
���� ���	�
�����
� �� ������ �
 
���
����������? 

 
������ �� ������� 

 
���������� ��������: WHY DOES PSYCHOTHERAPY NEED 

POSTMODERNISM 
 

BOGDAN DE BARBARO 
 

��
�*��+: ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY, 
2008, 3, 43450 

 

���
��������6� 
 

Когато се говори за постмодернизъм, всички са 
съгласни за едно: няма една-единствена задоволителна 
дефиниция на тази концепция и дори появата ú е несигурна, 
макар идеята за постмодернизма да звучи буквално като 
синоним на съвременната мисъл, доколкото терминът 
постмодерен да се споменава за първи път от британския 
художник Джон Уоткинс Чапман още през 19-ти век. 
Всъщност обаче ранните наченки на постмодернизма се 
появяват едва в края на 60-те години на 20-ти век. 

Ако следваме най-често използваната терминология, 
трябва да приемем за целите на този текст, че 
постмодернизмът е етап в развитието на културата и 
философията, който поставя под въпрос възможността и 
надеждността на едно всеобхватно и съгласувано обяснение 
на реалността. Адекватното обяснение на реалността се 
разбира като съставено от множество елементи (не 
деконструирани, а естествено съществуващи като отделни 
елементи), сравнително хаотични и несъгласувани помежду 
си, което води до скептицизъм към проекта на 
Просвещението (в стремежа му към абсолютно знание – бел. 



прев.) и до отвореност към плурализъм, които доминират в 
интелектуалния климат на постмодерната мисъл. 
Плурализмът по отношение на литературата намира своята 
знаменита дефиниция в тезата на Ролан Барт, че 
литературните творби са толкова, колкото са и читателите, 
доколкото всеки от последните чете произведенията по 
различен начин.  

Тази перспектива може би нарушава спокойствието 
на онези, които търсят довода, причинността, здравия 
смисъл като източник на ред и хармония, но може да 
вдъхнови онези, които са разочаровани от тази идея; онези, 
за които 20-ти век бе епохата на детронирането на моралния 
авторитет и на изгубването на каквито и да било надежди за 
обхватно, съгласувано и разумно обяснение на реалността. 
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Центърът „Помпиду” с неговата разчупена 
архитектурна форма и цветни декоративни тръби, който 
същевременно се намира в един класически буржоазен 
квартал, е постмодерен. 

Дистанционното на телевизора е постмодерно, 
предвид това че то е средство, което ни дава възможност да 
сменим за секунди боксовия мач с папска меса, с 
документален филм за гладуващите деца в Африка или с 
обсъждане на актуални икономически теми.  

Президентът Саркози е постмодерен политик. Както 
пише Александър Смолар в Газета Виборча в броя от 12-13 
Май 2007 (Gazeta Wyborcza): „Саркози не следва конкретна 
идеология, той по-скоро подбира на случаен принцип онова, 

което може да му бъде полезно за оставането на власт.” 
Втори живот (Second life), популярната компютърна 

игра, е постмодерна – героите в нея преминават от реалното 
в киберпространството, като не става съвсем ясно за етиците 
и за адвокатите в реалния живот дали някой от героите в 



играта трябва да бъде държан отговорен за престъпленията, 
извършени в рамките на киберпространството или не. 

Постмодерни са някои ортографски правила (т.е. 
правилата за правопис – бел. прев.), например онези, според 
които личните имена могат да се изписват с малка начална 
буква (например iPod) или че е приемливо удивителен знак 
да се поставя в средата на името – например издателство 
„Ha!Art”. 

И на последно място, този списък също е постмодерен, 
поради това че той е напълно произволен в опита си да 
представи многопластовата природа на света, в който 
живеем. 

Всъщност множеството от примери, които очертахме 
тук, което може да бъде наречено и бъркотия, вероятно по-
скоро буди съмнения, отколкото да изглежда полезно на 
психотерапевтите. Аз ще се опитам обаче да покажа, че 
независимо от целия скептицизъм (към постмодерния 
скептицизъм), тази насока на мислене може да се окаже 
вдъхновяваща перспектива за терапевтите. 

