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Pojem „narcizmus“ 
Pri zavedení tohto pojmu Freudom (1914) chápala psy-

choanalýza pod narcizmom libidinózne obsadenie seba-
reprezentácie (Selbstreprezentanz), t.j. vnútorného obrazu 
o vlastnej osobe. 

Pôvodná definícia sa neskôr rozšírila. Dôvodom pre to 
bolo, že čisto ekonomický koncept (otázka kvanta obsade-
nia a jeho distribúcie) sa ukazoval ako príliš jednoduchý. 
Keďže Freud neprevzal teóriu narcizmu ani do svojich teórií 
pudov, ani do štrukturálneho modelu, používal sa tento po-
jem rôzne. Hlavne v poslednom desaťročí to viedlo k mno-
hým kritickým novým orientáciám (Balint, 1960, Bing et al., 
1959, Jaffe a Sandler, 1967, Kenzer, 1964, Kohut, 1966, 
1971, 1973, Pulver, 1970, Argelander, 1971, Jacobson, 1964, 
Kernberg, 1970, 1974 a i.). 

Pulver (1970) ukazuje, že pojem „narcizmus“ sa v psy-
choanalytickej literatúre používal pre fenomény v štyroch 
rôznych oblastiach: 

1. pre označenie rôznych stavov pocitu vlastnej hodnoty 
(Selbstwertgefühl) a síce pre neskalený narcistický po-
vznášajúci pocit vrcholu (Hochgefühl), tak aj pre opak, 
hlbokú sebaneistotu, 

2. pre určitú libidinóznu vývojovú úroveň, 
3. pre charakterizovanie určitého zvláštneho typu objekt-

ného vzťahu, totiž narcistického objektného vzťahu a 
4. niekedy pre určitú sexuálnu perverziu (naväzujúc na Ha-

velocka a Ellisa, 1898). 
V nasledujúcich kapitolách ukážeme, že tieto rôzne fe-

nomény systematicky a geneticky(1) predsa len navzájom 
súvisia. 

 

Narcistický regulačný systém 
Koncept narcizmu bol navrhnutý v období, keď Freudo-

va teória pudov obsahovala dualizmus sexuálnych pudov 
a ego-pudov. Freud tiež ešte rozlišoval – ako Hartmann od 
roku 1950 – medzi Egom (Ich, ja) – ako regulačnou inštan-
ciou a Selbst (self, seba) – ako celkom psychických repre-
zentácií (vnútorných obrazov) vlastnej osoby. Freud postu-

loval r. 1914 narcizmus ako prevažne energetický koncept, 
pričom vzťah medzi objektným libidom a narcistickým libi-
dom považoval za komplementárny. Siahol k modelu proto-
plazmatického, jednobunkového živočícha, aby ukázal ako 
Selbst (self) stráca libido, čím viac sa libido presúva na ob-
jekty, ako však môže byť objektné libido opäť stiahnuté na 
Selbst. Ako príklady pre jeden i druhý extrém uvádza Freud 
stav zamilovanosti (pri ktorom celé libido je pri milovanom, 
kým milujúci zabúda na seba), a stav spánku (v ktorom do-
tyčný odpúta všetok záujem od vonkajšieho sveta a zhro-
mažďuje ho v sebe). 

Model distribúcie energie alebo model améby vysvetľu-
je niektoré parciálne fenomény skutočne dobre, iné nie. Tak 
pre zamilovaných a práve pre narcistický vrcholný pocit 
(narcistické opojenie) je to charakteristické. Spiaci síce pre-
rušuje svoje vzťahy k vonkajším objektom, vo sne ale do-
chádza k živým vzťahom s vnútornými objektami. 

Freudove vysvetlenia týkajúce sa pociťovania seba („se-
bacitu“, Selbstgefühl) a jeho zdrojov ale presahujú už roku 
1914 model améby. Zmieňuje sa o. i., že objektná láska spät-
ne poskytuje narcistické potvrdenie a to prostredníctvom 
vedomia vlastníctva milovaného objektu alebo/ a naplnením 
určitého ego-ideálu. 

