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Psychoterapia

Rozhovor v daseinsanalýze

Jiří Růžička

Souhrn

Daseinsanalýza je psychoterapie, která vychází z jiného, než vládnoucího přírodovědeckého pojetí světa.
V DA se obráží fenomenologicky vyjádřené úsilí porozumět bytí jako tomu, co nelze jakkoli vyložit ze
jsoucna jakékoli jednotlivé věci či věcí úhrnem. Bytí je to, co se objevuje přede všemi věcmi, aniž by od nich
bylo odloučeno nebo v nich obsaženo.
DA psychoterapie proto nemůže přijmout jako určující (aniž by popírala nebo znevažovala dílčí) ty směry
a školy, které vysvětlují člověka, jeho zdravé nebo nemocné bytí z věci. Proto, opírajíc se o M. Heideggerovu
fundamentální ontologii, zkoumá lidský pobyt, lidskou existenci ze zkušenosti pobytu (existence), života
člověka ve světě v kontextuálním celku a jeho základních určeních.
To, co umožňuje člověku vědět o světě i o svém pobytu v něm je řeč, která se vždy uskutečňuje a stává
smysluplnou v rozhovoru. Proto také DA považuje rozhovor za svoji výchozí i bazální léčebnou metodu.
Autor uvádí a charakterizuje některé základní aspekty rozhovoru, kterými jsou respektující naslouchání,
rozumějící účast, bezpředsudečné přijetí a úcta, hledání smyslu, rozšiřující dotazování a hledání přiléhavého
výrazu. Respektující naslouchání vychází z poznání, že člověk je řečí, a proto ji nemůžeme redukovat žádným
výkladem, aniž bychom zároveň nepřevedli člověka na něco jiného, nežli čím bytostně je. Rozumějící účastí
se rozumí spolubytí pacienta a psychoterapeuta v rozhovoru u vysloveného. Bezpředsudečné přijetí vychází
z vědomí nezbytnosti se vystavit v rozhovoru smyslu řečeného autenticky, tedy vždy znovu nezatíženě a tudíž
nově. Rozšiřující dotazování uvádí rozhovor do pobytu relevantních kontextů, hledáním výrazu se míní úsilí
po přiléhavém výrazu nejen řečeného, ale také míněného.
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Úvod

Každá psychoterapeutická škola má svoje základní léčebné
metody. Daseinsanalýza (DA) považuje za stěžejní roz-
umějící rozhovor. Ten je také východiskem pro metody os-
tatní: výklad snů, volnou imaginaci a práci s psychoterape-
utickým společenstvím (skupinou, komunitou), rodinná te-
rapie a psychosomatická léčba.
Pro porozumění další argumentace je třeba čtenáře krátce

uvést do fenomenologického uvažování, což ukážeme na té-
matech, které se rozhovoru týkají. Fenomenologie je odlišná
svým pojetím světa i člověka od hlavního proudu, a proto je
nezbytné o ní říci pár ilustrujících vět.
(Poznámka. Ten čtenář, který se nerad prodírá houštinami

ne zcela jemu blízkého způsobu uvažování, může tuto část pře-
skočit. Je možné se k němu vrátit později, po přečtení článku.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií a Psychoterapeu-
tická a psychosomatická klinika Eset, Praha
Adresa: PhDr. Jiří Růžička, PhD., Pražská vysoká škola psycho-
sociálních studií, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika
Eset, Praha, Česká republika

Může totiž navodit otázky, na které úvod alespoň částečně od-
povídá).

Fenomenologická psychoterapie, podle M. Bosse nazý-
vaná daseinsanalýza, považuje současné psychoterapeutické
směry za odvozené z metodologie přírodních věd, a tudíž za
zredukované a redukci provádějící. Abychom vysvětlili, co
máme na mysli. Současné pojetí jsoucna, tedy všeho toho,
co a čím svět je, včetně člověka, za výchozí vstup k uvažování
o bytí bere descartovskou ideu vykazatelnosti. Ta praví, že
nejobecnější společná a pro další úvahy i zacházení s bytím
je skutečnost jeho měřitelnosti. Věc je to, co se dá měřit,
neboť společné věcem je rozlehlost. Res extensa má vždy
nějaký rozměr. Vše ve vědě je pak již jen případem i mož-
ností tohoto bytostného určení (Descartes, 2001).
Určující vlastnost věci, totiž předmětná měřitelnost, za-

ložila přírodovědecky definovaný svět včetně člověka a jeho
bytí. Všechny objekty, určené svojí rozlehlostí, jsou fyzis,
a to nezávisle na tom, zda jsou věcmi živými nebo neživými.
Pokud se ovšem přírodovědné myšlení pokouší živé bytosti,
a také člověka, jakkoli s ohledem na jeho jedinečnost a zvlášt-
nost vyměřit předmětně (objektově a odtud objektivně), pak
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se dostává na pole redukce, která o jedinečném neřekne nic
jedinečného, neboť vše je metodou sjednoceno, včetně ja-
zyka, který z objektové metody vychází a v tomtéž jazyce
axiomů, popisů a vymezení se také díky tomuto metodolo-
gickému omezení výhradně pohybuje. Přes vlastní hranice
se však dostat nemůže (Heidegger, 1993, Boss, 1975).
Další redukcí je čas. Pro přírodní vědu jsou prostor i čas

homogenní abstrakce, které umožňují zavedení dalšího příro-
dovědeckého postulátu, kterým je kauzalita. Ta, vycházejíc
z pojetí sice neustále dopředně ubíhajícího, avšak ve svých
intervalech naprosto stejného času, zakládá vědecké zkou-
mání nejvyšší abstrakce a tím je experiment. Vědecká me-
toda (stejně tak, jako věda o ní) stojí a padá s podmínkou
opakovatelnosti experimentálního postupu.
Dvakrát se však v případě přirozeného života vstoupit do

