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Identifikácia s agresorom – základ našej existencie ?

P. Nawka

The Identification with The Aggressor – The Basis of our Existence ?

Súhrn

Otázky agresivity sa týkajú každého z nás. Jej príčiny nie sú iba biologického alebo sociálneho pôvodu, ale
aj psychického. Paternalizmus ako mocenský nástroj bráni slabším, ku ktorým patria aj ľudia s duševnou
poruchou, ale aj ich príbuzní a čiastočne aj psychiatri, v získaní rovnocennosti. Zároveň ich obviňuje z agre-
sivity, aj keď ide väčšinou o snahu dostať sa zo submisívnej do asertívnej pozície. Tým paternalizmus bráni
v prelomení začarovaného kruhu identifikácie s agresorom.
Reforma psychiatrickej starostlivosti umožňuje zmenu. Konkrétne príklady jej realizácie predovšetkým za-
pojením pacientov a ich príbuzných do nej a rozvojom tetralógu poukazujú na možnosti prekonávania iden-
tifikácie s agresorom v oblasti psychiatrie. Sľubné sú pritom možnosti liečby v denných stacionároch a reha-
bilitačných zariadeniach, ako aj aktivity v rámci destigmatizácie (tab. 1, obr. 3, lit. 14).

Kľúčové slová: agresivita, paternalizmus, reforma, tetralóg, denné stacionáre, rehabilitácia, destigmatizácia

Summary

The questions of aggressivity affect every one of us. The reasons are not just of a biological and social nature,
but are also psychological. Paternalism as a tool of power hinders the weaker from gaining equality, including
not only people with mental illness, but also their relatives and, to an extent, psychiatrists. Simultaneously
because of aggressivity, they also have to endeavour to get from the submissive to the assertive position.
Therefore paternalism is an obstacle to overcoming the cycle of identification with the aggressor.
The reform of psychiatric care enables the necessary change. Its realisation is shown, in the inclusion of
patients and their relatives and the development of the tetralogue. These concrete examples show the
opportunities of overcoming the identification with the aggressor in the field of psychiatry. The possibilities
of treatment in day clinics and rehabilitation facilities, as well as destigmatization of psychiatry are promising
for the future (Tab. 1, Fig. 3, Lit. 14).
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”
Identifikácia s agresorom ako základ našej existencie.“

Takto znel jeden z hlavných referátov na poslednom Sve-
tovom psychoterapeutickom kongrese – treba uviesť, že bez
otáznika. Jeho autorom je Švajčiar Gruen, ktorý napriek
tomu, že žije v krajine s bohatou demokratickou tradíciou,
konštatuje, že výchovné a spoločenské prostredie je natoľko
násilné, že na to, aby človek mohol existovať, musí sa s ním
stotožniť. Tým sa stáva súčasťou a garantom udržiavania
tohto systému (Gruen, 1999).
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Aj biologický determinizmus (Ciompi, 1997) vníma im-
pulzivitu a tým aj agresivitu ako niečo vopred dané. Sme
však skutočne tak závislí od daností a okolností, že nevieme
slobodne riešiť, ako budeme žiť ?

Človek (ako žiaden iný živočích) má tak rozvinutú ne-
uronálnu plasticitu, že nielen jeho biologická výbava, ale aj
vplyv okolia významným spôsobom ovplyvňuje jeho preží-
vanie, myslenie a konanie (Ciompi, 1997). Ak však budeme
človeka vnímať iba ako biosociálnu bytosť, bude buď pácha-
teľom alebo obeťou – alebo obojím. Určite paternalizmus
vrhá svoj tieň do súčasnosti a podľa Gruena ešte aj dlho
do budúcnosti. Jeho pohľad vníma submisivitu ako zrkad-
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Tabuľka 1. Porovnanie agresivity, asertivity a submisivity a príklady

Príklady

agresivita asertivita submisivita rodina (S. Freud)

diktatúra demokracia (anarchia) spoločnosť (centralizmus)

mánia euthymia depresia psychiatria (stigma a diskriminácia)

sloboda sloboda závislosť (pre včielky omrvinky)

nezodpovednosť zodpovednosť zodpovednosť (pocit viny majú často tí nesprávni)

lový obraz agresivity, teda alternatívu, ktorá iba potvrdzuje
agresivitu ako nevyhnutnú súčasť a pečať nášho života.