Необходимо е обаче още на този етап да се направи 
едно разграничение между постмодерното, разбирано като 
цялостен интелектуален климат, „духа на нашето време”, 
характера на обичаите и като цяло на общата културна 
сфера, от една страна, и постмодернизма, разбиран като 
тенденция във философията, психологията и изкуството. За 
психотерапевтите взаимовръзката между тези две области е 
особено интересна, но не по-малко ценно е и разбирането на 
взаимовръзката между „постмодерния” човек [2], неговата 
културна обусловеност и тенденциите, които се проявяват в 
психотерапията и семейната терапия. 

В този текст ще се опитам да обсъдя някои 
постмодерни теми, предимно в контекста на семейната 
терапия, но допускам, че моето изложение би било 
вдъхновяващо и за други терапевтични модалности. Важно е 
да се разбере, че терминологията по отношение на тези теми, 
които са малко или повече пряко повлияни от постмодер-



низма, не е уеднаквена. Някои автори използват термина 
„основана на социалния конструкционизъм терапия” 
(“social constructionism based therapy” [3]), а други по-нови 
източници предпочитат терминология, която съдържа 
идеята за сътрудничество между клиенти/пациенти и 
терапевти като колаборативна терапия (collaborative therapy 
[4]) и базиран на езика колаборативен модел (collaborative 
language-based model [5]). 

В нашия материал обаче ще се опитаме да се 
абстрахираме от разнообразието в терминологията, като 
вместо това се фокусираме върху самата идея за 
постмодернизма и нейното присъствие в терапията. 
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Нека да разгледаме по-детайлно някои основни 
постмодерни принципи и да видим дали те по някакъв 
начин повлияват терапевтичната практика. 

 
Плурализъм. Както вече споменахме, плурализмът 

(на доктрини, гледища, теории, култури и пр.) е една от 
основните характеристики на постмодерното мислене. 
Знанието няма постоянни основания, то непрекъснато се 
разширява, обогатява се от нови открития и от нови теории, 
които изследват в дълбочина неговото величие […]. И ако 
модернизмът се опира на фактите в научното знание, 
постмодернизмът приема човешкото знание като основано на 
постоянно променящи се интепретативни схеми, които в 
различните политически, исторически и икономически 
контексти придават порядък, смисъл и значение на 
човешкия опит. Не съществува една-единствена истина, а 
много различни такива. Поставянето под въпрос на 
универсалната истина и на теориите, които я изразяват 
(познато като разпад на метанаратива, collapse of 
metanarration) създава един климат на програмен 
скептицизъм и недоверие към всяка една доктрина, която, в 



традициите на Просвещението, претендира, че притежава 
сигурно знание. 

В психотерапията ние преживяваме и осъзнаваме 
този плурализъм в многообразието от школи, подходи и 
терапевтични модели. Някои от тях, в истинския дух на 
модернизма, смятат, че могат да опишат човешката душа по 
един пълен и изчерпателен начин, докато други са по-
фрагментиaрни. Езикът, методите и целите на различните 
школи остават различни и създават една смесица, която 
предизвиква тревожност у едни хора, а други я възприемат 
като напълно естествена. Постмодернистите ни насърчават 
да се откажем от чувството си за превъзходство спрямо 
другите терапевтични култури и да дадем превес на 
любопитството, изненадата и приятелския подход [6]. 