téže řeky nedá. Náš život (byť by byl stereotypně nudný se-
bevíc) je vždy nový, původní a neopakovatelný. Z časového
hlediska je lidský život, pobyt, trvale rozvržen do tří směrů:
bývalosti, přítomnosti a do rozvrhování budoucího. My lidé
ve vrženosti (minulost), rozvrhování (přítomnost) a bytím
v předstihu (budoucnost) žijeme svůj život, pobyt, po celý
nám vyměřený čas. Zakořeněni a zapleteni v bývalosti, usta-
raní i rozložení v přítomnosti a vyklonění dopředu do budou-
cího ve světě vyvstáváme, a také v něm takto i pobýváme
(Heidegger, 1993).
Veškeré pokusy použít intervalární čas ( to je čas stále

stejně ubíhající dopředu v námi zvolených intervalech)
a z něj odvozenou kauzalitu (byť třeba kruhovou) k postižení
neredukovaného lidského bytí, nemohou uspět. Jakmile to-
tiž homogenní intervalární čas určuje povahu věci, která má
jinak svoje vlastní, o sobě přítomné jsoucno, přestává být
tato sama sebou a stává se anonymním předmětem. Nikoli
tedy jsoucnem o sobě jsoucím v bezprostředním významu,
jak se nám svět objevuje ve vztahu a otevřenosti, ale jako
věcí abstraktně myšlenou, virtuální, skutečností zobrazenou.
Svět již zde není rovnou, bezprostředně a cele, ale jen jako
jeho myšlená reprezentace (Heidegger, 1993).
Tímto krokem dochází k tomu, co DA pociťuje jako nej-

závažnější a nejcitlivější problém psychoterapie, totiž k od-
dělení subjektu od jiného subjektu již na počátku jakéhokoli
konkrétního vztahu, k oddělení apriornímu. Vztah již není
stálou a nezbytnou součástí celku Já-Ty, ale je nahrazen
mentální reprezentací a tak jej lze kdykoli přerušit, změnit či
kdykoli v myšlení navázat či zrušit, a to bez předcházejícího
vědomí a jakékoli účasti i možnosti vlivu proti stojícího sub-
jektu. Propast mezi subjektem a objektem je zde nezvratně
a ve všech myslitelných modalitách vytvořena předem (Boss,
1974).
Shora uvedenou abstrakcí je subjekt odtržen od druhého

subjektu a vztah přenesen do objektového badatelského
ústraní. Zkoumaný subjekt takto ztrácí svoji subjektivitu
a stává se objektem. Poněvadž je metodou ego cogito res již
jen myšlen, mění se ve virtuální věc a proto např. lze vztah
nazvat přenosem (srov. Freud, 1900).
Na této skutečnosti nic podstatného nemění ani pokusy

o dodatečné opravy Kohuta, Kernberga či snahy vztahově
analytické (Kernberg, 1985, Kohut, 1978, Mitchell, Aron,

2004). Metoda totiž určuje pojetí a způsob myšlení. Z téhož
důvodu také nemůže ani psychoanalytik zajistit opravdovou
rovnost subjektů, protože ego cogitans rozvrhuje skutečnost
svoji metodou předem a jednotlivé subjekty odsouvá do po-
zice objektu, tedy věci myšlené a vůči ego cogitans vždy
odtažité. Tato nerovnost nemá nic do činění s osobními po-
stoji, zásadami, motivacemi či hodnotami terapeuta. Nerov-
nost postavení, jak bylo ukázáno, je povahy ontologické, týká
se tedy bytí, které předchází veškerý hovor o konkréciích.
Popsaný poznatek se ovšem nevztahuje pouze na analy-

tické směry, ale zahrnuje psychoterapii obecně.
Dalším, pro psychoterapii rozhodujícím tématem, je lid-

ské vztahování. Vztaženost charakterizuje lidský život, bytí
na světě. Svět je to bytí jsoucího, které zakoušíme bezpros-
tředně a neredukovaně. Vztaženost patří k našemu bytost-
nému určení, které je nekauzálně přítomné před všemi ur-
čitými vztahy, a také po celou dobu našeho života. Proto
vztahy nemohou být jen reakcemi, ale jsou projevem, kon-
kretizací bytostného vždy přítomného, ve smyslu kauzality
bezdůvodného obdaření člověka vztahovostí (Buber, 1968,
Boss, 1974).
I lidský plod žije vztahově. V jeho možnostech jsou

vztahy určeny prostupujícím spolubytím, které otevírá ne-
jáské apersonální bytí v symbiotické zajištěnosti, v

”
myství“

(Růžička, 2003).
Porod je vstupem dítěte do světa. I tento vstup má vždy

již rovnou vztahový ráz, vztahy se netvoří následně, ale běh
událostí je vztažeností konkretizován do vztahových moda-
lit. Zajišťující odezva vztahujícího se novorozence je lidské
přijetí, nejlépe pak matkou. Oddělením dítěte od matky
přestřižením pupeční šňůry, je novorozenec vyzván k nové
vztahové možnosti,

”
Já a Ty“,kterým se konstituuje indivi-

duace. Vztahování se je tedy vždy také komunikací (Gada-
mer, 1999).

Řeč a rozhovor

Svět je pro člověka konstituován řečí. Znamená to, že svět,
tak jak jej známe, jak mu můžeme rozumět a jak jej také
můžeme smysluplně utvářet, závisí na tom, jak jej řečí či-
níme známým, srozumitelným a komunikovatelným prosto-
rem, v němž se uskutečňuje náš pobyt, naše existence. Řeč
utváří také nás.
Proto je rozhovor, ve kterém se řeč stává smysluplnou,

výchozí metodou DA léčby.
V rozhovoru nejde o podávání informací, ty jej sice za

určitých okolností podporují a zajišťují, ale nejsou jeho zá-
kladem. Rozhovor také není pouhý prostředek komunikace,
ale je lidským výkonem existence

”
v rozhovoru být s dru-

hým společně u téže věci“. Stejně tak, jako rozhovor umírá
s absencí naslouchajícího, stejně tak s jeho umlkáním zaniká
být lidsky sebou (Heidegger, 1996).
Ten druhý nemusí být fyzicky přítomen, také hovoříme

sami se sebou, neboť naše bytí ve světě, pobyt, není monoli-
tický, ani se neuskutečňuje pouze na jednom určitém místě
v jednom určitém čase, ale rozprostírá se k hranicím mož-
ností pobytu. Rovněž rozhovor nevedeme nutně jen jeden
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(to ostatně jen vzácně). V sousledných dílčích rozhovorech
vedeme s ohledem a v komunikaci se všemi lidmi, vůči kte-
rým se vztahujeme tématy rozhovoru v kontextech světa,
ve kterém společně bytujeme, polyfonickou řečovou skladbu,
(která je ve vzácných chvílích symfonií). V rozhovoru jsou
proto přítomny nejen věci jasné, ale vždy je v něm dotčeno
nevyslovitelné, co nemůžeme řečí postihnout, ani dosáhnout,
ale vůči čemu se řeč vymezuje a odráží a z čehož vyvstává.
Přesto rozhovor nemůžeme chápat jen jako modus vzta-

hování, protože v rozhovoru je přítomno i to, o čem je řeč
i k tomu přiléhající kontexty, ale zároveň i svět s výzvami,
kterými se k nám obrací a naše pronesené i nevyslovené, av-
šak probuzené odpovídání na ně. Rozhovorem je sám lidský
život tak, jak jej vedeme.