Prečo sme však dali otáznik za nadpisom ? Pretože člo-
vek na rozdiel od zvierat sa vyznamenáva tým, že má svoje
Ja, je schopný sebareflexie, teda sebauvedomovania a tým aj
svedomia. Naša psychika nám umožňuje sa slobodne rozhod-
núť pre aj proti. To je nová dimenzia, vďaka ktorej človek
v spojení so zodpovednosťou za svoje konanie môže ovplyv-
niť svoj život. Skutočnou alternatívou k agresivite a submi-
sivite je preto asertivita, teda presadzovanie sa, ale nie na
úkor druhého. Ak sa držíme dvoch pravidiel, nebáť sa dru-
hého a nezraňovať ho, darí sa nám omnoho viac v živote.
Albert Schweitzer (1999) to vyjadril slovami

”
Ja som život,

ktorý chce žiť, uprostred života, ktorý chce žiť.“

V tabuľke 1 sú uvedené dve extrémne pozície (agresivita
a submisivita) a pozícia medzi nimi (asertivita). Z hľadiska
slobody a zodpovednosti dochádza pritom pri každej pozícii
k inej kombinácii, pričom samozrejme ide o určité zjednodu-
šovanie (napr. agresívny človek si berie síce slobodu v svo-
jom správaní, čo však neznamená, že musí byť slobodný ako
človek, môže byť totiž závislý na moci). Znázorňujeme to
na príkladoch z rodiny, spoločnosti a psychiatrie. Pritom
namiesto páru mánia/depresia by sa mohol uviesť aj pár sa-
dizmus/masochizmus. Anarchia je síce zrkadlovým obrazom
diktatúry, proti ktorej bojuje, ale jej reprezentanti sa necítia
zodpovední za existujúci stav (je uvedená v zátvorke).

Človek si teda môže byť do nemalej miery strojcom svojho
šťastia alebo nešťastia. Pomôcť mu môže pri tom biblická
veta:

”
Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

Ako je však možné, že napriek daným možnostiam človek
tak veľmi ubližuje druhým a tým aj sebe ? Pretože je ľah-
šie a jednoduchšie uspokojiť si svoje potreby na úkor dru-
hých ako službou druhým. Uvediem príklad, keď sme ešte
ako študenti na fašiangoch posadili nášho šéfa mládežníckej
organizácie na bicykel. Keď poslúchol a urobil na ňom ko-
lečko, bolo to za burácania obecenstva takto komentované:

”
Pozrite, je taký, akého ho vidíte: smerom nahor sa klania
a smerom dole deptá.“ Prečo to tak ľudí oslovovalo ? Bolo
to iba o ňom? Nepoznáme všetci z vlastného života, kedy sa
cítime obeťami správania sa nadriadených ? A ako ťažko si
priznať, že to, čo právom vyčítam druhým, robím sám voči
slabším, teda tam, kde svoju frustráciu môžem bez väčšieho
rizika odreagovať ? Táto triviálna skutočnosť je tým najs-

poľahlivejším
”
lepom“ pre zachovanie hierarchie a hľadanie

vinníka alebo obetného baránka za vlastné nešťastie v dru-
hom. Známy je Freudov (1966) príklad, kedy muž sa odrea-
guje na manželke, tá sa vykričí na syna a ten kopne do psa.
Podobne sa v minulosti hovorilo o

”
prahocentrizme“, teraz

”
bratislavocentrizme“, centrizme v Košiciach, Michalovciach
atď. Aj vo vzťahu k psychiatrii sa takáto deformácia berie
ako
”
bohom“ daná. Vidíme, že Gruenova

”
identifikácia s ag-

resorom“ (Gruen, 1999) predstavuje zakorenenú prax a preto
zmena k rovnoprávnosti je ťažká. Delenie na

”
my“ (t.j. tí

lepší) a
”
oni“ (t.j. tí horší) sa neprekoná ľahko.