Този плурализъм е от значение и за семейната 
терапия. Няма причина да приемем, противно на всички 
модернистки възгледи, само една теория за семейството или 
един набор от стандарти за него. Нещо повече, 
наблюдаването на различни явления, все по-често проявя-
ващи се в нашата култура, ни дават още причини да прераз-
гледаме отношението си към семейството. Представата за 
него като за съставено от две или три поколения от баби и 
дядовци, родители и деца вече не е стандарт за семейство 
(нито статистически погледнато, нито като идеален вари-
ант). Няма и външно конструирани дефиниции за това 
какво е здраво или болно, какво е функционално или 
дисфункционално. Онова, което е добро в даден период или 
на определено място, се оказва болно или лошо в друг 
момент и на друго място. Това наблюдение, особено очевидно 
по време на периода на революцията в обичаите и 
технологиите не толкова отдавна, в началото на 21-ви век, е 
посрещнато като анархизъм или аномия. Теорията като 
източник на рационализирани възгледи за семейството 
става съмнителна. От теоретично-когнитивна гледна точка 
изглежда, че тя по-скоро замъглява реалността, отколкото да 
я изяснява. Том Андерсън отбелязва [7] (напомняйки 



категориите предразсъдъци и суеверия [8]), че в контакта със 
семейството ключово умение е способността терапевтът да 
навлезе в наратива на семейството, като пропусне или 
отхвърли своите теории, които биха могли по-скоро да 
забулят семейството, отколкото да помогнат в това то да бъде 
разбрано. Трябва да се отбележи, че преди почти половин 
век, известният полски психиатър, Антони Кепински (Antoni 
Kępiński) предупреж-дава за потенциалните опасности от 
прекомерното придър-жане към теоретичните кнцепции. 
Кепински пише: „Не е добре нито за психиатъра, нито за 
неговия пациент, да си позволят да бъдат твърде повлияни 

от дадена хипотеза или от нещо, което се приема за 

революционен резултат от изследвания. Това може по-

скоро да доведе до погрешно тълкуване на истинското 

състояние на пациента” [9].[…] 
Ролята на езика и социалният конструкционизъм. 

Вторият ключов постмодернистки принцип се отнася до 
ролята, която езикът играе в социалния дискурс. Масовото 
допускане е, че езикът отразява реалността, но постмодерни-
стите отиват по-далеч и приемат, че езикът изгражда 
реалността, а не само я представя. Реалността сама по себе 
си е социален конструкт, създаден от езика. Дискурсът за 
света не е своеобразна негова карта, а по-скоро ефект на 
социален езиков обмен. Реалността се описва или се облича в 
език […], като социалните и политическите критерии са 
онези, които правят даден метод легитимен. Онези, които 
останат на власт (незадължително в политически смисъл) 
[…] участват в дискурса и придават значение на реалността. 
Онова, което в теологичния дискурс на Средните векове се 
нарича „да бъдеш обладан”, се определя като дисоциативно 
нарушение в рамките на медицинския дискурс в наши дни. 

В този контекст, ролята на терапевта се променя. В 
модернистките модели терапевтът не просто не знае какъв 
точно е проблемът на пациента (или на семейството), какво 
означава той или тя да са здрави и как да достигнат до това 
състояние, но също така, ако използваме езика на 



терапевтичната теория, той предлага специфична реалност. 
Един семеен терапевт например, който работи в рамките на 
структурния модел, ще се опре в терапевтичния процес на 
идеята, че семейството възстановява своята функционалност, 
единствено ако е структурирано правилно (то запазва 
границите между поколенията, то се справя с триангулаци-
ите, въвежда разделение на властта и пр.). В постмодерния 
подход е различно – терапевтът не се опира на своето 
предварително знание за семейството, той не е експерт 
или ако е, то е само в „правилното водене на разговор” (good 
conversation). За него не съществува модел на семейството 
или точно дефинирани терапевтични процедури, различни 
от онези, които се появяват в диалога между участниците в 
работния процес. От терапевтът се очаква да подложи на 
съмнение теорията, което означава, че неговите собствени 
хипотези трябва да бъдат поддържани в готовност за 
интервенция (ако използваме категорията, предложена от 
Джанфранко Цекино [12]), т.е. те трябва да подлежат на 
промяна, ако това се наложи в терапевтичния процес. Това 
поставяне под въпрос на хипотезите и търсенето на нови 
наративи […], ако използваме една важна за постмодерните 
терапевти дума, e съвместно „творчество” на консултанта и 
на членовете на семейството [13]. 

