uvažovali o fungování moci ve zvláštní moderní form�. Sledování této formy moci nám pom$že
rozum�t širšímu kontextu lidské zkušenosti se zotroþováním. Takové sledování m$že také p�isp�t ke vzniku
“terapií”, využívajících proti-zp$soby.

Terapie jako p�íb�h

V��íme, že m$že být vždy vážn� zpochybn�na vhodnost používání logicko-v�deckého zp$sobu myšlení a
vytvá�ení v�deckých teorií v oblasti humanitních v�d, zvlášt� ve vztahu k sociální organizaci. Proto je užiteþné
rozlišovat mezi tím zp$sobem myšlení, který napomáhá r$stu v�deckosti, a tím, v jehož vhodnost v��íme, pokud
jde o interpretaci událostí v lidských systémech.
Velmi dob�e zachytil tento rozdíl Jerome Bruner (1986). Srovnává logicko-v�decký a “narativní” zp$sob
myšlení.
Existují dva druhy kognitivní þinnosti, dva zp$soby myšlení, z nichž každý umož�uje odlišný zp$sob organizace
zkušenosti, konstruování reality... Dobrý p�íb�h a dob�e formulovaný argument jsou rozdílné p�írodní druhy.
Každý z nich m$že sloužit jako nástroj k p�esv�dþování druhých. To, o þem p�esv�dþují, je ale fundamentáln�
rozdílné: argumenty p�esv�dþují o jedné ze svých pravd, p�íb�hy o své realistiþnosti. První se ov��uje
eventuálním odvoláním se k postup$m, ustavujícím formální a empirickou pravdu. Ten druhý ustavuje ne
pravdu, ale pravd�podobnost. (str. 11)
Tudíž aktivita, kterou udává logicko-v�decký zp$sob myšlení, je naprosto odlišná od aktivity udávané myšlením
narativním. Kritéria pro postavení dobrého logického argumentu a pro vytvo�ení dobrého p�íb�hu jsou
nesoum��itelná. Logicko-v�decký zp$sob myšlení zahrnuje postupy a dohody, které ho ospravedl�ují jako
legitimní úsilí v rámci v�decké komunity, postupy a dohody, které p�edepisují užívání “formální logiky”,
“p�esné analýzy”, “empirického zkoumání vedeného na základ� zd$vodn�ných hypotéz”, vytvá�ení spíše
univerzáln� než omezen� platných podmínek pravdivosti a teorií, které jsou ov��iteln� pravdivé. Oznamovací
zp$sob poskytuje kontext pro tyto snahy, v n�mž paradigmatický nebo logicko-v�decký zp$sob myšlení:
...usiluje o napln�ní ideálu formálního, matematického systému popisu a výkladu. Kategorizuje a vytvá�í pojmy
a užívá operace, jimiž kategorie zakládá, dokládá na p�íkladech, idealizuje a uvádí je ve vzájemné vztahy do
tvaru systému... Na úrovni celku logicko-v�decké myšlení... zachází s obecnými p�ípady a jejich ustavováním a
vede k užívání postup$ k zajišt�ní ov��itelného tvrzení a k testování empirické pravdy. Jeho jazyk se �ídí
požadavky na konzistenci a nerozpornost. (Bruner, 1986, str. 12 – 13)
Narativní zp$sob myšlení je, na druhé stran�, charakterizován dobrými p�íb�hy, které získávají d$v�ru skrze
svou realistiþnost. Nijak nesouvisejí s postupy a dohodami týkajícími se tvo�ení abstraktních a obecných teorií,
ale s podrobnostmi zkušenosti. Neustavují podmínky univerzální pravdy, ale spojitost událostí v þase. Narativní
zp$sob nevede k jistotám, ale k prom�nlivým perspektivám. V tomto sv�t� vypráv�ní p�evládá konjunktivní
zp$sob9 nad oznamovacím.
Jerome Bruner (1986) pátral po tom, co d�lá p�íb�h dobrým p�íb�hem, co konstituuje literární p�íb�h. Odkazuje
na p�ítomnost urþitých mechanism$, které þiní text nedeterminovaným a které zapojují þtená�e do “vytvá�ení
významu pod vedením textu”, takže se text stává ve vztahu ke skuteþnému textu virtuálním. Jsou to
mechanismy, které “uvád�jí realitu do závislosti na þtená�i” (užíváním konjunktivního zp$sobu). Bruner
popisuje t�i z nich:
První spoþívá v þasném zapojení p�edpokladu, ve vytvo�ení spíše implicitních, než explicitních význam$.
Z�etelnost explicitního totiž niþí þtená�ovu svobodu interpretace... Druhý bych nazval subjektivizací: znázorn�ní
reality ne všev�doucím pohledem, který sleduje bezþasovou realitu, ale skrze þoþku v�domí protagonist$
p�íb�hu... T�etím je mnohoþetná perspektiva: nahlížení sv�ta ne jedinou þoþkou, ale skrze více þoþek, z nichž
každá zachycuje pouze urþitou jeho þást... Být v konjunktivním zp$sobu znamená zacházet spíše s lidskými
možnostmi, než s pevnými jistotami.
Také jiní auto�i z jiných oblastí studia zd$raz�ovali d$ležitost uvád�ní reality do závislosti na þtená�i (užíváním
konjunktivního zp$sobu) ve vytvá�ení kontextu pro zm�ny nebo nové možnosti a tedy v probouzení nových