Odkiaľ si berieme právo súdiť ? Zároveň cítime krivdu, keď
nás niekto súdi. Koľko je v nás skrytej, nepriamej a priamej
agresivity a zároveň pocitu bezmocnosti ?
Pinel síce oslobodil psychicky chorých od pút, ale psy-

chiatria sa etablovala v medicíne vďaka tomu, že plnila fun-
kciu očistenia spoločnosti od duševne chorých. Akonáhle sa
psychiatria pokúsila zrovnoprávniť s inými medicínskymi
odbormi, bola vrátená do submisívnej pozície (Sartorius,
1999). Stigmatizacia a diskriminácia pokračujú, aj keď sú
nastolené už demokratické pomery.
Dokonca pod vplyvom médií sa stigmatizácia ešte prehl-

buje. Stáva sa tak jedným z najzávažnejších prejavov agre-
sivity, ktorý bráni prekonaniu diskriminácie psychicky cho-
rých formou sociálneho vylučovania (Sartorius, 1999).
Odvaha asertívne pomenovať existujúce problémy je vyš-

šia, ak sa ľudia spájajú (Nawka, 1999a) a nie sú ľahostajní
voči identifikácii s agresorom. Táto konferencia určite vý-
znamne prispeje k väčšiemu uvedomovaniu si naliehavých
výziev našej doby. Jej zmyslom je nájsť spôsob potrebných
zmien. Inými slovami, predpokladom reformy psychiatrie je
dohoda na nej, ale jej podstatou sú riešenia s praktickým
dopadom pre ľudí, ktorí psychicky ochoreli.
Niektoré skúsenosti, ktoré sme získali v Michalovciach sa

nám pritom javia ako povzbudivé:

• Terapeutické komunity upriamili väčšiu pozornosť na
potreby pacientov a umožnili im aktívnejšie sa zapájať
do liečby, čím sa nielen miera agresivity znížila, ale aj
potreba podávania sedujúcich psychofarmák.

• Pilotným projektom o reintegrácii psychicky postihnu-
tých do spoločnosti sa vytvorili možnosti práce a bý-
vania, legislatívne zmeny a tým zriadenie domu dušev-
ného zdravia s rehabilitačným strediskom a zariadením
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chráneného bývania. Naviac vznikli združenia pacien-
tov a ich príbuzných a pomocou troch medzinárodných
konferencií model tetralógu (Nawka, 1999b). Takýto
spôsob dialógu zatiaľ najzreteľnejšie odhalil a znížil ag-
resívny potenciál, ktorý existuje medzi jeho účastníkmi.

• Realizáciou štúdie EDEN, kde prvé výsledky potvr-
dzujú, že mnohí akútne chorí sa úspešnejšie liečia na
dennom stacionári ako na lôžkovom oddelení. Vyššia
spokojnosť s možnosťou trávenia večera a noci doma za-
traktívňuje liečebnú ponuku a prispieva tak isto k zní-
ženiu agresívneho potenciálu.

• Zapojením sa do programu prekonávania stigmy a dis-
kriminácie kvôli schizofrénii Svetovej psychiatrickej
asociácie Schizofrénia – otvorme dvere pod názvom

”
otvorme dvere – otvorme srdcia“ sa existujúci model
tetralógu osvedčil ako účinný nástroj na jeho rozbehnu-
tie.

Pri monitoringu pomocou dotazníkov sa nám potvrdilo,
čo už zistili naši zahraniční partneri, že neexistuje iba stig-
matizácia voči psychicky chorým, ich príbuzným a z časti aj
profesionálom zo strany verejnosti, ale stigma je do znepoko-
jujúcej miery od psychicky chorých pociťovaná zo strany ich
príbuzných a profesionálov. Aj príbuzní a profesionáli opi-
sujú agresivitu psychicky chorých. Každá zo spomínaných
skupín upozorňuje viac na agresivitu inej skupiny, ako na
vlastnú agresivitu.
Tu je identifikácia s agresorom určite jedným z obranných

mechanizmov pri snahe o zachovanie si sebaúcty. Nachá-
dzame sa na jednej lodi. Pociťujeme ťarchu ťaživých prob-
lémov, ktorých riešenie nie je jednoduché a je možné iba za
predpokladu vzájomného pochopenia a pomoci.
Zástupca WHO G. Harnois (2000) z Kanady v tejto sú-

vislosti hovorí, že problém je v tom, že mnoho psychiatrov
tvrdí, že vedia všetko a pacienti nevedia nič a že preto pa-
cienti majú robiť, čo psychiater povie. Naviac často tvrdia,
že pacienti nie sú schopní pracovať. Ale až 70% z nich chce
pracovať a práca je jedným z pilierov psychiatrickej rehabi-
litácie: tu stretnú niekoho a tu môžu niečo robiť (Harnois,
2001). Tým sa im napĺňajú 2 základné ľudské potreby: po-
treba spolupatričnosti a užitočnosti. Bez uspokojenia týchto
2 potrieb nepomôžu ani tie najlepšie lieky. Niet lepšieho
lieku, ako láskyplné slovo.
Filozof William James hovorí:

”
Veľmi veľa ľudí si myslí,

že rozmýšľa. Pritom preskupujú iba predsudky“ (Durant,
1996). Stigma súvisí predovšetkým s predsudkami. Čo bráni
človeku, aby bol ochotný pripustiť, že má predsudky? Ne-
schopnosť adekvátnej komunikácie. Ak pacienti nie sú rov-
nocenní partneri, budú naďalej diskriminovaní. Takáto frus-
trácia prirodzene zvyšuje agresívny potenciál, čo však je po-
chopiteľnou reakciou sociálne vylúčeného človeka. Znižuje
sa tým aj motivácia pre spoluprácu a agresivita sa preja-
vuje skôr autoagresivitou až po samovraždu, ako heteroag-
resivitou – závislosť sa zvýrazňuje, či už od fajčenia, kofeínu,
alkoholu, až po extrémnu závislosť formou hospitalizmu. Na-
opak, ak sa im otvoria dvere, otvoria svoje srdcia, sú vďační
za preukázanú úctu. Iba rovnocenným dialógom s pacientmi

a ich príbuznými sa prekoná existujúca priepasť a získa-
ním si spoločnosti pre spoluprácu sa dosiahne náprava tejto
tragédie, t.j. integrácia do spoločnosti tak, ako to žiadajú

”
Štandartné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí
pre osoby so zdravotným postihnutím“ (OSN).
Pred viac ako 150 rokmi boli chronicky psychicky chorí

hlavnou príčinou, aby sa v USA zakladali organizácie na
ich pomoc. Ani dnes APA nemá smernice pre psychiatrickú
rehabilitáciu (Taintor, 2001). Prečo asi ? Títo pacienti sú
neatraktívni a kto chce v svojej profesii byť dobre platený,
nebude sa o túto oblasť zaujímať. V Európe zase naopak
paternalistické sociálne opatrenia viedli k pasivizačnej po-
moci psychicky chorým. Prílišné zdôrazňovanie patogenézy
spochybňuje salutogenézu (Antonovsky, 1997), posilňovanie
svojpomocných schopností pacienta (Nawka, 2000) (obr. 1,
2).

Obrázok 1. Teória a prax

Obrázok 2. Postavenie pacienta v minulosti (vľavo) a v bu-
dúcnosti (vpravo)

Na základe uvedeného môžeme povedať, že identifikácia
s agresorom vedie k prílišnej pasivite, k závislosti od agre-
sorov, neraz charizmatických osobností. To, že v spoločnosti
je väčšina ľudí pasívnych, vidíme na príklade, že napriek
tomu, že skoro všade vidno korupciu, nikto nekoná. Ak sa
pozrieme na obrázok 3, nemožno sa čudovať, že psychiatrickí
pacienti sú pasívni a rezignovaní. Ak sa nechcú zmieriť so
svojím osudom a niekedy sa pritom správajú až agresívne,
tak sú hneď zatlačení do submisivity. Je to pohodlné, aj keď
nič neriešiace a treba povedať, že niekedy až nedôstojné.
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Obrázok 3. Sústredená starostlivosť o psychiatrického pa-
cienta, tetralóg

Ako alternatíva sa núka zrovnoprávnenie postavenia a dia-
lóg týchto štyri strán, tzv. tetrálóg (obr. 3). Kríž znázor-
ňuje prechod od minulosti (vertikála) do budúcnosti (hori-
zontála).
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s reformou psychiatrie