Rozhovor a jeho aspekty

1. Respektující naslouchání
Re-spicere znamená

”
opakovaně uznat to, co je hodno úcty“.

V daseinsnalýze je respekt vyjádřen v pozorném naslou-
chání pacientovi, a to bez předcházejících, dodatečných re-
duktivních a převáděcích aktů. Úcta se proto netýká pouze
osoby hovořícího, ale také toho, co je vysloveno, neboť, jak
bylo řečeno, člověk je řečí a vztah rozhovorem. Své porozu-
mění D-Analytik předkládá pacientovi v průběhu rozhovoru
k autorizaci.

Příklad

Pacientka: Včera jsem měla špatný den.
Terapeut.: Včerejší den za moc nestál.
P: No, hlavně večer, když jsem si uvědomila, že se zase u mne
nikdo z dětí nezastavil.
T: Čekala jste že někdo z dětí o víkendu přijde a nepřišel, takže
vám to pokazilo dojem z celého víkendu.
P: Ano, pokazilo mi to celý den, i když jsem vlastně dopoledne
byla ještě docela spokojená. Byla jsem nakupovat a nebylo moc
lidí a ještě jsem se zastavila v prodejně s bytovými doplňky.
Našla jsem tam moc pěkné prostírání a povlečení na postýlky
pro vnuky.
T: Aha, takže neděle neprobíhala špatně, měla jste radost z věcí
pro ně, ale něco se vytratilo, radost, cítila jste se být sama
a také sama zůstala.
P: No., raději jsem šla brzy spát . . .
T: Už jste to raději šla zaspat.
P. Potřebovala jsem se odříznout.
T: Hmmm, nechala jste to raději za sebou.
P: Aspoň na chvíli.
T: Abyste nemusela vnímat to dotírající zklamání.
P: Je to od nich opravdu kruté !
T: Nevnímají, jak se Vás to dotýká.
P: Bolí to a také ponižuje . . .
T: Zraňuje to Vaši důstojnost.
P: Ponižuji se . . . a neumím na ně nemyslet . . . , neumím to.
T. Nejde vám se od nich jen tak odloučit . . . To máte na mysli,
ano ?
P. Přesně.

T: . . . hm . . . , jakoby vás kromě nich nic nenaplňovalo.
P. No, já už toho v životě moc nemám.
T: Nic kromě nich se Vám neukazuje.
P: A mělo by ?
T: To není špatná otázka. Zdá se, že naznačuje cestu z deprese.

V rozhovoru pacientka říká to, co se jí přihodilo a jak pro-
žívala víkendový den. Terapeut pozorně naslouchá a ověřuje
i hledá smysl řečeného. Stýskání pacientky na nevděk dětí
je třeba respektovat. Je to bolestivá konfrontace se skuteč-
ností. Jak se však ukazuje, pacientka nerezignuje, jen ještě
neví, jak dál. Poslední její otázka však otevírá nové téma,
hledání východiska.
Terapeut respektuje nejen téma, ale i pacientovy možnosti

se v něm orientovat a nechat vyvstat jemu dostupná vý-
chodiska. Neinterpretuje motivace či

”
skryté“ významy, ne-

nabízí hypotetická
”
řešení“, naslouchá, neboť v rozhovoru,

v prostoru řečeného, se odkrývá smysl potíží, ale také se
v něm objevuje, co a jak je v možnostech pacienta usku-
tečnitelné. Nespěchá, pacientovi nevnucuje svoje tempo, ale
přizpůsobuje se jemu, přičemž jej také vybízí k pokusům vy-
užít své, nezřídka nepoznané či zapomenuté potence. Tam
však, kde se objevuje prostor pacientem jen naznačený či
vytoužený, vstoupí do něho i před ním, aby však počkal je-
li třeba.

”
A mělo by ?“ je místem možného obratu, dota-

zem vykročujícím ze stavu opuštěnosti ponižujícím uvíznu-
tím v rodině bez zájmu, ze smutkem ztěžklého okrsku pa-
cientčina života. Je provokací pacientky, výzvou:

”
tak dobře,

zkuste to se mnou, pomozte mi, je zde ještě nějaká naděje ?“
A psychoterapeut musí být připraven nejen na dlouhé etapy
unaveného bloudění, které nemá jiskru sebevědomí ani jis-
totu přinášející sebedůvěru, ale také musí být bděle pozorný
k zábleskům světla naděje, ve kterém se objevuje nová mož-
nost:

”
a mělo by ?. . . To není špatná otázka“.

Respektující naslouchání se v tomto podobá nedirektiv-
nímu rozhovoru dle C. Rogerse. DA považuje některé Ro-
gersovy postoje za shodné. Empatie otevírá společný pros-
tor k setkání, lze ji proto považovat za nástup k porozumění.
Respekt, úcta a tolerance spolu s nepodmiňovaným přijetím
pacienta jsou velmi blízké s DA.

