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Staré skvosty a nové trendy v psychoterapii na príklade mentalizácie

Jozef Hašto

Súhrn

Mentalizácia/mentalizovanie (mentalization/mentalizing) je teoretický konštrukt, ktorý má súvislosti a pre-
sahy s viacerými vednými odbormi a oblasťami poznávania. Hlavný koreň má v teórii vzťahovej väzby (at-
tachment theory).Terapiu založenú na mentalizovaní môžeme považovať za pozoruhodný a kreatívny súčasný
trend v psychoterapii, ktorý prirodzene a novým spôsobom integruje staré skvosty tradičných psychotera-
peutických smerov a prúdov.
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Naša už 27. Česko-Slovenská psychoterapeutická konfe-
rencia má vyhlásenú ako hlavnú tému „Staré skvosty a nové
trendy v psychoterapii“. Ide teda o akcent na skutočnosť, že
dávnejšia minulosť nášho odboru – psychoterapie – je obsia-
hnutá v nových trendoch a často ide len o nové usporiadanie
už v minulosti známeho alebo o presuny v akcentoch.
Rád by som sa to pokúsil ukázať na príklade konceptu

mentalizácie/mentalizovania, ktorý sa zdá byť veľmi uži-
točný pre prax (objavujú sa priaznivé štúdie efektivity napr.
pri borderline poruche osobnosti).
Koncept mentalizovania môžeme v podstate chápať ako

rozšírenie konceptu empatie. (Terminologická poznámka:
„mentalizing“, mentalizovanie má zdôrazniť proces v čase,
na rozdiel od „mentalization“, mentalizácia, aj keď oba tieto
termíny sa v podstate používajú synonymne.)
Ale k veci. Čo sa vlastne chápe pod mentalizovaním? Snáď

najlepšie je ilustrovať si to na príkladoch.

Najprv príklad nevydareného mentalizovania

Syn si privrel prst do dverí a plače.
Matka: „Nehraj divadlo!“ a napodobňujúc ho zosmiešňuje.
Toto je príklad pre pseudomentalizáciu. Matka pripisuje

synovi zlý úmysel, že ju totiž syn chce „manipulovať“ (neh-
raj divadlo).
Podobné nevydarené interakcie sa v psychoterapii dejú pri

nereflektovanom, nespracovanom komplementárnom protip-
renose. Psychoterapeut sa napr. nie zriedka pri pacientovej
projektívnej identifikácii stotožňuje s trestajúcim introjek-
tom pacienta, teda zvnútorneným, pôvodne reálnym tresta-
júcim objektom a má problém si všimnúť a súcitiť s vnútor-

ným zastrašeným dieťaťom – keby sme si chceli vypomôcť
terminológiou transakčnej analýzy.

Teraz príklad adekvátneho mentalizovania

Syn si privrel prst do dverí a plače.

Matka (láskavo a ohľaduplne): „Ach, to zabolelo. Vyľa-
kalo ťa to a teraz potrebuješ svoju mamu, aby sa ti uľavilo.“

V tomto vydarenom mentalizovaní je jasné, že matka sa
vžila, vcítila (empatia) do situácie syna aj do jeho vnútor-
ného, mentálneho sveta. Pochopila aj sled synových emoč-
ných pochodov a slovne ho vyjadrila: bolesť, úzkosť, tenden-
cia hľadať útechu u matky. Aby bolo matkine správanie v ta-
kejto situácii adekvátne, musí mať jednak, neurologicky po-
vedané, plne funkčný systém funkcií zrkadlových neurónov,
ktorý jej umožní z mimiky, hlasu, gesta bezprostredne chá-
pať (implicitný komponent komplexnej empatie) vnútorný
stav syna. Musí byť tiež schopná slovne správne pomeno-
vávať emócie. (Explicitná stránka jej reakcie.) Zlá životná
vzťahová skúsenosť matky v jej detstve alebo jej aktuálna
psychická porucha, by mohla viac či menej tieto schopnosti
znížiť alebo vyradiť, alebo prekryť neprimeranou emóciou
napr. zlosti.

Problém tiež je, keď matka nemala zo strany svojich ro-
dičov dostatok kontejnujúcich, upokojujúcich reakcií a teraz
pri synovom zranení prežíva snáď ešte väčšiu úzkosť a bolesť
ako on, prehnane reaguje (hyperstimulácia), čo syna vydesí
ešte viac. . . (Ľahko môže vzniknúť interakčná úzkostná špi-
rála.) A naopak, ak matka nemala vo svojom detstve mož-
nosť hľadať útechu a musela si vystačiť sama, možno bude
dištancovane a chladno reagovať aj na bolesť a plač syna (hy-
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Obrázok 1. Vývoj niektorých oblastí ľudského správania z hľadiska sociobiológie.

