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Psychoterapia

Strata pocitu sebahodnoty – terapeutické a existenciálne súvislosti

M. Chylík

Zdroje na zostavenie tohto referátu sú z oblasti umenia.
Sú to kniha Milana Kunderu

”
Nesnesitelná lehkost bytí“ a

film
”
Predčítač“ – asi pred mesiacom premietaný v našich

kinách. Na oboch si môžeme ilustrovať stret dvoch základ-
ných osobnostných systémov libidinózneho-pudového a self-
systému. Zjednodušene – libidinózny systém sa riadi princí-
pom slasti rešpektujúc v rôznom stupni princíp reality. Self-
systém má za úlohu udržiavať narcistickú rovnováhu, zacho-
vať pocit vlastnej hodnoty na optimálnej úrovni. Niekedy sú
tieto 2 systémy v súlade – napr. po niekom túžim a zároveň
pre mňa to môže byť spojené s nejakou významnou hodno-
tou. A v protiklade – niečo je slastné, no zároveň to môže
odporovať nejakej časti vo mne spojenej napr. s pocitom
hanby.

M. Kundera vo svojej knihe v jednej stati pojednáva o
smrti Stalinovho syna Jakova. Iba stručne: príbeh je situ-
ovaný do zajateckého nemeckého tábora za druhej svetovej
vojny, v ktorom je internovaný Stalinov syn s anglickými vo-
jakmi. Konflikt nastáva, keď Jakov opakovane necháva zne-
čistený záchod a Angličania sa na neho sťažujú u veliteľa
tábora.

Kundera píše:
”
Vytkli mu to. Urazil sa. Vytýkali mu to

znova a znova, nútili ho, aby záchod očistil. Rozčúlil sa, há-
dal sa s nimi, bil sa. Nakoniec žiadal o vypočutie u veliteľa

tábora. Chcel aby ich rozsúdil. Ale nafúkaný Nemec odmietol
hovoriť o hovne. Stalinov syn nemohol zniesť poníženie. Volajúc
k nebu strašné ruské nadávky, rozbehol sa k elektrinou nabitým

drôtom, ktoré obopínali tábor. Dopadol na ne. Jeho telo, ktoré
už nikdy neznečistí Angličanom záchod, na nich zostalo visieť.“

Kundera veľmi dobre rozumie psychodynamike: pravde-
podobne sa sám podrobil psychoanalýze. Analyzuje: On (Ja-
kov), ktorý niesol na bedrách najvyššie mysliteľnú drámu /bol
zároveň synom božím (Stalinovým) i zvrhnutým anjelom (Sta-

lin ho zavrhol)/, má byť teraz súdený nie pre vznešené veci /tý-
kajúce sa boha a anjelov/, ale pre hovno? Je teda od najvyššej
drámy k najnižšiemu tak závratne blízko. . . Ak zavrhnutie a

privilégium je jedno a to isté, nie je rozdiel medzi vznešenos-
ťou a nízkosťou, môže byť syn Boží súdený pre hovno, ľudská
existencia stratí svoje rozmery a stane sa neznesiteľne ľahká. . .
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Kundera presne vystihuje podstatu narcistického charak-
teru s extrémnymi hodnotami – buď veľmi vysoko alebo cel-
kom dole – úplne zle, s narcistickou zúrivosťou.
Týmto príbehom sa dostávame k pointe referátu – ako

môže človek reagovať na prebiehajúcu alebo hroziacu stratu
sebahodnoty ?

Pomôžeme si H. Kohutom, ktorý opisuje 4 spôsoby ako
môže človek reagovať na otrasený pocit sebahodnoty:

a) Regresia do primárneho stavu.

b) Popretie bolestivej reality pomocou velikášskych fantá-
zií.

c) Kompenzácia pomocou idealizácie.

d) Ideálne self.

V prípade Stalinovho syna išlo pravdepodobne o regresiu
do primárneho stavu (a). Napríklad potenciálni sebevraho-
via hovoria o svojom prianí vbehnúť hlboko do zasneženej
krajiny, až sa stanú čo najmenšími a nakoniec sa v jej belosti
stratia. Iní snívajú o tom, ako sú na lúke vydaní napospas
slnku a vetru. H. Henseler takéto fenomény interpretuje na-
sledovne: Aby sa predišlo hroziacemu zneisteniu, je práve
získaná individualita, či osobná identita znova obetovaná v
prospech rozplývavých fantázií.

S.Mentzos ide ešte ďalej a hovorí o tom, že nemusí ísť o
odvrátenie zneistenia, ako skôr o to, že splynutie s niečim
neohraničene veľkým má za následok, že takzvané

”
rozply-

nutie“ znamená dokonca nárast vlastnej hodnoty a moci.