(Poznámka: V DA však nedoporučujeme klást na empatii
zvláštní důraz. Za jistých okolností empatie přináší porozu-
mění. V DA však není ústřední. Opakovaně jsme si totiž ověřili,
že důraz na ní vede častěji, než je v DA vyžadováno ke společ-
nému ladění, nikoli však nutně k porozumění. I když tomuto
nebezpečí věnujeme nemalou pozornost, zjistili jsme, že je ob-
tížně ji kontrolovat tak, aby nevedla ke spoluagování.
U těžších depresí jsme pozorovali, že empatie psychoterape-

uty vtahuje do temného ladění a v psychoterapeutovi vzbuzuje
neopodstatněné vědomí viny, Terapeut se snažil buď o nemožné
nebo se v sebeochraně pacientům vzdaloval. U poruch příjmu
potravy vedla empatie k nepochopitelné bezradnosti a vzdoro-
vitosti, kterou u sebe terapeut v této souvislosti pozoroval.
U psychotických pacientů může mít u psychoterapeuta de-

sintegrující znaky prožívání. Dalším úskalím empatie je, že
může, a také u některých pacientů s určitými osobnostními rysy
vytváří, nepodložená očekávání a v důsledku toho i zbytečná
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zklamání. Emoční
”
svádění“, mlčenlivý příslib nereálného, se

u empatie objevuje častěji než tam, kde vciťování není ústřední
léčebnou metodou. Tím ovšem v žádném případě nepovažu-
jeme empatii za nevýznamnou nebo dokonce za škodlivou. Ba
právě naopak. Upozorňujme však na vypozorovaná úskalí.)

V rozumějícím rozhovoru se obnovuje pacientova orien-
tace v jeho nemocném způsobu života. V něm se také set-
kává s možnostmi, které jsou přiměřené svobodnému, tedy

”
zdravému“ způsobu života. Bezpředsudečně věrné a po-
zorné naslouchání řeči pacienta k těmto možnostem spoleh-
livě vede, neboť právě v rozhovoru se tyto otevírají (Čálek,
2005).

2. Rozumějící účast

Rozumějící účastí míníme specifickou skutečnost psychotera-
peutického působení. Na daseinsanalytikovi se požaduje, aby
jeho porozumění pacientovi bylo vedeno v kontextu původ-
ních antropologických vodítek. Patří mezi ně ohled na pa-
cientovy vlastnosti tak, jak se bezprostředně ukazují. Důle-
žité jsou kulturní a sociálně-antropologické aspekty jeho ži-
vota současného i bývalého, stejně tak, jako rozpoznávání
pacientova směřování, jeho ladění a motivačních intencí.
Rozumějící účastí se také míní přiměřená a vůči pacientovi
vstřícná otevřenost a pohotovost k angažovanosti.
Rozumějící účast je soucitná a chápající, avšak rozhodu-

jící není jen stav a prožívání pacienta, ale také pochopení
přiměřených východisek a tomu odpovídajících nároků. Je
třeba najít smysl problému a odpovídající jednání, ne jen
různé determinanty.
(Nedávno nás velice zaujalo angažování terapeuta v případu

zneužití státní moci, kdy jeho pacientka byla traumatizována
nejen brutálním napadením neznámými muži, ale i postupem
státní policie. Její psychoterapeut jí léčil z poststresové reakce,
ale zároveň jí pomohl v dalších oblastech jejího života. Když
jsem o tomto případu mluvil s kolegy, někteří označili jednání
dotyčného za neprofesionální a hovoříce z pozice až druhotně
institucionalizovaných pravidel, naprosto přehlédli oč v psy-
choterapii skutečně běží).
Daseinsanalytik se orientuje na základě komplexního po-

rozumění. Doporučit můžeme jen postupy, vystihnout vni-
třní řád a pravidla. Ty však nesmějí být svazujícím progra-
mem ani bezduchou matricí. Následující příklad má ukázat
co DA míní rozumějící účastí v situaci pacienta.

Příklad

Třicetiletá, nápadně hezká, bystrá a úspěšná, neskrývanou
energií sršící žena, si stěžuje na problémy, které má s lidmi.
Neustále má konflikty, půtky a střety s muži, ale i ženami.
Zmiňuje se také o tom, že již opakovaně a během dosavadní
psychoterapeutické léčby si uvědomila, že je vázána na svého
otce, který kromě toho, že chtěl mít syna a ne dceru, ji neus-
tále hrubě a neomaleně kritizuje a shazuje. Dosavadní psycho-
terapie, které se dosud podrobovala, ji vedla k odchodu z do-
mova, ale konflikty a opakovaná selhání v partnerství trvají.
To se děje již od jejích 18 let. V DS má konflikty, ačkoli je

obklopena partou kamarádů a obdivovatelů, je stále nespoko-
jená a životu vymknutá. V programu jednoho večerního klubu
překvapivě hrubě napadala

”
muže“, vyčítá jim jejich aroganci,

tupost a bezohlednost. Ženy pak nazve
”
blbé slepice“. Klub

končí pořádným konfliktem.

Pacientka je nepřehlédnutelná svým vzrůstem, měří okolo
190 cm, a nápadná svojí výjimečnou krásou. Vzdělaná a pro-
nikavě inteligentní. Kromě toho je hlučná, soutěživá a domi-
nantní. Kdykoli to jen jde, tak udává směr i tón. Totéž se ovšem
děje i na skupině. Srší skvělými nápady, doplňuje a předchází
ve vhledech i výkladech ostatní kolegy, psychoterapeuty nevy-
jímaje. Prostě nesnesitelná.

Druhý den ráno po onom klubu trpěla jakousi kocovinou
a snad i v jejím důsledku, ale i proto, že o katastrofálním večeru
přemýšlela a chtěla o svém podílu na něm hovořit, požádala
členy skupiny, aby jí sdělili co se jim na ní nelíbí, co jim na
ní a jejím chování vadí. Po krátkém váhavém tichu se na její
adresu začala rozjíždět lavina kritických připomínek.

Bylo jasné, že taková výzva byla sebezničující.

”
Myslím, že se svými vlastnostmi neumíte zacházet“, přeru-

šila skupinové destruktivní náběhy psychoterapeuta. Chováte
se jako svalnatý černoch ověnčený zlatými řetězy, který, aby

”
zakryl“ svou odlišnost, tak si namaluje ústa bílou rtěnkou,
rozhrne si košili až po pás a takhle

”
neviditelný“ vyrazí do

české hospody na venkovskou zábavu balit děvčata. No a pak
se diví, že jej místní hoši vylákají před hospodu, pořádně ho
zmlátí, a ještě mu seberou zlato i peněženku. Výbuch pacient-
čina smíchu (a celé skupiny) však byl záhy vystřídán jejím plá-
čem. Porozuměla.