Štruktúrny model psyché (Freud, 1923), ktorý dáva ego 
ako regulujúcu inštanciu do centra sústavného dynamického 
vyrovnávania sa so silami id, superego a vonkajšieho sveta, 
umožňuje nakoniec tiež diferencovanejšie posudzovanie ob-
jektných vzťahov ako aj narcizmu.1 

Psychoanalytická ego – psychológia opisuje sieť objekt-
ných vzťahov ako určitý systém s vlastnými štrukturálnymi 
jednotkami. Analogicky chápe aj narcistické fenomény nielen 
ekonomicky a dynamicky, ale aj ako systém so špeciálnymi 
štruktúrami. Medzi oboma systémami existujú funkčné vzťahy, 
ktoré sú nielen komplementárne (v zmysle modelu améby), ale 

                                                                 
1 Na objekt sa dnes už nepozerá len ako na predmet pudového ukojenia, ale 
chápeme ho aj ako predmet určitého trvalého vzťahu. Objekt pôsobí spätne 
na ego. Jeho rôzne aspekty sa zvnútorňujú v ego alebo superego na vnútor-
né objekty alebo objektné reprezentácie. Tieto majú  intrapsychickú stabili-
začnú funkciu: vnútorný objekt  na jednej strane uchováva obraz objektu 
(referenčná funkcia), podporuje osamostatnenie Selbst (self) prostredníc-
tvom možnosti stáleho vnútorného dialógu (autonómiu podporujúca funk-
cia) (Stierlin, 1971). 
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zjavne sa dajú chápať aj suplementárne alebo induktívne.  
O súvislostiach nejestvujú zatiaľ žiadne jasné predstavy. 

V literatúre často diskutovaný problém je otázka, ako 
súvisí libido a pocit vlastnej hodnoty (Selbstwertgefuehl, cit 
sebahodnoty). Stotožňovanie pudovej energie a afektu, na 
ktoré sa podujal Freud, je príliš jednoduché, Joffe a Sandler 
(1967) odkazujú na Spitza a. i., ktorí ukázali, že afekty sa 
len u novorodencov a zvierat dajú jednoducho chápať ako 
transformácie pudovej energie. Vo všetkých ostatných prí-
padoch majú síce afekty vždy do istej miery do činenia 
s pudovými energiami, sú ale tiež závislé od vplyvov von-
kajšieho sveta alebo systému ego–ideál/ superego. To zna-
mená: afekty, ako napr. pocit sebahodnoty (Selbstwertge-
fühl) sa dajú chápať len v rámci určitého komplikovaného 
dynamického systému. 

Joffe a Sandler (1967) navrhujú nechať otázku pôvodu 
„pocitu sebahodnoty“ otvorenú a namiesto toho sa zamerať 
na fakt, že ego ako služobník princípu slasti zaisťuje v sku-
točnosti dva druhy slasti: 

1. odvádzanie pudového napätia podľa prototypu nasýtenia, 
2. príjemnú pohodu vyrovnaného ego-stavu, ktorá nie je 

identická s uvoľnením po saturácii pudu. 
 

Princíp slasti má teda dva „funkčné ciele“: 

1. udržiavanie pudovo – energetickej rovnováhy (teda re-
guláciu slasti – strasti, pudové ukojenie); 

2. udržiavanie afektívnej rovnováhy (teda reguláciu hod-
notný – nehodný, narcistické uspokojenie). 

Tieto funkčné ciele sa dosahujú dvoma rôznymi intrap-
sychickými regulačnými systémami.2 

Medzi oboma funkčnými cieľmi sú významné súvislosti, 
o. i., že pudové ukojenie sa môže nahradiť narcistickým 
uspokojením. Je to ekonomicky rozhodujúci faktor pre pre-
chod dieťaťa od princípu slasti k princípu reality. Modelovým 
príkladom je zrieknutie sa nekontrolovateľného vyprázdňo-
vania v prospech narcistického príjmu (= naristická gratifiká-
cia) v podobe matkinej pochvaly (Rosenkötter, 1969) alebo 
identifikovanie sa s rodičom rovnakého pohlavia, aby sa vy-
riešil oidipovský konflikt. Možno pozorovať aj opak, náhradu 
narcistického ukojenia. Modelovým príkladom je tu pokus 
opiť sa, aby bola znesiteľná určitá urážka. 