Добър пример тук би могъл да бъде методът на 
отразяващия екип (reflective team method) [7,14], цитиран 
често като класическа постмодерна форма, основана на 
езиковото сътрудничество. Естественото присъствие на 
множеството версии на перцепции за света, особено в 
контекста на семейната терапия, е особено забележимо тук. 
Множеството отражения на различните коментатори не са 
особено „обвързващи”, а описанието на процеса се разширява 
с приемането от страна на пациента (семейството или друг 
участник в консултацията) единствено на онези твърдения, 
които са “оптимално различни” от „картата”, която е 
изградена до момента. 

 



 
 
III. 1. Ако терапевтът е отворен, без никакви 

предразсъдъци спрямо „картата” („текста”) на даден човек 
(хора), който търси помощ, той или тя ще има достъп до 
описанието „недокоснато” или “ненарушено” от неговата или 
нейната теория (стрелките остават ясни). 
 

 
 
III. 2. Теорията на терапевта създава определен 

когнитивен модел, който повлиява картината на ситуацията, 
която достига до терапевта (стрелките са частично 
затъмнени). 



 
 
 
III. 3. Колкото по-разширена е теорията (колкото по-

удебелен е „филтърът на теорията”), толкова по-
изопачена от теорията е картината, която достига до 
терапевта (стрелките са значително потъмнени) 

 
III. 4. Когато теорията е разширена значително, тя до 

такава степен замъглява образа на клиента, който достига 
до терапевта, че последният остава „в рамките на своята 
теория” и не успява да си изгради картина на ситуацията.  



 
 
III. 5. „Картата” на клиента (пациента, семейството 

и др.), т.е. субективната перцепция (образи, описания) за 
реалността 

 
III. 6. Отраженията на терапевта (консултантите, 

отразяващите членове на екипа) в този момент са повече или 
по-малко отдалечени от перцепциите на семейството. Според 



принципа за множеството версии, тези отражения са 
разнообразни – не особено съгласувани и единодушни. 

За „собственика на картата” най-полезни ще бъдат 
отраженията, които са близки до неговата „карта” и които 
създават поле на оптимални различия. Отраженията, които 
достигат тази зона не са нито прекалено банални (не са 
вътре във вече наличната „карта”), нито прекалено странни 
(твърде отдалечени от нея). Търсещите помощ хора с 
готовност асимилират именно този тип отражения. 

 
 
III. 7. Новите граници на „картата” (перцепции). 

Картата вече е разширена […]. 
 

Прагматизъм. Представеният по-горе метод 
илюстрира друг аспект на постмодерната перспектива. 
Знанието (независимо дали на високо ниво, т.е. теоретичното 
знание или на ниско ниво, т.е. знанието за конкретно 
семейство) е просто една обобщена концепция за това какъв 
тип процедура би била успешна в дадения случай, то не е 
претенция за притежаване на Истината за нещата. Не е 
нужно да подчертаваме изрично, че подобно разбиране за 



нещата има сериозни последствия за психотерапията 
изобщо. 

Контекстуализъм. Явленията трябва да бъдат 
наблюдавани в техния контекст. Разглеждането им извън 
контекста прави тяхното разбиране невъзможно или ако 
използваме любимият пример на терапевтите – непостижи-
мо е да се разбере движението на хрилете на една риба, 
извърхлена на брега, далеч от нейната естествена среда. 
Контекстуалното мислене в семейната терапия е неизбежно, 
предвид това какво е естеството на това да бъдеш част от 
едно семейство. Човек се явява част от една семейна система 
и системната семейна терапия се основава на този прост 
факт. Това променя обаче и отговора на въпроса какво е 
точно патология и какво не. Обратно на традиционното 
разбиране за патология, тя не се „открива в пациента”, а 
по-скоро тя е в семейните модели на взаимодействие. 
Пациентът е единствено носител на патологията. Симптоми-
те могат да са своеобразна метафора за комуникацията в 
семейството. Анализът на кръговите отношения и на 
обратната връзка води до трансформиране на един език на 
оценки към един език на описание, на множеството 
описания, на взаимосвързаните наративи. Хората съвместно 
създават една мрежа от контексти. 
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Макар чe, разбира се, е невъзможно да обсъдим в този 