Dôležitý pocit, ktorý Kundera u Jakova nespomenul, bol
pocit hanby, ktorý bol u neho skrytý, hlboký a nevedomý.
Tento pocit býva spojený so stavmi poníženia, či komplexom
menejcennosti. Pri zahanbení je to ťažké, lebo je ťažko arti-
kulovateľné, človek s týmto pocitom zostáva osamelý. Ťažko
sa mu ubrániť, lebo je viditeľné a ťažko kontrolovateľné. Za-
hanbenie je akoby zánik osobnosti. Pocit hanby je umocňo-
vaný predstavami, že je to zverejnené a mám túžbu pred
pohľadmi iných zmiznúť, stratiť sa niekde.
Ak by som príbeh Stalinovho syna psychodynamicky pre-

hĺbil ešte ďalej, tak Jakov svojou suicidálnou autoagresiou
likviduje zverejnenú, menejcennú, zahanbenú časť seba a
smrťou zostáva zachovaná a nafúknutá práve tá veľkolepá,
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grandiózna, splývajúca s bohom – otcom – Stalinom. Smr-
ťou – splynutím vlastne získal pocit vytúženej hodnoty. To
je ten pocit

”
nesnesitelné lehkosti bytí“, o ktorom hovorí

Kundera.
V druhom – filmovom – príbehu

”
Predčítač“ hlavná pro-

tagonistka Hana Schmitzová, bývalá dozorkyňa z koncen-
tračného tábora, je niekoľko rokov po vojne súdená spolu s
ďalšími dozorkyňami. Sú obvinené z toho, že počas trans-
portu nechali zhorieť väzenkyne v uzamknutom kostole pri
nálete. Ostatné obvinené dozorkyne sa dohodli, že kľúčový
dokument – list, hlásenie o udalosti spísala Schmitzová. Tá
je však negramotná, čo nikto o nej netuší. Pred médiami a
verejnosťou prizná to, čo nespáchala, aby nemusela byť kon-
frontovaná s tým, že nevie písať. Dostáva doživotný trest,
ostatné dozorkyne vyviaznu z tohto dôvodu s ľahšími tres-
tami. Hlavný motív toho, že sa nepriznala bol pocit hanby.
Radšej prijala doživotný trest, akoby sa verejnosť mala do-
zvedieť, že je negramotná. . . Jej pocit hanby bol vedomý a
bola s ním v kontakte. Na rozdiel od Stalinovho syna mohla
tento kruciálny pocit hanby skryť a zostať na žive. Ale za
cenu totálneho odsúdenia.
Psychodynamicky tu prebieha obava zo straty hodnoty,

sebaúcty. Pocit hanby, ktorý by nastal po zverejnení, by
pravdepodobne naplnil fantáziu o totálnej bezcennosti,
priam existenciálnom zániku. Z filmu sa nedozvedáme nič
o jej životnej histórii. No viem si predstaviť, aké mohla mať
detstvo a ako fungovala, resp. nebola matka, ktorá dopustila
negramotnosť, ktorá umožnila, aby sa v dievčenskom veku
identifikovala s funkciou dozorkyne v koncentračnom tábore.
Úplne slepo, typicky hranične sa podriadila obludnému na-
cistickému systému, ktorý jej vypĺňal deficitnú osobnostnú
štruktúru. V jej prípade sa jednalo pravdepodobne o mecha-
nizmus

”
C“ – kompenzácia pomocou idealizácie – zachraňo-

vanie vlastného pocitu hodnoty prostredníctvom identifiká-
cie so všemocnými a vševediacimi objektmi.
Aké súvislosti z týchto dvoch príbehov môžeme aplikovať

na našu psychoterapeutickú prax ?

1. Dobré je si oživiť už staršiu hierarchiu obtiažnosti emo-
čných stavov od A. Duhrssenovej. Najhlbšie a najťažšie
uvoľňované sú v terapii práve pocity hanby. Ak nám
pacient, resp. klient v niektorom zo sedení v súvislosti
s nejakým príbehom vyjaví pocit zahanbenia (samoz-
rejme s prudkou psychosomatickou reakciou), môžeme
si byť istý, že je to veľký prejav dôvery v terapeuta,
resp. skupinu a indikátor jeho napredovania, signál, že
terapia prebieha korektne.

2. V hlbinne orientovanej psychoterapii často akcentu-
jeme odblokovanie najmä negatívnych pocitov – hnevu,
zlosti, závisti, pocitov viny resp. erotických prenosov –
čiže libidinózne-pudovú úroveň. Skúmame úroveň ob-
jektových vzťahov, zrelosť Ja, infantilné časti, špecifiká
obranných mechanizmov atď. Nemali by sme však za-
búdať na pocity sebahodnoty – akej kvality sú Ego ide-
ály a kde je tušený komplex, najčastejšie spojený so
zahanbením. Ak to včas nezachytíme, tak môže prísť k
predčasnému ukončeniu liečby. Pretože hroziaca strata
sebaúcty je jeden z najsilnejších odporov, ktoré bránia
pokračovať v terapii.

Prednesené na 11. dňoch dynamickej psychoterapie, Senec
2009.
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