Pravdepodobne sa priblížime k faktickým pomerom, 
keď budeme predpokladať, že obidva druhy slasti sa vysky-
tujú nielen vikarujúco, ale aj v zmesiach, v rôznych pome-
roch miešania vždy spolu. Argelander (1971), Gruenberger 
(1964), Joffe a Sandler (1967) a Schumacher (1970) o. i. 
upozorňujú, že každé pudové ukojenie znamená aj narcis-
tický príjem a naopak, čo Freud (1914) uvádza už v dopln-
koch k svojmu modelu améby. Každý akt možno posudzo-
vať z hľadiska úzkosti z narcistického poranenia. Kastračná 
úzkosť napr. nie je len strachom z trestu, ale aj úzkosť zo 
strany narcistickej integrity a dokonalosti (viď Gruenberger, 
1964, ktorý rozlišuje „závisť penisu a prianie si penisu“). 

Aj geneticky sa ukázalo ako plodné rozlišovať medzi 
vývojom objektných vzťahov a vývojom narcistického sys-

                                                                 
2 Argelander (1971) polemizuje s týmto delením. Navrhuje oproti princípu 
slasti postaviť „princíp istoty, bezpečia“. 

tému a všímať si paralely vzájomne súvisiach vývojových 
línií. Teraz budeme sledovať vývojovú líniu narcistického 
systému. 

 

Vývoj narcistického regulačného systému 
Primárny stav 

Ak sledujeme spätne vývoj narcistického systému, ako 
aj systém objektných vzťahov až k primárnemu stavu, do-
staneme sa k pomerom, o ktorých sa už nedá hovoriť, nie sú 
„zdeliteľné“, ale na ktoré sa dá spätne usudzovať. Možno na 
ne usudzovať: 

1. zo správania sa dojčaťa a zvlášť z interakcie matky s ním, 
2. z temných spomienok alebo túžob, ktoré sú zrejme 

v každom človeku a ktoré sa prejavujú v mýtoch o raji, 
o zlatých časoch a pod., 

3. z hlbokých regresívnych stavov, ako ich pozorujeme 
hlavne v psychopatológii a 

4. z úsilia, ktoré v priebehu psychického vývoja vynakla-
dáme, aby sme opäť dosiahli takýto stav. Freud: „Vývoj 
ega znamená vzďaľovanie sa od primárneho narcizmu 
a vyvoláva intenzívnu túžbu opäť ho získať“ (X, 167). 

O tomto primárnom stave sa veľa rozmýšľalo a písalo. 
Všetci autori sa zhodujú v tom, že na najranejší psychofy-
ziologický stav dieťaťa možno nazerať podľa biologického 
modelu prenatálnej jednoty matky a dieťaťa. Musí to byť 
určitý stav harmónie, pohody, neprítomnosti napätia, samo-
zrejmej istoty a bezpečia. Pudové vybitie (odvedenie) pre-
bieha (snáď analogicky ako pri pudových pochodoch v spán-
ku) prevažne cez fyziologické procesy dovnútra („tiché vybí-
janie“, Jacobson, 1964). Fétus nerozlišuje ešte medzi sebou 
samým a objektami okolia. Neprežíva intrauterínne prostredie 
ako niečo, čo existuje mimo neho, takže ešte neexistuje „mi-
mo neho“, v každom prípade ešte neexistujú ohraničené ob-
jekty. Podobné stavy môžeme tiež predpokladať prinajmen-
šom pre veľké časové obdobie u dojčaťa, ktoré kŕmiacu 
a opatrujúcu matku ešte nepociťuje ako objekt oddelený od 
neho. Nejednotnosť je v pomenovaní a v metapsychologic-
kom opise tohto stavu. Na túto tému je množstvo diskusií. 
Dajú sa vysledovať dve hlavné línie: jedni hovoria spolu 
s Freudom (od r. 1914) o štádiu primárneho narcizmu a po-
stulujú tým určitý subjektívny stav veľkolepej nezávislosti 
na prostredí, druhí hovoria s Balintom (od r. 1937) o štádiu 
primárnej lásky. Myslia tým určitý primitívny, ale predsa 
len na objekt zameraný vzťah na začiatku, pričom sa ob-
jekty akosi prežívajú nie ako ohraničené jednotky, ale oko-
lie ako difúzna, neohraničená a nezničiteľná substancia. 