”
A jak to mám tedy dělat ?“, zeptala se bez-

radně. Po krátké odmlce kdosi ve skupině řekl: „Jedna kráska,
vyhlášena za miss, odpověděla na miliony obdivných projevů
slovy:

”
Moje krása je krásou vašich očí“. Lidé ji milovali“.

Mladá žena se ještě téhož dne převlékla, ustoupila do pozadí,
ztišila svůj hlas a večernímu klubu pouze účastně přihlížela.

”
Bylo to pro mne velmi zásadní zjištění“, vzpomínala později.
Vskutku se změnila a proměna pokračuje.

Tento příklad rovněž napovídá, proč se v DA v časových
dimenzích pacientů nemůžeme pohybovat bezmyšlenkovitě
stereotypně. Rovněž pak je zjevné, že současí všech tem-
porálních dimenzí se v existenci vždy uskutečňuje v pří-
tomnosti. Je v ní vždy, s převahou některé nebo vyrovna-
ností všech, tak či onak, žito. Proto DA nevysvětluje symp-
tomy minulostí života, stejně tak, jako strom nelze vyložit
z jeho kořenů. Můžeme pouze vidět, kam sahají, leč pří-
tomnost ukazuje jejich smysl. Pacientka byla nepochybně,
ostatně její anamnéze to potvrzuje, ponižována a znevažo-
vána svým otcem. Její malá sebedůvěra a touha se otci za-
líbit však není minulostí samou, ale minulostním způsobem
života v přítomnosti. Nestačí proto mít odkrytou minulost
zpřítomnělými vzpomínkami na ni.
Život se odehrává v přítomnosti a nikoli v nenávratné mi-

nulosti. Minulost otevíráme tehdy, pokud je živě zpřítom-
něná v přítomnosti tak, že jí již nemůže vládnout. Anebo,
když přítomnost ochromuje natolik, že z ní nezbývá již nic
smysluplného, co by dovolilo projektovat budoucnost. Os-
vobození je však možné pouze novou vírou založenou v pří-



58 RŮŽIČKA, J.: ROZHOVOR V DASEINSANALÝZE

tomnosti a nadějí upínající se k možnostem, které otevírá
horizont budoucnosti. Jinak člověk uvízne v kruhu opako-
vaného času nebo v jalovém snění o tom co by mohlo být,
kdyby.

3. Bezpředsudečné přijetí, úcta a agapé

V DA je respektující přijetí pacienta, bez předsudků vůči
jeho onemocnění a jeho jednotlivým projevům, naprostou
nutností. Bezpředsudečností ovšem nemyslíme předsudky
používané v běžném mínění. Máme zde na mysli předsu-
dečnost plynoucí z vymezení člověka, které je v psychotera-
pii obecně pojímáno reduktivně. Z této skutečnosti plynou
předsudky, kterým se nelze žádnými dodatečnými, a tudíž
druhotnými, opravami a nabádáními vyhnout, ani je odložit
či překonat.

Příklady předsudků v psychoterapeutických školách
a směrech

Ve výcvikové psychoanalýze se již po delší dobu nedaří, obě
strany jsou nespokojené, je obtížné o tom hovořit i proto, že
vlastně

”
není žádný problém“.

Aspirant se nakonec táže, jak této nepříjemné situaci analytik
rozumí, jak by ji vysvětlil. Odpověď je tato: Jedná se odpor,
který je nutné zlomit.
Student protestuje: Ale ten odpor, jak tomu říkáte, to jsem já.
A já nechci být lámán.
Terapeut pokračuje: To, co říkáte, svědčí o jedné podobě od-
poru a tou je intelektualizace. Přece dobře víte, že to nemyslím
doslovně, že to je jen příměr.
S: Ale co tedy se mnou budete dělat, já tomu příměru teď už
opravdu vůbec nerozumím. Skutečně se vzpírám a odmítám,
abyste se mnou dělal cokoli násilného. Prostě to jen nechci.
T: S vámi nebudu dělat nic, to musíte vy sám nahlédnout
nevědomý motiv vašeho chování.
S: Já nic nevědomého nemám, v každém případě o tom ne-
vím, jen vím, že nechci, abyste mi dělal cokoli nepříjemného,
něco co by mne mohlo bolet. A jak se mohu dobrat k něčemu
nevědomému, když o tom nic nevím?
T: otázku ignoruje a ptá se: Máte nějakou zkušenost s tím, že
vám někdo ubližoval ?

Z rozhovoru plyne zamlčený předpoklad o existenci od-
poru tehdy, když psychoanalýza vázne, další soud předem
je jakási samozřejmost existence nevědomí stejně tak, jako
ignorování pacientova strachu z dané situace odkloněním pa-
cienta k jinému, časově odlehlému tématu neboť se předpok-
ládá, že právě minulá zkušenost násilí je pravým motivem
současných obav.
Již předem musíme odmítnout námitku, že příklad shora

uvedený ukazuje spíše na špatně vedenou výcvikovou ana-
lýzu a nemá nic společného s meritem věci. Naopak, příklad
je jen typickým popisem zákonitostí, které vyplývají z re-
duktivního, mechanického modelového pojetí člověka.
Výchozí argumentace vůči redukcím, kterými se vyznačují

psychoterapeutické školy chceme ukázat na příkladu dvou

z nich. Ukázka předsudku plynoucího z teorie učení a vytvá-
ření kognitivních schémat uvnitř CNS (Beck, Ellis, Grieger).

Během asertivního nácviku má pacientka trpící malou
schopností se prosadit doma i v práci nacvičovat situace, ve
kterých odmítá otci vyhovět v jeho naléhání, aby se provdala
za muže stejné rasy i vyznání. Jeho opakované požadavky
a výzvy jsou terapeutem označeny za manipulativní a po-
souzeny jako nepřijatelné.