9 konjunktiv je “slovesný zp$sob v n�kterých jazycích vyjad�ující na rozdíl od indikativu - oznamovacího zp$sobu - vztah
závislosti nebo d�j, který mluvþí pojímá subjektivn�.” (Klimeš, L: Slovník cizích slov, SPN, Praha 1981)



význam$. Nap�. Victor Turner (1986) spojuje konjunktivní zp$sob s hraniþním nebo vmeze�eným úsekem (“ani
ryba – ani rak”) urþité t�ídy rituál$, který je nazýván rituálem p�echodu.
N�kdy mluvím o hraniþní fázi, která se v dané kultu�e nachází p�evážn� v konjunktivním zp$sobu, v podob�
možná, snad, pokud, hypotéz, fantazie, dohad$, p�ání – podle toho, co z trojice poznání, city a jednání je práv�
dominantní. (str. 43)
Aþkoli se poznámky Jeroma Brunera o narativit� vztahují k struktu�e literárních text$, v��íme, že lidé obecn�
p�ipisují význam svým život$m skládáním zkušeností v p�íb�hy a že tyto p�íb�hy dávají tvar jejich život$m a
vztah$m. Tvrdíme také, že v�tšina rozhovor$, vþetn� rozmlouvání se sebou samým, spl�uje p�inejmenším zcela
základní požadavky p�íb�hu – mají zaþátek, sled událostí a konec. Vypráv�ní tedy není uzav�eno pouze v
literárních textech.
Naše životy jsou neustále v t�sném spojení s vypráv�ním, s p�íb�hy, které vyprávíme a které posloucháme, které
sníme nebo si p�edstavujeme, které bychom rádi vypráv�li, se všemi, které p�etvá�íme v p�íb�h našeho života,
který vyprávíme sami sob� v epizodickém, n�kdy ne zcela v�domém, ale ve skuteþnosti nep�etržitém monologu.
Žijeme pono�eni ve vypráv�ní, v stále novém promýšlení a p�etvá�ení významu našich minulých aktivit, v
p�edvídání výsledk$ budoucího konání, nacházíme se v pr$seþíku n�kolika zatím nedokonþených p�íb�h$.
(Brooks, 1984, str.3)

Rozdíly mezi logicko-v�deckým a narativním zp$sobem

V následující diskusi ukážeme rozdíly mezi logicko-v�deckým a narativním zp$sobem myšlení v r$zných
dimenzích.