Freud vyvinul po sebe tri rôzne teórie primárneho stavu 
a nechal ich vedľa seba bez prepojenia. Roku 1905 považo-
val za primárnu objektnú lásku k matke (- prsníku), po kto-
rej nasleduje štádium autoerotiky, ktoré trvá i v období la-
tencie a v puberte je vystriedané zrelým objektným vzťa-
hom (viď Balint, 1960). 

Roku 1909 (podľa informácie od Jonesa, cit. Balint, 
1960) predpokladal, že primárny je autoerotizmus, pred-
chodca narcizmu, po ktorom nasleduje allo – erotizmus, ob-
jektná láska. 
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Od r. 1914 zostal Freud pri teórii, ktorá sa najviac rozší-
rila, že ako pôvodný stav môžeme predpokladať primárny 
narcizmus, z ktorého môžu byť obsadzované objekty – 
v zmysle modelu améby – a opäť sa môžu tieto obsadenia 
rušiť a zameriavať sa na seba – v zmysle sekundárneho nar-
cizmu. 

Naproti tomu napadá Balint opäť prvú Freudovu teóriu 
(od r. 1932 na psychoanalytickom kongrese vo Wiesbaden, 
viď tiež 1937, 1959, 1960) a opisuje sporný primárny stav 
ako stav primárnej lásky (pozri tiež M. Klein, 1945, 1953).3 

Ako „primárny narcizmus“ tak aj „primárna láska“ sa 
v opisoch do značnej miery zhodujú. Obe teórie majú na 
pamäti biologický model intrauterínnej nutritívnej jednoty 
matky a dieťaťa. Zatiaľ čo primárny narcizmus zahŕňa oko-
lie do rudimentárneho sebaprežívania, napr. v „oceánickom 
pocite“, o ktorom sa Freud (1930) zmieňuje ako o fantázii 
náležiacej k primárnemu narcizmu, opisuje Balint vzťah k 
prostrediu ako „harmonické splývanie“ (prelínanie) ako pri 
pľúcach a vzduchu, rybe a mori. Primárna láska sa nevzťa-
huje k ohraničeným objektom, ale k „substancii a priestoru 
bez hraníc“ (1960, 27). Balint považuje okolie za „intenzív-
ne obsadené“ (27), nie v zmysle aktívneho obsadenia, ale 
v zmysle vysokej závislosti a iritability fétu event. dojčaťa 
prostredím.4 

V predpoklade vysokej iritability už od začiatku by sme 
mohli vidieť rozhodujúci rozdiel medzi teóriou primárneho 
narcizmu a teóriou primárnej lásky. Zatiaľ čo primárny nar-
cizmus postuluje stav neskalenej harmónie, teória primárnej 
lásky postuluje aj narušiteľnosť a veľkú vztiahnutosť k oko-
liu tohto, len v priaznivom prípade harmonického, vzťahu. 

Pre vývojovú psychológiu a chápanie regresívnych sta-
vov majú význam typy primárnych fantázií. V zmysle 
vztiahnutosti k prostrediu v štádiu primárnej lásky Balint 
predpokladal, že najranejšie symboly pre primárny objekt 
majú charakter nezničiteľnej „substancie a priestoru bez 
hraníc“, ako je to vo fantáziách o kozmických pochodoch 
alebo vo vzťahu ku štyrom elementom (viď opis Filobata 
a Oknofila v Balintových spisoch, 1959, ako reakčných ty-
pov na nedostačivosť primárnych objektov). (Pozn. preklad-
teľa: pozrite tiež Schlegel: Základy hlbinnej psychológie.) 