Při nácviku asertivity se pacientka učí anti manipulativ-
nímu chování, aby se dokázala vůči otcovým snahám vymezit
a nakonec je i odmítnout. Cvičení zvládá dobře. Modelové
situace již neprožívá úzkostně, ani se strachem. Dostává je
za úkol uplatnit doma. Po prvních pokusech však nejen sel-
hává, ale její subdepresivní ladění se mění ve středně silnou
depresi. Jsou ordinována antidepresiva a je pozvána na další,
proti depresivní nácvik.

Z reálného zlomku je patrné, že psychoterapeut definuje
pacientčiny potíže na základě symptomů, aniž rozumí je-
jich smyslu. Zdravotní problémy jsou dle kognitivně beha-
viorální terapie způsobeny neosobními mozkovými pochody
a abstraktními vzorci chování. Je opomenuto to, co k člověku
neopomenutelně patří, totiž jeho původ, rodinné i kulturní
zázemí, žitá tradice. Léčba spočívá ve změně

”
kognitivních

schémat a navyklého chování“, bez ohledu na další aspekty
pacientčiny existence. Podle DA by terapeut neměl zpochyb-
ňovat ani tradice, ani otcovu starost, ale mnohem spíše by
bylo na místě hledat způsoby, které by umožnily pacientce
i ostatní rodině asimilovat tradiční hodnoty do nového pros-
tředí. To je ovšem bez začlenění rodiny do terapie jen málo
představitelné. Proto je potřebné porozumět problému také
kulturně antropologicky a poté hledat nová možná řešení.
V takových případech se musí počítat se složitou a zdlouha-
vou, často týmovou spoluprací několika odborníků. I když je
péče o celý problém, tedy o pacientku i jejího otce a dílem
také o další členy rodiny dlouhodobá, odpovídá složitosti
a komplexitě věci.

DA považuje tyto předpoklady za hypotetické a vykons-
truované tak, aby odpovídaly

”
modelu“ člověka a jeho mo-

tivace a z toho plynoucí metody léčebného postupu.

V tomto smyslu je tedy v DA míněna předsudečnost
a alarmující slepota psychoterapie vůči předpokladům vlast-
ních názorů a absence jejich reflexe. Proto také DA neustále
a se vším důrazem apeluje na návrat k výchozí půdě veškeré
psychoterapie, kterou je

”
přirozený svět“.

Úcta k člověku v DA vychází z posvátného úžasu setkání
s druhou zjevující se bytostí, s člověkem, ze

”
zázraku“ jeho

bytí, bytí vůbec. M. Buber hovoří o setkání ve vztahu Já-Ty,
který je odlišný od předmětného vztahu Já-Ono.

O bytí pobytu se musíme starat. Tato starost však má
ladění i motiv a vybízí k určitému způsobu zacházení. Je
starostí milosrdnou, která však nemá jiný motiv pohlavní
ani spirituální. Vládne jí soucit a ohleduplná péče. (Je vyjá-
dřením zodpovědnosti za druhého ve smyslu Lévinase. Tento
druh lásky ochraňuje pacienta před láskou erotickou neboť
stojí mimo ni. Agapé je účinná antikoncepce stejně tak, jako
motivace k léčebné péči (Buber, 1968, Lévinas, 1997).
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4. Hledání smyslu

V DA se smyslem nemíní žádný úběžný životní cíl, nejedná
se o ústřední teologický motiv, kterému je podřízen a vůči
kterému jsou ostatní motivace vedlejší nebo pouhými pros-
tředky Nemíní se jím ani duchovní motivace, ani motivy
odvozené, autonomní či druhého řádu (Allport, 1937, Mas-
low, 1954). Smyslem míníme ten okruh významů, které jsou
člověku vlastní, autentické. Jsou to ty důležité skutečnosti,
které náš život (existenci) začleňují do řádu bytí. K tomu je
ještě třeba dodat metodologicky neopomenutelnou zásadu.
Výklad současných skutečností našeho

”
bytí tu“, je podle

DAmožné uskutečnit pouze z nich samých. Historické i prog-
nostické komplementy proto nemohou k žité přítomnosti do-
dat nic podstatného. Pouze mohou přítomnost významově
rozvinout a učinit ji srozumitelnější a přehlednější. Je sice
možné hledat časové souvislosti a významové či genetické
odkazy, nicméně ty samy o sobě neobsahují z přítomnosti
zhola nic. Přítomnost se všemi svými skutečnostmi a ve své
rozlehlosti odůvodňuje pohled do minulosti a otevírá výhled
do budoucnosti. Takto zakládá smysl lidské existence.

Příklad

Manželka: Pořád nemohu být těhotná, pokoušíme se o to, ale
nedaří se.
Manžel: No, už jsme z toho oba pěkně unavení.
Terapeut: Unavení ? Unavení z úsilí a marné snahy ?
M-ka: Už trochu ztrácíme naději.
M-l: No, já snad ani neztrácím . . . (obrací se provinile k man-
želce, potom k terapeutovi)
M-ka: (podrážděně) . . . pořád to podceňuješ, já už z toho jsem
nešťastná a ty to nechápeš !
M-l: . . . tak to uděláme uměle, nebo ještě počkáme !
M-ka: Já už čekat nehodlám, na koho pořád bereš ohledy ? Na
mne snad ?
T: Pro oba je to už docela řádný stres. Chybí mi zde však ještě
něco . . .
M-ka: Mně chybí abych byla konečně těhotná a mohla žít svůj
život.
T: Copak nežijete ?
M-ka: (se podívá po manželovi, vypadá to na nějaké téma,
o kterém nemůže hovořit bez souhlasu manžela)
M-l: (vypadá naštvaně a zarputile, mlčí)
T: Asi jsme narazili na nějaké důležité téma, o kterém neradi
hovoříte s druhými lidmi.
M-ka: mlčí, dívá se se slzami v očích do země, pacientův hněv
evidentně stoupá, je opravdu naštvaný.
T: Že jste naštvaný je v pořádku, určitě máte důvod (říká man-
želovi). Stejně tak je lítost vaší reakcí na frustraci obrací se na
ženu). No a v manželství je obvyklé, že o skutečných důvodech
neshod se mluví nejobtížněji. Co kdybyste zde napsala na papír
co vám skutečně vadí a pak to dáme přečíst manželovi a ten
vám zase stejnou cestou odpoví. Nezapomeňte v psaní požádat
o porozumění a poděkovat za snahu.
M-ka: (píše) Velmi bych Tě prosila, aby ses na mne nezlobil,
když ti tohle píšu. Nemyslím tím nic zlého, opravdu mi můžeš