(Hašto, 1999) za posledných 10 rokov sme sa v Michalovciach
rozhodli vypracovať pilotný projekt transformácie k integro-
vanej psychiatrii. Veríme, že sa nám podarí v praxi zabez-
pečiť takú sieť psychiatrických služieb, akú psychicky chorí
potrebujú. Veríme, že nebudeme v tomto úsilí sami, lebo bez
spolupráce to sotva zvládneme. Veríme, že konkrétna práca
prispeje k zníženiu agresivity viac, ako hľadanie vinníka ag-
resie a pokračovanie v začarovanom kruhu.
Na otáznik v nadpise práce na rozdiel od Gruena dávame

teda podmienečnú pozitívnu odpoveď. Identifikácia s agre-
sorom nemusí byť základom našej existencie, ak využijeme
svoje schopnosti, svoje najväčšie bohatstvo, ktoré robí člo-
veka človekom: svoju psychiku, svoje Ja, svoju schopnosť
sebareflexie, slobody a zodpovednosti tak, že sa spájame pri
posilnení nášho duševného zdravia s vedomím, že nie je zdra-
vie bez duševného zdravia a že bez vzájomnej pomoci v tet-
ralógu budeme ďalej ťahať vždy za kratší koniec na okraji
záujmu spoločnosti.

Záver

Nie je ľahké prijať tienisté stránky nášho života. Ale je
známe, že láska k tieňu života otvára dvere k srdcu. Ak
je nedostatok takejto lásky, hľadáme si jednoduchšiu cestu
a pokúšame sa odvrhnúť od seba svoje problémy. V medicíne
a v psychiatrii zvlášť to však nie je možné: problémy sa vra-
cajú a ubližujú nám ako bumerang, aj keď ich už vnímame
ako cudzie. Zároveň prichádzame o svoju mravnú slobodu.
Máme dar rozhodovať o tom, či chceme svoj tieň prijať alebo
nie, rovnako či chceme prijať pomoc. Ak je niekto nepríčetný
alebo maloletý, musíme mu niekedy pomôcť aj proti jeho

vôli. Podstatné je správať sa dôstojne. Nepreťažujme však
človeka natoľko, aby neuniesol svoj tieň∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.–16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.

Literatúra

1. Antonovsky A.: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der
Gesundheit. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie,
Verl., Tübingen 1997.

2. Ciompi L.: Die emotionellen Grundlagen des Denkens:
Entwurf einer fraktalen Affektlogik. Vanderhoek und Rup-
recht, Goettingen 1997.

3. Durant W.: Die grossen Denker. Gustav Lübbe Verlag,
Bergisch Gladbach 1996.

4. Freud S.: Gesammelte Werke. Fischer, Frankfurt/Main
1966.

5. Gruen E.: Die Identifikation mit dem Aggressor als Grund-
lage unserer Existenz, 2nd World Congress of Psychothe-
rapy, Vienna, 1999.

6. Harnois G., Gabriel P.: Mental health and work: Impact,
issues and good practices. World Health Organization, Ge-
neva 2000. Harnois G.: Osobná informácia, 2001.

7. Hašto J., Breier P., Černák P., Rakús A. a spol.: Reforma
psychiatrickej starostlivosti v SROV. Vydavateľstvo F, Tren-
čín 1999.

8. Nawka P.: Psychiatriereform: Die Entwicklung von ei-
ner biologisch orientierten Psychiatrie bis zur Selbsthilfe -
ein Beispiel aus der Slowakei. In: Meissel Th., Eichberger
G.(Eds): Aufgaben, Gefaehrdungen und Versagen der Psy-
chiatrie. Pro mente, Linz 1999a.

9. Nawka P.: Self-help and self-evaluation: pilot project in
Slovakia. Mental Health Reforms, 4, 1999, 2, s. 12-14.

10. Nawka P.: Uvoľnenie svojpomocného potenciálu u osôb,
ktoré trpia chronickými psychózami. In: Dragomirecká E.,
Palčová A., Papežová H.(Eds): Sociální psychiatrie v čase
změn. Psychiatrické centrum, Praha 2000.

11. Sartorius N.: One of the last obstacles to better mental
health care: the stigma of mental illness. S. 96-104. In: Gu-
imón J., Fischer W., Sartorius N.(Eds): The image of mad-
ness. Karger, Basel 1999.

12. Schweitzer A.: Die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Le-
ben. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1966.

13. Taintor Z.: Osobná informácia, 2001.

Do redakcie došlo 5.1.2002.