Argelander (1971) preberá Balintove predstavy, označu-
je ale tieto fantázie vo Freudovom zmysle ako „primárne – 
narcistické“. Navrhuje tiež novú definíciu sekundárneho  
narcizmu. Na rozdiel od doterajšieho používania sa ako 
„sekundárne narcistické“ nemá označovať libido stiahnuté 
z objektov a zamerané na seba (Selbst), ale neutralizované 
primárne narcistické libido. 

                                                                 
3 Pri názvosloví nesmieme zabúdať, že v každom prípade sa používajú poj-
my, ktoré sú odvodené z neskorších vývojových fáz. Podobne ako označe-
nie „polymorfne perverzná“ pre sexualitu malého dieťaťa nemá na mysli 
perverziu v zmysle dospelých, môžu aj pojmy ako „primárny narcizmus“ 
alebo „primárna láska“ opísať len formy, ktoré sú analogické ako neskoršie 
narcistické a objektovo – libidinózne fenomény. Ak si v tom urobíme jas-
no, stane sa zbytočným (ako sa to v literatúre stále znova stáva) popierať 
existenciu primárneho narcizmu preto, lebo narcizmus je podľa definície 
libidinóznym obsadením seba a fétus alebo dojča ešte nemajú žiadne self 
(Selbst). Potom sa stane zbytočnou aj diskusia o rozporných údajoch Freu-
da o lokalizácii „rezervoáru libida“ (či v egu alebo id), pretože v tomto 
včasnom stave nejestvuje žiadne ego alebo self (Selbst). 
4 Freud (XIV, 422) zaraďuje aj pocit (emóciu) neohraničenosti a spojenia 
s vesmírom k primárne narcistickým fantáziám. Tu sa, zdá sa, Freudove 
a Balintove predstavy do značnej miery zhodujú. 

Aj keď Argelander spája na jednej strane teóriu primár-
nej lásky a primárneho narcizmu, na druhej strane od za-
čiatku zdôrazňuje rozdielny vývoj a význam narcizmu a ob-
jektného libida. 

Vzťah medzi narcizmom a objektným libidom opisuje po-
mocou pojmu „komponenty“, vychádzajúc z Freuda (1914)  
a z jeho vtedajšieho rozlišovania sexuálnych a sebazáchov-
ných pudov. Komponenty sa síce neustále navzájom ovplyv-
ňujú, vyvíjajú sa ale paralelne. Sú „vlastnými obsahmi id“. 
Podobne ako libidinózne sú aj narcistické túžby „vytesňo-
vané, bránime sa im, agujeme ich“ (Argelander, 367). Osu-
dy libida sa prejavujú v neurózach, narcizmus v psychózach 
a tzv. narcistických poruchách. Oba sa realizujú na objektoch. 
Objekt libida vyrastá cez štádium parciálneho objektu k ce-
lostnému objektu, zatiaľ čo objekt narcizmu sa cez difúzne 
elementárne alebo kozmicky zväčšené obsahy pomaly pri-
bližuje k reálnym danostiam. 

 

Základné zneistenie a diferencovanie „seba” 
(Selbst, self) a objektov 

Opísaný harmonický primárny stav, nech ho už akokoľ-
vek pomenovávame alebo opisujeme, je vystavený rozhodu-
júcim otrasom, akonáhle je dieťa staršie. 

S narastajúcou schopnosťou vnímať a usudzovať a s na-
rastajúcimi potrebami a záujmami naráža dieťa na realitu 
vonkajšieho sveta, resp. na jeho nielen priateľskú kvalitu. 
Musí zakúšať, že jeho plač neprivolá matku okamžite, jeho 
hlad nie je ukojený ihneď, jedlo nie vždy rovnako chutí, 
hračka sa neriadi jeho prianím, uložia ho do postele, aj keď 
to nechce. 