Zkušenost

Logicko-v�decký zp$sob myšlení eliminuje jednotlivé osobní zkušenosti ve prosp�ch zv�cn�lých konstrukt$,
t�íd událostí, systém$ klasifikací a diagnóz.
Narativní zp$sob myšlení naproti tomu up�ednost�uje jednotlivosti prožité zkušenosti. Prožitá zkušenost je
“rozhodující” þinitel a spojení jednotlivých aspekt$ prožité zkušenosti je generátorem smyslu.
Jedin� když uvádíme do vztahu práv� prožívanou souþasnou zkušenost s nashromážd�nými výsledky podobných
nebo alespo� n�jak souvisejících, když ne zcela odlišných, minulých zkušeností podobné síly, objevuje se taková
vztahová struktura, které �íkáme “smysl”. (Turner, 1986, str.36)

ýas

Logicko-v�decký zp$sob myšlení považuje sám sebe za odvozeninu obecných zákonitostí v p�írod� a za obraz
sv�ta univerzálních pravd, o nichž soudí, že jsou pravdami vždy a všude, þímž vyluþuje dimenzi souþasnosti.
Nejenže dimenze souþasnosti nemá vliv na interpretaci událostí ve sv�t�, ale takové interpretace musí být navíc
mimo p$sobení þasu; musí “obstát v zkoušce þasu” a ukázat svou nem�nnost, aby mohly být kvalifikovány jako
hodnotné a aby mohly být považovány za “pravdu”.
Naproti tomu v narativním zp$sobu myšlení, kde mohou p�íb�hy existovat práv� díky schopnosti vytvá�et
návaznost událostí v þase, je souþasnost kritickou dimenzí. Tato lineární návaznost událostí v þase je nezbytnou
podmínkou odvozování jakéhokoli “vypráv�ného smyslu”. P�íb�hy mají zaþátek a konec a mezi t�mito body je
plynutí þasu.
Tato provizorní definice okamžit� ukazuje spojující funkci zápletky mezi událostí a p�íb�hem nebo mezi
událostmi a p�íb�hem. P�íb�h je napln�n událostmi do té míry, že zápletka p�etvá�í události v p�íb�h. Zápletka
nás tudíž staví na styþný bod souþasnosti a narativity. (Ricoeur, 1980, str. 171)

Jazyk

Logicko-v�decký zp$sob myšlení se soust�e�uje kolem takových jazykových prost�edk$, které se opírají o
oznamovací zp$sob s cílem redukovat nejistoty a složitosti. Skrze takové jazykové chování se uplat�uje snaha
zhmotnit realitu, snaha dát mluvþím zážitek podstaty, materiality a jistoty ve sv�t�, který obývají.
Hlavními kritérii v konstruování tohoto sv�ta jsou konzistence a nerozpornost, takže jednoznaþným používáním
slova jsou vylouþeny alternativní významy a kvantitativní popisy jsou up�ednost�ovány oproti kvalitativním.
Technické jazyky jsou vyvíjeny tak, aby se zmenšovalo riziko mnohovýznamovosti; tzn. možnosti, aby slovo
m�lo více než jeden význam a aby význam slov byl urþován jedineþným kontextem, v n�mž mohou být užívána.
Zjevným cílem je zajistit identitu významu do té míry, že se stane “argumentem”.
Narativní zp$sob se soust�e�uje kolem takového jazykového chování, které se opírá o konjunktivní zp$sob s
cílem vytvo�it sv�t spíše implicitních než explicitních význam$, rozší�it pole možností skrze “zapojení
p�edpokladu”, nabídnout “zmnoženou perspektivu” a zapojit “þtená�e” do jedineþného vyjád�ení významu.
Takové jazykové chování p�ináší ocen�ní složitosti a subjektivity zkušenosti.



Spíše než jednovýznamové užívání slova je up�ednost�ována mnohovýznamovost. V každém okamžiku je
podporována více než jedna linie interpretace nebo þtení a skrze toto zv�tšování našich jazykových zdroj$ se
rozši�uje okruh možných realit. Je posilováno jedineþné uspo�ádání obvyklých a poetických nebo pitoreskních
popis$ na úkor technických popis$ a konverzace mén� sleduje zám�r a je spíše pr$zkumná.

