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Psychoterapia

Hermeneutické aspekty interpretácie v psychoterapeutickom procese

Alojz Rakús

V jednej z najrenomovanejších amerických učebníc psy-
choterapie Current psychotherapies, ktorej zostavovateľmi
sú Corsini a Weddingová (1989), uvádza Corsini, že v súčas-
nosti jestvuje aspoň 250 diferentných systémov psychoterpie,
líšiacich sa či už v teoretických východiskách, alebo v pou-
žívaných metódach. V inej renomovanej americkej učebnici
(Prochaska,Norcross: Systems of psychotherapy – a transt-
heoretical analysis, 1999, ktorá vyšla v r.1999 aj v českom
preklade) sa uvádza, že posledné odhady hovoria asi o 400
psychoterapeutických systémoch a že toto číslo sa stále zvy-
šuje.

V spojitosti s takouto rozmanitosťou teoretických výcho-
dísk a metód nevyhnutne dochádza k zodpovedajúcim dife-
rentným spôsobom interpretácie psychickej patológie, teda
interpretácie, ktorá je základom akejkoľvek zmysluplnej te-
rapeutickej (teda aj psychoterapeutickej) intervencie.

Hoci diferentné spôsoby interpretácie psychickej patológie
nie sú vždy inkompatibilné, aj tak vzniká otázka, či táto roz-
manitosť nesvedčí o istej nedostatočnosti, ba priamo klam-
nosti alebo nereálnosti psychoterapeutického procesu zalo-
ženého na tej či onej interpretácii.

Cieľom môjho príspevku nie je analyzovať konkrétne spô-
soby interpretácie psychickej patológie (ako výsledku tých
či oných teoretických východísk a používaných metód), ale
upozorniť na existenciu tohto problému. Nazdávam sa to-
tiž, že uvedomenie si jeho existencie môže byť užitočné pri
dorozumení nielen medzi samotnými psychoterapeutmi, ale
aj medzi psychoterapeutmi a ďalšími profesionálmi, ktorí sa
zaoberajú otázkami a problémami psychickej patológie.

Veda, ktorá sa teoreticky zaoberá interpretáciou, alebo
(inými slovami) ktorá sa usiluje o vytvorenie všeobecnej te-
órie interpretácie, dostala pomenovanie hermeneutika. Jed-
nou z ústredných tém hermeneutiky je otázka tzv. hermene-
utického kruhu.

Hermeneutický kruh značí, že každá interpretácia neja-
kého problému alebo situácie vychádza z určitého chápania
či porozumenia tohto problému alebo situácie, pričom toto
porozumenie je vždy ovplyvnené tzv. predporozumením zo
strany interpretujúceho subjektu. Toto predporozumenie je
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výsledkom historickej a individuálnej skúsenosti subjektu,
jeho historicky podmienenej a individuálne osvojenej bázy
poznatkov a spôsobov nazerania. Ak by som chcel toto pred-
porozumenie reflexívne osvetliť (a tým eliminovať), činím
tak opäť v určitom predporozumení, ktoré zostáva neosvetle-
ným predpokladom (ono sartrovské

”
prereflexívne cogito“).

Nemôžeme jednoducho preskočiť sami seba, nemôžeme sa

”
vyreflektovať“ zo svojej konkrétnej existencie do akéhosi
číreho

”
chápem“. Vždy si so sebou prinášame svoj spolo-

čenský a individuálny dejinný horizont chápania.

Aj psychoterapeut sa v psychoterapeutickom procese
nevyhnutne dostáva do hermeneutického kruhu: pacienta
(alebo, ak chcete, klienta) interpretuje v horizonte chápa-
nia, ktoré si osvojil. Nemôže si byť istý, do akej miery (ba či
vôbec) pri tejto interpretácii dosahuje aj reprodukciu pacien-
tovej skutočnosti (tak, ako si ani hudobný virtuóz nemôže
byť istý, že reprodukuje naozaj to, čo chcel skladateľ vyjad-
riť). Môže sa napríklad stať, že ak povedzme psychoanalytik
– nech mi psychoanalytici na túto chvíľu odpustia – interpre-
tuje pacientove ťažkosti, môže to robiť veľmi elegantne, pre-
svedčivo a konzistentne, avšak môže to byť len arteficiálna
konštrukcia v rámci osvojenej teórie, ktorá vôbec nerepro-
dukuje pacientovu skutočnosť (v rámci teórie

”
všetko sedí“,

ibaže v skutočnosti to nereflektuje reálne problémy pacienta
alebo to môže byť úplne inak).

Chcem tým povedať, že ak si psychoterapeut osvojí istý
psychoterapeutický systém, determinuje to jeho predporozu-
menie, ktoré ho potom vedie do hermeneutického kruhu. Je
pomerne známa skúsenosť, že psychoterapeut sa dosť často
celý život pridržiava toho systému psychoterapie, ktorý si
dôkladne osvojil ako prvý: i to je azda dokladom hermene-
utického kruhu, v ktorom sa ocitá.

Faktickým, takpovediac
”
vecným“ predpokladom existen-

cie hermeneutických kruhov v psychoterapeutickom procese
je nepochybne neobyčajná zložitosť systémov, s ktorými
máme do činenia pri interpretácii psychickej patológie. Stu-
peň zložitosti, s akým sa tu stretávame, môže (povedané slo-
vami von Neumanna) siahať za hranice ľudského poznania.
Pripomeňme si v tejto spojitosti známu systemologickú po-
učku, totiž, že zložitosť systému a presnosť, s akou sa dá opí-
sať a analyzovať, sú recipročne proporcionálne (čím zložitejší
je systém, tým menej presne ho možno opísať a analyzovať).
Akákoľvek interpretácia zložitých systémov je preto vždy



RAKÚS A.: HERMENEUTICKÉ ASPEKTY INTERPRETÁCIE V PSYCHOTERAPEUTICKOM PROCESE 195

len určitou, viac alebo menej vydarenou, no vždy redukcio-
nistickou aproximáciou.
Malo by nás to preto viesť k skromnosti pri hlásení sa k ne-

jakému psychoterapeutickému systému, najmä ak sa nazdá-
vame, že predstavuje azda jedinú správnu alternatívu in-
terpretácie psychickej patológie v psychoterapeutickom pro-
cese.

”
Možnosť, že ten druhý má pravdu, je dušou herme-

neutiky.“ – hovorí otec modernej hermeneutiky Hans-Georg
Gadamer (1994).
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