Skúsenosť s touto realitou je na jednej strane určitou 
nutnosťou a tiež enormným podnetom pre rozvoj ega. Sú-
časne so skúsenosťami s vonkajšou realitou vznikajú u die-
ťaťa prvé psychické reprezentácie seba (Selbst/ self) a ob-
jektov. Keďže objekty (na rozdiel od okolia vnímaného ako 
difúzne a neohraničiteľné) sú najskôr prevažne vnímané ako 
príčiny frustrácie, majú objektné reprezentácie viac neprí-
jemný obsah, zatiaľ čo Selbst (self) má obsah príjemný. 
Freud (1915) preto hovoril o „purifikovanom – slastnom – 
egu“ ako prvej sebareprezentácii, analógiou by bol „purifi-
kovaný – nepríjemný – objekt“ (návrh autora). Oboje tieto 
reprezentácie patria k prvým nejasne ohraničeným a insta-
bilným obrazom, ktoré si dieťa vytvára o sebe alebo svojich 
objektoch. K nim sa časom pridružujú ďalšie reprezentácie, 
ktoré sa týkajú určitých aspektov seba (Selbst, self) alebo 
objektu, telového Selbst (telesná schéma) prípadne telesné-
ho objektu a pod. Až v priebehu vývoja vyrastajú rôzne 
fragmenty seba (Selbst) a objektov (Kohut, 1971) smerom 
k jednotnej a stabilnej sebareprezentácii, event. jednotnej a sta-
bilnej reprezentácii (porovnaj M. Klein, 1945, 1952, Wisdom, 
1967). 

Skúsenosť s realitou znamená na druhej strane ťažko zne-
siteľné sklamanie. Zážitok nielen slastnej závislosti na matke 
a na objektoch vonkajšieho sveta vyvoláva nepríjemné emó-
cie bezmocnosti, úzkosti a zlosti. Nejedná sa tu len o zlosť 
a úzkosť, ktoré sa vyvolávajú často nevyhnutnými frustrá-
ciami. Sotva sa bude dať vyhnúť tomu, že frustrácie, napriek 
signálom dieťaťa, sa nedajú hneď odstrániť, takže im je dieťa 
dlhší čas vystavené. V takomto prípade sa namiesto zlosti 
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a úzkosti dostavuje vyčerpanie, bezmocnosť a depresie (viď 
Bibring, 1953, Spitz, 1967). Znamená to preborenie ochrany 
pred podnetmi, ku ktorej u malého dieťaťa dochádza tým 
skôr, že ešte nemá k dispozícii techniky, ako sa vysporiadať 
s ohrozujúcimi afektami. 

Dôsledkom je, že na fázu veľkolepej a samozrejmej po-
hody, harmónie a vnútornej istoty nasadá ohromný zážitok 
opaku: skúsenosť bezmocnosti a ťažko zvládnuteľných afek-
tov - ako našli svoje vyjadrenie napr. v mýtoch o vyhnaní an-
jelov z neba a o vyhnaní ľudí z raja. Tejto skúsenosti a jej 
traumatickému vplyvu sa zrejme nevyhne nikto, aj keď sú 
veľké rozdiely vo frekventnosti a rozsahu týchto skúseností. 
Enormné úsilie, ktoré nielen dieťa, ale každý človek celý ži-
vot vynakladá, aby chránil svoju vnútornú istotu, svoj sebacit 
(Selbstgefuehl), a relatívna ľahkosť s akou sa dajú ľudia – as-
poň v našej kultúre – zneistiť, hovoria pre katastrofálny cha-
rakter tohto pôvodného zneistenia (Urverunsicherung). 

 

Kompenzačné mechanizmy 
Ak chce človek uniknúť otrasu sebacitu, má k dispozícii 

štyri kompenzačné možnosti, ktoré síce patria k rôznym vý-
vojovým štádiám, všetky ale môžu ešte mať určitú rolu aj 
v neskoršom živote. Sú to: 

1. regresia na primárny stav, 
2. popretie a idealizácia, 
3. prispôsobenie sa realite a 
4. zvnútornenie. 