věřit. Nejvíce mi ale vadí ten nábytek v ložnici po Tvých ro-
dičích. Mám je oba ráda, ale jakoby je měla stále za zadkem.
Tak promiň a děkuji, že to budeš číst.
M-l: Já se také omlouvám za moji nedůvěru, ale ty pořád ne-
chápeš, že jsou to moji rodiče. Přece nevyhodím jejich nábytek.
T: Nešlo by ten nábytek na rok uskladnit mimo byt a po roce
se k věci vrátit a pak se lépe rozhodnout ?
M-l: (váhavě) . . . no . . . Možná by to nějak šlo, jen to dát do
úschovy nebo tak to myslíte ?
T: No, zhruba tak nějak. Takže, je možná dohoda ? A přijďte
za tři měsíce.
Oba manželé se dohodnou na tom, že nábytek uskladní u zná-
mých ve stodole. Manželka je evidentně spokojená, jakoby po-
okřála. Manžel je sice poněkud méně spokojený, ale rozhodně
již netrpí nedůvěrou. Byla dohodnuta také další dílčí doporu-
čení, která měla podpořit základní úmluvu.
Po čtyřech měsících přicházejí oba. Hned při vstupu do dveří
hlásí: budeme mít rodinu !
T: No to je krásná novinka, gratuluji. Náhle se to všechno
změnilo, viďte.
M-ka: Mně se po těch rozhovorech ulevilo. Spadla ze mě tíha.
M-l: Poněkud rozpačitý, tak . . . jsem rád, ale ženským fakt
nerozumím . . . tak dlouho to nešlo a taková . . .
T: nebojte se to říci, maličkost . . . , prkotina . . . (všichni se
smějí, manžel trochu rozpačitě, manželka těhotně a terapeut
úlevně spokojeně).

Smysl
”
neplodnosti“ byl zřejmý. Pacientka nemohla za-

ložit rodinu, ve které se necítila jako ve vlastním a nedot-
knutelném soukromí, ve svém

”
hnízdě“. Pacient žil se svými

rodiči velmi těsně odjakživa. Nechápal, co jeho manželka
proti jejich přítomnosti má,

”
když je to přece také pěkné

mít krásné vztahy s rodiči“. Manželství nedávalo ženě žádný
smysl, proč by tedy měla riskovat těhotenství. Proto tera-
peut nabídnul momentální řešení, schůdné pro oba. Jak se
ukázalo, byli schopni jej realizovat a otevřela se jim nová
společná perspektiva. Otevřela se i ženina možnost početí.
(S oběma bylo ještě třeba řadu měsíců pracovat na vyjas-

nění a vzájemném pochopení, sblížení a důvěře. K jednomu
rozhovoru jsme přizvali i oba prarodiče, jejich věcné a stříz-
livé vstupy problému pomohly).

5. Rozšiřující dotazování, hledání kontextů

Hledání kontextů je rovněž součástí rozhovoru. Hledání kon-
textů znamená ohled na horizonty našeho zde-bytí, které
vymezují a trasují náš svět. Rozšiřující dotazování nám tyto
horizonty otevírá a rozšiřuje. V psychoterapii bereme ohled
především na ty z nich, které se vážou k nemoci a její léčbě,
ale jelikož nemoc není jen soubor symptomů, ale také průběh
toho co se stalo: (dodat) příhoda, příběh, událost, je třeba
se jí zabývat v těchto celých životních souvislostech.

Příklad

P: (gymnazistka): Máma se bojí, že budu mít ve škole špatné
známky a já se bojím také.
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Terapeutka: Maminka se bojí, že nezvládneš učení ? A ty si
také nejsi jista, viď ?
P: No, já bych to zvládla, ale ona se bojí.
T: Ty se spíš než učení bojíš, že se maminka bude trápit nebo
zlobit kvůli výsledkům.
P: Ani ne tak kvůli výsledkům, jako že budu mít špatné
známky, ale.že se za mne bude stydět.
T: Hm . . . , to musíš dávat pozor abys nedělala mámě ostudu,
a tak hlídáš známky než na to, co se ve škole učíte.
To je problém, kvůli kterému bych nejraději pozvala také
mámu
P: Ona se bude bát, že se bude za mě muset stydět,. . . tak
nepřijde.
T: Co kdybych přišla já k vám. Neměla bys proti tomu nic ?
P: (viditelně ožile) Já bych proti tomu neměla vůbec nic.
T: Tak já Tvé mámě zavolám. Souhlasíš ?
P: Když myslíte.
T: Byl to můj nápad, mámě to řeknu !
P: (zavrtí se v židli) Tak jo !

V rozhovoru se otevírá několik tématických horizontů, je-
jichž důležitost i postavení se během rozhovoru dotazová-
ním rozkrývá a posunuje. Od známek se dostáváme k té-
matice uzavřeného domova, kde dcera s matkou díky škol-
nímu hodnocení uvázli ve studu a jednostranném, na dojem
bezúhonnosti a dokonalosti zaměřeném hodnocení. Nesvo-
boda uzavřeného domova ohrožuje svobodu dívky a návrh
psycholožky jít k ním domů je krokem, který otevírá dívce,
ale i rodině dveře do světa (vypustit). Zároveň se objevuje
i prohlubuje vzájemný vztah mezi psychoterapeutkou a pa-
cientkou.

6. Přiléhavost vyjádření, hledání výrazu
Rozhodující není, zda je věc vyjádřena, rozhoduje to, zda je
přijata. Vidíme to v kooterapii. Oba terapeuti sice řeknou
totéž, ale jeden použije jadrnější formu a pacient si vybere
právě tuto. Jindy tato naopak pacienta zarazí, sáhne spíše
po neutrálnímu výrazu. Jindy je třeba teprve význam obje-
vit, tehdy vlastně hledáme slovo, které by jej objevilo, tu-
šené se stává objevem. Hledání výrazu však není vázáno po-
uze na slovní výpověď. Velmi přesné a přiléhavé jsou výrazy
tělesné, ať už motoricko mimické, pohybové, tak také fyzi-
ologické. I proto využíváme neverbální postupy a metody. Je
však třeba poznamenat, že v prostoru lidského způsobu bytí
je slovní řeč základní. Bez ní by naše porozumění a dorozu-
mění nebylo v celku našeho života možné. Na slovní řeč totiž
převádíme i vyjádření mimoslovní. Jinak by ani psychotera-
pie nemohla existovat, natož pak fungovat. V psychoterapii
je třeba hledat výrazy, které věrně vystihují to, co pacient
míní a k jejichž vyjádření potřebuje svoje osobité, kulturně
či jinak podmíněné řečové prostředky.