postimulácia). (Pozrite ďalej senzitívne opatrovateľské sprá-
vanie podľa Ainsworthovej, bod 3.)
Vydarená schopnosť mentalizácie je zrejme niečo, čo patrí

do výbavy psychoterapeuta, čo sa napr. prejavuje v terape-
uticky priaznivom konkordantnom protiprenose, keď je spo-
jený so schopnosťou dobre tolerovať afekty a kontejnovať
negatívne emócie.
Fonagy (2009), ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil

o rozpracovanie konceptu mentalizácie a jeho klinickej ap-
likácie, hovorí, že pri mentalizovaní je pozornosť zameraná
na naše vlastné vnútorné rozpoloženie a popri tom aj na
psychický stav druhých ľudí. Hovorí o akomsi držaní, nesení
mysle v mysli, „holding mind in mind“.
Pod vnútorným rozpoložením vlastným a psychickým sta-

vom druhých chápe priania, potreby, emócie, myšlienky, pre-
svedčenia, pohnútky, halucinácie, sny. . .
Allen (2009), ktorý sa na týchto konceptoch tiež výrazne

podieľal, hovorí o mentalizovaní ako o procese, pri ktorom si
správanie vlastné a druhých dávame do súvislosti s dušev-
nými stavmi, „Ide o imaginatívne vnímanie a interpretáciu
súvislosti medzi správaním a intencionálnymi mentálnymi
stavmi“.
Koncept mentalizovania vytvorili autori, ktorí majú

blízko k psychoanalýze, psychodynamickej psychoterapii
a teórii vzťahovej väzby (attachment). Zjavne tiež netrpia
predsudkami voči iným psychoterapeutickým smerom.
Empirické zistenia nasvedčujú tomu, čo by sme aj sami

očakávali. Bezpečná vzťahová väzba je spojená s dobrým
vývojom mentalizovania. Rozvinutie bezpečnej vzťahovej
väzby a tým aj mentalizovania u dieťaťa má najlepšiu živnú

pôdu, keď aj matka/rodič vytvára atmosféru bezpečnej vzťa-
hovej väzby, inak povedané, poskytuje bezpečnú základňu.
Zdá sa, že to môžeme aplikovať aj na situáciu psychotera-
pie: atmosféra bezpečnej vzťahovej väzby v psychoterapii
podporuje vývoj mentalizovania!
Vydarená psychoterapia rozvíja vlastne aj tú časť empa-

tie, ktorú subjekt zameriava na seba. „Ide o láskyplný a vci-
ťujúci sa pohľad na seba, takého akým sme. . .“– povedané
Allenom (2009). Ide teda o niečo, čo zvykneme označovať
ako zdravý narcizmus – z hľadiska teórie narcizmu – a túto
zdravú sebalásku môžeme z hľadiska teórie vzťahovej väzby
chápať ako bezpečnú vzťahovú väzbu k sebe.
Pozrime sa ešte bližšie na priaznivé znaky v správaní

matky. Matky, ktoré spravidla vychovajú deti s bezpečnou
vzťahovou väzbou a teda aj dobrou resilienciou a s dobrým
vývinom mentalizácie, vykazujú znaky senzitívneho, jem-
nocitného opatrovateľského správania voči dieťaťu. Takéto
správanie tvorí jadro „bezpečnej základne“ vo vývoji dieťaťa
a zrejme aj v psychoterapii dospelých (terapeut a terapia ako
„bezpečná základňa“, „bezpečný prístav“). V psychoterapii
umožňuje a facilituje zvedavé, exploračné správanie, skúma-
nie seba, druhých, vzťahov, minulosti, prítomnosti, možností
do budúcna, experimentovanie (hravé správanie) s novými
formami postojov, prístupov a postupov pri riešení prob-
lémov. Keď je naplnená potreba bezpečného, spoľahlivého
vzťahu, zákonite sa totiž aktivuje exploračné správanie.
Znaky senzitívneho opatrovateľského správania podľa

Mary Ainsworth (1978):

1. Matka (rodič) musí byť schopná vnímať detské signály
s maximálnou pozornosťou. (Oneskorenia v jej vnímaní
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môžu vzniknúť pri zaoberaní sa vonkajšími alebo vnú-
tornými potrebami a stavmi.)

2. Musí správne interpretovať signály z perspektívy die-
ťaťa, napr. pri plači dešifrovať jeho význam (hlad? ne-
pohoda? bolesť? nuda?). (Je tu riziko, že bude sig-
nály dieťaťa skresľovať alebo chybne interpretovať kvôli
vlastným potrebám a projekciám týchto potrieb na
dieťa.)

3. Musí primerane reagovať na signály od dieťaťa, napr.
nájsť správnu dávku potravy, upokojovať alebo ponúk-
nuť hru, bez sťažovania interakcie hyper- alebo hypo-
stimuláciou.

4. Reakcia musí byť promptná ešte v rámci tolerovateľ-
ného trvania frustrácie. (Napr.: schopnosť čakať na doj-
čenie je v prvých týždňoch po narodení veľmi krátka,
v priebehu roka sa ale stále predlžuje.)