 
Regresia na primárny stav 

Najprimitívnejšia a najvčasnejšia možnosť je regresia. 
Primerane stavu malého dieťaťa, ktoré len začína rozlišovať 
medzi fantáziou a realitou, môže hroziacemu zneisteniu ak-
tívne čeliť fantáziou a agovaním (nereflektovaný m trans-
formovaním fantázie do správania), ktorými sa zrieka práve 
získanej individuality a osobnej identity v prospech fantázií 
splynutia (Verschmelzungsphantasien). Túžobné predstavy 
o zbavení sa identity v prospech opätovného splynutia majú 
veľkú úlohu v ranom detskom, ale aj v dospelom živote. Po-
treba byť zajedno s druhým, rozplynúť sa v druhom a pod., 
vyjadruje toto prianie. Pritom je treba konštatovať, že fantá-
zie splynutia na rozdiel od inkorporačných fantázií, sa netý-
kajú konkrétnych objektov. Inkorporačné fantázie sa môžu 
zameriavať na prsník alebo na celú konkrétnu postavu mat-
ky, zatiaľ čo fantázie splynutia na difúzne, neohraničené 
a nezničiteľné subtancie, ako to zodpovedá predstavám Ba-
linta (viď hore). Aj vlastná osoba môže pri fantáziách sply-
nutia strácať charakter konkrétneho, uchopiteľného, ostro 
ohraničeného, čo je vlastne predpokladom k splynutiu. Toto 
diferencovanie by mohlo tiež vrhnúť nové svetlo na psy-
chodynamiku obrátenia agresivity voči vlastnej osobe, pri 
ktorom majú významnú úlohu možno nielen fantázie o in-
korporácii, ale aj o splynutí. Podľa mienky autora by umož-
ňovali lepšie pochopiť tento psychologický pochod. (K to-
muto sú rozpracované ďalšie klinické štúdie a teoretické po-
jednávania.) 

 

Popretie a idealizácia; exkurz o narcistických objekt-
ných vzťahoch 

Podstatnou úlohou podrasteného dieťaťa je vykompen-
zovať narcistické urážky, zranenia, teda skúsenosti vlastnej 
bezmocnosti, závislosti, bezcennosti, podriadenosti bez po-
písanej regresie a nadobudnúť a udržať si „zdravé sebave-
domie“. K tomu je potrebná skúsenosť, že nie je totálne zá-
vislé na matke, rodičoch, učiteľovi, autoritách, skupinách 
atď., že je dobré, usilovné, pohľadné, v istých ohľadoch síce 
odkázané na druhých, ale v zásade hodnotné „samo o sebe“. 
Slúžia k tomu obranné mechanizmy popretia a idealizovania 
(prehnané hodnotenie pozitívnych aspektov a nahradenie 
popretého fantáziou o opaku). Anna Freudová (1936) ich 
vzhľadom na ich účinnosť nazýva „suverénnymi mecha-
nizmami“. 

Frustrácie svojich narcistických potrieb kompenzujú deti 
v tejto fáze (a v rôznej miere aj dospelí) ich popretím a tvor-
bou velikášskych fantázií, pretože ešte nie sú schopné rea-
listického hodnotenia svojej situácie. Tieto velikášske fan-
tázie budú o to fantastickejšie, čím mladšie je dieťa a čím 
drastickejšia je frustrácia (viď Kohutovo rozlišovanie medzi 
optimálnou a masívnou frustráciou, 1971). 

Chápajúci rodičia pomáhajú svojim deťom pri týchto 
kompenzačných pokusoch, pričom sa pokúšajú mierniť im 
hanbu pri zlyhaní a tlak reality, a pričom vždy, keď to reál-
ne konanie dieťaťa dovoľuje, potvrdzujú, aké veľké, aké 
milé, aké pekné, usilovné, aké neuveriteľne silné, aké pre-
kvapivo múdre už sú. Kohut hovorí o „mirroring“ (1971), 
potvrdzujúcom a odmeňujúcom zrkadlení detského Selbst 
(self) matkou (úplne zhodne Winnicot už r. 1967; osobné 
informácie L. Schacht). 