текст всички приложения на постмодерното мислене в 
психотерапията в детайли, ще се опитам да разгледам някои 
от основните от тях: 

 
Наративите. Вече споменахме тази категория. Освен 

че е ключов термин в постмодерната философия, тя също 
така представлява и основен метод за терапевтична работа 
[16]. Начинът, по който мислим света е чрез истории, 



независимо дали те са представени като Първата книга 
Моисеева или под формата на холивудска продукция. 
Постмодерните терапевти поставят силен акцент върху този 
факт, доколкото разказването може всъщност да тиранизира 
[17] своите автори, а терапията да освободи пациента от това 
и да му даде възможност да живее според своите собствени 
намерения. Това не означава, че (както вече отбелязах) 
терапевтът има каквото и да било право да приеме, че 
неговото описание или конструирана реалност са по-добри 
или по-верни, отколкото тази на пациента или на член на 
семейството на последния. Терапевтът може обаче да 
провокира пациента да обмисли своята история, като 
промени референтната рамка, което, от своя страна, води до 
промяна на значенията на самата история, както и до 
извличане на нюанси в нея. Деконструирането на наратива 
води до безизходица, което може да провокира пациента-
автор да търси нов наратив и така да излезе от задънената 
улица. В този контекст, наративната терапия в същността си 
е постмодерна, доколкото тя определя езика като създател 
на реалността (вж позиция 18 в библиографията). 

 
Проблемът за властта. Мишел Фуко анализира 

феномени като лудостта и сексуалността от историческа 
гледна точка и описва взаимовръзката между властта и 
познанието [19, 20]. Комуникацията и езиковите модели в 
семействово са свързани с властта. За разлика от 
домодерния период, през който знанието се приписва на 
възрастта (пословична е „мъдростта на старейшините”), в 
постмодерните времена младите хора са в по-благоприятна 
позиция, предвид това че те са по-добри в изучаването на 
постиженията на дигитално-техническата революция. Ето 
защо напрежението между онези, които имат формална 
власт, и другите, които притежават „езикова” такава, е 
незибежно. Това е и едно от обясненията на кризата, 
присъща на съвременното семейство. 

 



Проблемът за изключването. Феминистката 
перспектива, дълбоко вкоренена в постмодернизма, приема, 
че съществуването на обективни теории е илюзия [21]. 
Съществуват множество теории, редица от т.н. универсални 
истории не са общоприети, предвид факта че те са написани 
под влиянието на една политически мотивирана гледна 
точка (критиците феминистки твърдят, че тази перспектива 
е мъжка). Отчитането на перспективата на изключените 
изглежда необичайно вдъхновяващо и достига отвъд 
проблемите за мъжкия шовинизъм, за патриархалния 
характер на знанието, за властта. Ролите на изключените са 
възприемани в различни времена и географски ширини 
(или все още се възприемат) не само от жени, но също и от 
психично болни хора […], от по-възрастните, от представите-
лите на сексуалните, религиозните или расовите малцин-
ства. Постмодерната чувствителност изтъква необходимостта 
от скептицизъм към властващите теории и от идентифици-
ране на онези интереси, които те представляват (на мъжете, 
на средната класа, на бялата раса?). Отвореността към 
другия е сред основните предпоставки на постмодерната, 
индивидуалистична етика. 
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Постмодернизмът не е перспектива, която споделят 

всички. Критиките срещу него могат да бъдат обобщени в 
три точки: 