Rodičia to prirodzene nemajú v priebehu vývoja dieťaťa
ľahké, pretože v rôznych fázach jeho vývinu sa objavujú
stále nové pudenia a mení sa ich intenzita. Zjednodušene
a schematicky to ukazuje graf nemeckého etológa Hassens-
teina (1978), ktorý sa veľmi dobre orientoval aj v konceptoch
a pozorovaniach hlbinne orientovaných autorov.
Autor teórie vzťahovej väzby John Bowlby sa v svojich

neskorších prácach vyjadril, že aj dobrý psychoterapeut by
mal vykazovať znaky senzitívneho rodiča. Dôležitým v tejto
súvislosti sa zdá byť poznatok, že aj ľudia s neistou vzťa-
hovou väzbou, keď rozvinú svoju mentalizačnú schopnosť,
môžu vychovať deti s bezpečnou vzťahovou väzbou. Je prav-
depodobné, že sa ďalšími výskumami potvrdí hypotéza, že
aj psychoterapeuti s neistou vzťahovou väzbou, keď sa im
ju v cvičnej terapii alebo iných kvalitných vzťahoch podarí
priaznivo modifikovať a rozvinúť mentalizáciu, môžu vytvá-
rať dostatočne bezpečnú základňu pre terapiu.
Ale vráťme sa späť k mentalizovaniu. Môžeme ho teda

chápať ako komplexnú empatiu v širšom slova zmysle zahŕňa-
júcu empatiu voči objektu, ale aj voči sebe samému a týka
sa implicitnej roviny, má teda implicitnú, intuitívnu, proce-
durálnu časť a často tu ide o mentalizovanie nevedomé alebo
predvedomé; a potom je tu rovina explicitná, teda reflektu-
júca a vedomá časť komplexnej empatie. Ale to ešte nie je
všetko. Táto komplexná empatia sa môže týkať minulosti,
prítomnosti a tiež anticipovanej budúcnosti.
Schematicky by sme to snáď mohli zhrnúť – zvlášť na

základe textu Allena a Fonagyho (2009) – v schéme Menta-
lizovanie ako komplexná empatia (obr. 2).
Pričom symboly v schéme znamenajú: M = mentalizova-

nie, EMP = empatia, OBJ = objekt (človek ev. aj zviera),
EXPL = explicitné, IMPL = implicitné.
Skúmanie mentalizačnej schopnosti a klinická skúsenosť

hovoria pre to, že psychické poruchy sú spravidla spojené
s narušeným mentalizovaním a že tu môžu vznikať bludné
kruhy: narušené mentalizovanie vedie k duševnej poruche
alebo ju udržuje a táto aj sama môže narušovať mentalizá-
ciu, čo spätne udržuje duševnú poruchu. . . Schematicky mô-
žeme tento vzťah vyjadriť ako „Circulus vitiosus“ (obr. 3).

Obrázok 2. Mentalizovanie ako komplexná empatia.

Obrázok 3. Circulus vitiosus pri psychiatrických poruchách
(Halsam Hopwood et al., 2009).

Asi celkom oprávnene môžeme predpokladať, že takmer
každá účinná psychoterapia obsahuje v sebe komponenty,
ktoré napomáhajú mentalizovaniu. Autori, ktorí pracujú
s konceptom mentalizovania (napr. Munich, 2009) a hovoria
o psychoterapii založenej na mentalizovaní, sa explicitne hlá-
sia k tradičným psychoterapeutickým školám a prúdom, od
ktorých prevzali ich staré skvosty.
Tak napr. z ego-psychológie akcent na proces, ktorý sa

považuje za významnejší než obsah (podobne ako v ges-
talt terapii a procesorientovanej psychoterapii). Z teórie
objektných vzťahov dyadický aspekt. Zo self-psychológie
akcent na empatiu, ako to ale poznáme aj z Rogerso-
vej terapie. Z interpersonálnej školy akcent na vzťahy.
Z dialekticko-behaviorálnej terapie komponent plného uvedo-
movania (mindfulness), ktorý je už dávno známy v budhistic-
kých meditáciách. Z kognitívno-behaviorálnej školy kompo-
nent psychoedukácie, dnes už využívaný prakticky všetkými
školami (v klinickej psychiatrii bol prirodzenou súčasťou zá-
verečnej časti kompletného psychiatrického vyšetrenia napr.
v Bleulerovej škole). Samotný koncept mentalizovania má ale
svoj hlavný koreň, ako som už naznačil, v teórii vzťahovej
väzby ako ju rozpracoval J. Bowlby a nasledovníci.
Koncept mentalizovania je pozoruhodný aj ako teoretický

konštrukt. Aj keď vznikal na pôde attachment theory má
totiž súvislosti a presahy aj s inými oblasťami poznávania.
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Je to hlavne filozofia, psychoanalýza, neurobiológia, theory
of mind, evolučná biológia.
S. Freud, vďaka ktorému náš odbor – psychoterapia – zís-

kal podstatný, prakticky iniciačný impulz, mal zrejme vý-
borne vyvinutú mentalizačnú schopnosť. Dá sa na to usu-
dzovať nielen z mnohých častí jeho diela, ale napr. aj zo spo-
mienok jednej jeho klientky, ktorá mala v mladosti u neho
jeden poradenský rozhovor. Na sklonku svojho života táto
klientka vyrozprávala svoj zážitok z tohto jediného rozho-
voru s Freudom. V novinách bol publikovaný pod názvom,
ktorý je citátom z jej výpovede: „Freud mi zachránil život“.
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