Úþast osobnosti

Logicko-v�decký zp$sob prezentuje osobnost jako pasivní prostor, který reaguje na objektivní síly, pudy, vlivy,
energie, p�enosy atd. To je implicitn� obsaženo v termínech, které užívá. To p�edpokládá, v zájmu zkoumání, že
existují vnit�ní nebo vn�jší síly, které mají moc nad þlov�kem, a které tudíž utvá�ejí a tvarují jeho život. N�kdy,
v rámci takového v�deckého zkoumání, jsou tudíž lidé redukováni na automaty vysokého �ádu.
Narativní zp$sob chápe þlov�ka jako protagonistu nebo úþastníka v jeho sv�t�. Je to sv�t intrepretativních
krok$, sv�t, v n�mž jakékoli další vypráv�ní téhož p�íb�hu je novým vypráv�ním, sv�t, v n�mž se lidé spolu s
ostatními úþastní “znovu-autorství” a tudíž i tvarování svých život$ a vztah$.

Pozice pozorovatele

Logicko-v�decký zp$sob podsouváním objektivity vyluþuje pozorovatele z pozorovaného. Objekt je na “druhé
stran�” než pozorovatel a z definice je tím, na co se p$sobí. Pozorovatel není zahrnut do tvorby pozorovaných
jev$ a objekt je považován za imunní v$þi p$sobení pozorování. To vše slouží k tomu, aby pozorovatel mohl
zaujímat pozici nad objektem pozorování a mimo n�j.
Narativní zp$sob redefinuje vztah mezi pozorovatelem a objektem. Jak “pozorovatel”, tak “objekt” jsou souþástí
práv� probíhajícího “v�deckého” p�íb�hu, v n�mž byla pozorovateli p�isouzena role privilegovaného autora této
konstrukce.
Jestliže umístíme terapii do kontextu narativního zp$sobu myšlení, budou p�íb�hy o život� považovány za
zkonstruované skrze “filtr v�domí protagonisty”. Transcendentální “my” a “to” objektivizovaného þlov�ka je
tudíž nahrazeno zájmeny “já” a “ty” personifikovaného þlov�ka.

Praxe

Terapie situovaná v kontextu narativního zp$sobu myšlení by nabyla podobu, která:
� up�ednost�uje prožitou zkušenost þlov�ka;
� povzbuzuje vnímání m�nícího se sv�ta skrze uspo�ádávání þi �azení prožité zkušenosti v þasové dimenzi
� opírá se o konjunktivní zp$sob p�i zapojování p�edpoklad$, stanovování implicitního smyslu a p�i vytvá�ení

zmnožené perspektivy;
� povzbuzuje mnohovýznamovost10 a užívání b�žného, poetického nebo pitoreskního jazyka v popisu

zkušenosti a ve snaze konstruovat nové p�íb�hy;
� vybízí k reflexivnímu postoji a k ocen�ní úþasti jedince v procesu interpretace;
� povzbuzuje zážitek autorství a znovu-autorství jedince p�i vypráv�ní þi p�evypráv�ní p�íb�hu jeho života a

vztah$;
� uznává, že p�íb�hy vznikají v koprodukci a usiluje o vytvo�ení podmínek, za nichž se “subjekt” m$že stát

privilegovaným autorem;
� v popisech událostí d$sledn� užívá zájmena “já” a “ty”.

10Gianfranco Cecchin (1987) s odkazem na systemickou terapii navrhuje “polyfonickou orientaci” a posilování
“mnohonásobnosti” (polyfonie - zp$sob hudební skladby, která je složena z n�kolika souþasn� zaznívajících samostatných
hlas$, tj. hlasy mají v�tšinou r$znou melodii i rytmus a jsou p�ibližn� stejn� d$ležité - pozn. p�ekl. dle: Slovník cizích slov.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981).