Постмодернистите, които отричат постиженията на 
съвременната наука, поставят самите себе си извън нейния 
обхват. Във връзка с това постмодернистите обикновено 
казват, че те не отричат постиженията на естествените 
науки и на технологиите (все пак компютрите, които те 
използват да пишат своите тези, са плод на технологиите), 
но не могат да не забележат самонадеяния подход и 
отрицателните ефекти на академичния дискурс. Както 
заключават Сафран и Месър [Saftan and Messer, 17], които 



симпатизират на постмодернистите, плурализмът действа 
подобно на лекарството в медицината: ако е в подходящи 
дози, той е ефективен антидот срещу тиранията на 
рационализма, но в прекомерни количества води до 
релативизъм. Един от водещите представители на 
постмодернизма – Кенет Герген [Kenneth Gergen, 22] казва, 
че програмният скептицизъм, въплътен в постмодернизма, 
се прилага и по отношение на самия него.  

Етичните въпроси са сред основните критики към 
постмодернизма и са свързани предимно с релативизма и 
моралния нихилизъм. Ако допуснем релативизма – т.е. че 
има толкова версии на нещо, колкото са и участниците в 
дискурса – бихме толерирали всичко, дори и злото. Не 
оправдава ли дори престъпленията известният постмодерен 
лозунг „всичко е приемливо” (everything goes)? Не 
легитимира ли постмодернизмът очевидното зло в най-обща 
хуманистична перспектива, но и в терапевтичен аспект, по 
отношение на даден клиент или семейство, които 
преживяват физическо, сексуално или културно насилие? 
Постмодернистите казват, че етиката не бива да се основава 
на кодекси и параграфи, а по-скоро на личната и постоянно 
присъстваща осъзнатост и отговорност на всеки човек в една 
обща хуманистична перспектива, на отговорността на 
терапевта спрямо неговия или нейния пациент/клиент  [23, 
24]. Терапевтите са отговорни спрямо онова, върху което те 
имат власт. През последните няколко години обаче дори 
постмодернистите осъзнаха по-добре, че е трудно да се живее 
в свят без универсална етика [23]. 

И накрая, трябва да се спомене още една критика, 
която изглежда често се формулира, за да атакува всеки нов 
подход: постмодернизмът често бива обявиняван в това, че 
не е нищо ново, независимо от неговите претенции за 
оригиналност. Тази критика е най-малката грижа на 
постмодернистите обаче, доколкото те с готовност приемат 
всичко ново, непознато, чуждо, друго, цитирано или 
заимствано. Тази фрагментация на света (подобно на 



своеобразен колаж) е една от запазените марки на 
постмодернизма. Съдържа толкова много истории в себе си, 
чиито произход невинаги може да се проследи. 
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Постмодерната перспектива може да бъде критикува-
на по много причини (сравни с позиция 25 от библиография-
та). Дали ни харесва или не обаче, ние като терапевти, 
заедно с нашите пациенти и клиенти, сме участници в една 
култура и като такива сме потопени в постмодернизма. В 
този смисъл, тези от нас, които приемат културните и 
лингвистичните контексти за важна част от процеса на 
терапия, би трябвало да са чувствителни към постмодерниз-
ма и да осъзнават неговите прояви. Като терапевти, е видно, 
че няма да обсъждаме дали постмодернизмът е „правилен” 
или не – наше право и добра възможност е обаче да 
извлечем от него онова, което смятаме за полезно за нашите 
пациенти и клиенти.  

Защо тогава психотерапевтите се нуждаят от 
постмодернизма? Аз мисля, че с всички негови провокации, 
крайности, задънени улици, сериозни рискове за академи-
чен анархизъм и аномия в културата, тази перспектива носи 
важно послание за терапевтите. 

Бъдете внимателни или дори недоверчиви към своите 
собствени мисли, преценки и към теориите, на които 
симпатизирате. Не мислете, че знаете по-добре от другите от 
какво се нуждае някой в живота. 

Мислете за контекста (междуличностен, културен, 
икономически и политически). Без него няма да имате 
достъп до „значенията”, скрити под „фактите”. 