Příklad

T: Vy jste se svým synem pořád nějak nespokojený.
P: No, pořád ani ne.
T: To je taková vaše náročnost.

P: mlčí . . .
T: Moc to nejde o tom mluvit ?
P: Ale ne, to mi nevadí.
Člen skupiny: Připadáš mi, že jsi zaseklý.
P: (oživeně) To je asi . . . , jsem zaseklý, to mi fakt . . . to je . . . ,
no jo, jsem zaseklý !

Jiný příklad

Depresivně laděná, jakoby zmrazená a ztracená v utkvělých
představách se žena pohybuje těžce a toporně. Má nezdravou,
prosáklou pleť a její dříve štíhlá postava se stala až neforem-
nou. Léčba se nedaří, antidepresiva i skupinová léčba mají jen
podpůrný efekt.

T: Kláro, já pořád přemýšlím co to s vámi je a když na vás
koukám, tak mám dojem, že jste jakoby naplněná něčím cizím.
P: (napřed se tváří nechápavě, pak však je vidět, že usilovně
přemýšlí).
T: Mohla byste si stoupnout tak, aby bylo zjevné, jak vás

”
to

uvnitř“ vyplňuje ? Prostě ten tělesný stav vyjádřete naplno.
Třeba to i přežeňte.
P: Vstává, staví se jako golem. Potom se klátivě a bez nějakého
cíle začne pohybovat místností. Všichni jsme užaslí.
T: Cítíte, že je něco ve vás ?
P: Kýve hlavou.
T: Tak ano. A kde to máte nejvíce ?
P: Ukazuje na břicho, směrem dolů k podbříšku.
T: (T. ji pobízí) Ano . . . ?!
P: (promluví ) Je to hnus ! Mám to všude, v břiše, rodidlech,
konečníku . . .

T: Je možné to ze sebe vypudit ? . . . pokuste se o to . . . , klidně
si i odejděte . . .
P: s výrazem velkého úsilí a jakési ošklivosti, s hlasitými vzde-
chy a hekáním ze sebe souká něco, co jí okupuje. Pak utíká
na záchod. Terapeut jde za ní, ale chce být sama. Po hodné
chvíli se vrací, rudá a zpocená, chvěje se ! Balíme ji do deky, za-
chumlává se do ní a nechá se obejmout. Je silně cítit nakyslým
potem.
T: Po chvíli. Tak Kláro., je to lepší ?
P: Je to hnus, hnus, hnus ! Vy . . . jsem ho, vy . . . jsem to, ještě
mám v sobě zbytky . . . já to nechci !!! Vstává, s hlasitými jeka-
vými vzdechy ze sebe vyráží

”
zbytky vetřelce“, jak to později

nazvala.
T: ji vybízí k hovoru.
P: Byl to můj manžel ! Já se ho nemohu zbavit . . . pořád na
něj myslím . . . , ale to jsem tedy netušila . . . (Udiveně a přek-
vapeně hledí na druhé, jakoby se po dlouhém spánku právě
probudila).

Pacientka je po několika měsících celá proměněná. Ele-
gantní, živá, s krásnou pletí, štíhle pevná v lehkých šatech.
Svůj život tělesní již zcela jinak. Její proměnu nelze přeh-
lédnout a všichni ji s úžasem i obdivem sledujeme. Mezi-
tím však proběhla řada skupin, pacientka postupně vykládá
o svém manželství, rozvodu, marných snahách se seznámit
a vyhledání naší pomoci. Zorientovala se a porozuměla mno-
hému v dosavadním životě. Prodala dům, změnila zaměst-
nání a zdá se, že další léčbu již brzy nebude potřebovat.



RŮŽIČKA, J.: ROZHOVOR V DASEINSANALÝZE 61

Literatura

Allport, F.H.: Personality. London, Constable 1937.

Beck, A.T.: Cognitive therapy. A 30Year retrospective.
Amer. Psychol., 1991.

Beck, J.S.: Cognitive Therapy, Basics and Beyond. N.Y.,
1995.

Boss, M.: Grundriss der Medizin und der Psychologie. Bern,
Huber 1975.

Buber, M.: Já a Ty. Váhy, 1968.

Čálek, O.: Skupinová daseinsanalýza. Praha, Triton, 2005.

Descartes, R.: Rozprava o metodě. Překlad Vlčková, Praha.

Ellis, A., Dryden, W.: The praktice of Behaviour Therapy.
N.Y. 1996.

Freud, Z.: Výklad snů. Praha, Albert 1934.

Gadamer, H.G.: Člověk a řeč. Oykonymenh, 1999.

Gadamer, H.G.: Wahrheit und Metode. Tubingen, 1965.

Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky. Oykoymenh, 1997.

Heidegger, M.: Sein und Zeit. Tubingen, 1993

Kohut, H.: The Search for the Self. New York, IUP 1978.

Kerberg, O.: Objektbeziehungen ind die Praxis der Psycho-
analyse. Stutgart, Klett-Gota 1985.

Lévinas, E.: Být pro druhého. Praha, Zvon 1997.

Maslow, A.H.: Motrivation and Personality. N.Y., 1954.

Prochaska, J., Norcross, C.: Psychoterapeutické systémy.
Praha, Grada 1999.

Rogers, C.: Způsob bytí. Praha, 1998.

Růžička, J.: Péče o duši v perspektivách psychoterapie.
Praha, Triton, 2005.

Růžička, J.: We-hood as a Form of Coexistence in Group
Psychotherapy. Existencial Analysis, London 2007.

Smith, M.: When I say no, I feel guilty. N.Y., Dial 1977.

Do redakcie došlo 12.12.2007.