Помнете, че езикът участва в създаването на 
реалността. Затова е много важно да осъзнавате, че онова, 
което казвате, обстоятелствата, при които го изричате и 
предразсъдъците, които Вашето послание може да носи, 
имат последствия за човека, очакващ помощ. 



Осъзнайте, че разказите за света и историите на 
хората са много. Не поддържайте самонадеяното вярване, че 
Вашата история е единствената правилна такава (или 
единствената истинска). 

Разчитайте повече на Вашата отговорност или морал, 
отколкото на кодекси или параграфи. 

За някои от вас вероятно тези насоки са откровено 
банални и очевидни, а у други те пораждат категорично 
възмущение. Може би това противоречиво отношение е 
отражение на нашето време, на духа на постмодернизма. 

 
��
���
��� 

 
1. Appignanesi R, Garratt Ch. Introducing postmodernism. Royston: Icon 
Boos; 2004. 

2. Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: 
Wydawnictwo Sic; 2000. 

3. Pierce F, Sprenkle D, Wetchler J. Family therapy sourcebook. 2nd 
edition. New York: The Guilford Press; 1996. 

4. Anderson H, Gehart D. Collaborative therapy. Relationships 
and conversations that make a difference. New York: Routledge; 2007. 

5. Rambo A. The collaborative language-based model. In: Hecker LL, 
Wetchler JL.eds. Introduction to marriage and family therapy. New 
York: The Haworth Clinical Practice Press; 2003. 

6. Safran JD, Messer SB. Psychotherapy integration: A postmodern 
critique. Clin. Psychol. Sc. Pract. 1997; 4:140–152. 

7. Andersen T. The reflecting team: Dialogues and dialogues about the 
dialogues. Broadstairs: Borgman; 1990. 

8. Gadamer H.-G. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. 
Kraków: Wydawnictwo inter esse; 1993. 

9. Kępiński A. Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii. 
Warszawa: PZWL; 1978. p. 128–129. 

10. Skarga B. Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Znak; 
2007. 
11. Foucault M. Archeologia wiedzy. Warszawa: PIW; 1977. 
12. Cecchin G. Budowanie możliwości terapeutycznych i ich lekceważenie. 
In: Cecchin G. ed. Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór prac. 
Kraków: Wyd. Collegium Medicum UJ; 1995. 

13. Deissler K. Terapia systemowa jako dialog. Odkrywanie samego siebie? 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1998. 



14. de Barbaro M, de Barbaro B. Tom Andersen i jego koncepcja teamu 
reflektującego. Psychoter. 1998, 4, 107: 65–76. 

15. White M. Reflections on narrative practices: Essays and interviews. 
Adelaide, Australia: Dulwich Centre Publications; 2000. 

16. Monk G, Winslade J, Crocket K, Epston D. Narrative therapy 
in practice. The archeology of hope. San Francisco: Jossey-Bass; 1997. 

17. Parry A, Doan R. Story re-vision. Narrative therapy in the postmodern 
world. New York: The Guilford Press; 1994. 

18. de Barbaro B. Narracje rodzinne: terapia poprzez szukanie nowych 
opowieści. Psychol. Jakości Życia 2006, 5, 2:257–271. 

19. Foucault M. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa: PIW; 
1987. 

20.  Foucault M. Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik; 1995. 
21. Józefik B, de Barbaro B. eds. Terapia rodzin a perspektywa 
feministyczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
2004. 

22.  Gergen K. Psychological science in a postmodern context. Am. Psychol. 
2001, 56, 10: 800–813. 

23.  Donovan M. Family therapy beyond postmodernism: some 
considerations on the ethical orientation of contemporary practice. J. 
Fam. Ther. 2003, 25: 285–306. 

24.  Gergen K. Social construction as an ethics of infinitude: Reply to 
Brinkmann. J. Hum. Psychol. 2006, 46, 2: 119–125. 

25.  Locke E. The dead end of postmodernism. Am. Psychol. 2002, 57, 6. 
 