Rodičia pritom nemajú zábrany výrazne deformovať 
realitu a povzbudzovať k velikášskym fantáziám. Zjavne cí-
tia, že dieťa ešte nedokáže zniesť surovú realitu bez utrpenia 
ujmy. Okrem toho sprostredkujú deťom dokonca dojem, 
akoby sa aj oni cítili istí, veľkolepí, majúci moc a veľkosť, 
vševedúci, cnostní, jedineční. Projektujú deťom „nové sys-
témy dokonalosti“ (Kohut, 1966) a tým im umožňujú idea-
lizovať nielen seba, ale aj ich. 

Ale práve tým, že dieťa kúsok sprevádzajú pri popieraní 
a idealizácii, dávajú mu šancu k neskoršej korektúre. Zabra-
ňujú, aby sa velikášske fantázie nestali príliš absurdné a ne-
bezpečné, pomáhajú dieťaťu, aby našlo slasť u seba samého 
a tým sa vnútorne od nich oslobodilo, a ponúkajú tým, že 
neprerušujú komunikáciu, návrat k realite.5 

Týmto spôsobom vznikajú vnútorné obrazy idealizova-
ných objektov a grandiózneho alebo velikášskeho self 
(Selbst) (Kohut, 1971). Toto znamená dôležitý krok pri zre-
ní dieťaťa. Primitívne identifikácie spojené so zmiešaním 

                                                                 
5 Traumatické narcistické zranenia vedú u dieťaťa, ako to dokladá Kohut, 
k fantastickým idealizáciám, ktoré sú také nerealistické, že sú vytesňované 
z vedomia, prípadne musia byť odštepované, a preto sa vymykajú korektú-
re pri vývojovom procese. V psychoanalytickej liečbe narcisticky naruše-
ných osobností, ktorých prežívanie a správanie je určované takýmito neve-
domými ranými infantilnými idealizáciami, sa analytik správa podobne ako 
zmienené opatrujúce osoby. Na dlhší čas sa zrieka kritického vypytovania 
na idealizácie vynárajúce sa v prenose, a skôr podporuje ich rozvíjanie vo ve-
domí. Týmto spôsobom sa dá vytesnenie alebo odštiepenie urobiť reverzi-
bilným a sú možné opatrné korektúry. V tomto zmysle zodpovedá zdanlivo 
nerealistické správanie princípu reality. 



H. HENSELER: TEÓRIA NARCIZMU 

23 

self (Selbst) a objektu sa nahrádzajú objavom vlastnej iden-
tity.6 

Etablovanie jednotlivých a stabilných sebareprezentácií 
a objektových reprezentácií neznamená, že predsa len nedo-
chádza k miešaniu seba a objektných aspektov, identifikácie 
sú ale parciálne a selektívneho typu a nevedú už k strate 
identity, pretože sebareprezentácie a objektné reprezentácie 
si uchovávajú určité stabilné jadro (porovnaj Winnicottovu, 
1971) diferenciáciu na päť fáz, v ktorých sa objekt vyvíja od 
„subjektívneho“ až k „objektívne vnímateľnému objektu“). 

Prevažne k identifikácii inklinujúci typ objektných vzťa-
hov tohto vývojového štádia s plynulou hranicou medzi se-
ba (Selbst) a objektnými reprezentáciami má mimoriadny 
význam pre pochopenie regresívnych stavov a patológie na-
rcistického systému. Prejavuje sa v charakteristickom zaob-
chádzaní s objektami, v určitých zvláštnych afektívnych kva-
litách, v obsahoch fantázií, ktoré sa podstatne líšia od libidi-
nóznych alebo agresívnych fantázií zameraných na objekt. 

Zvláštny typ zaobchádzania s objektami opísal Freud 
(1914), keď postavil proti sebe dva typy voľby objektu. 
Človek môže určitú osobu vo svojom okolí milovať, pretože 
uspokojuje jeho potreby, napr. kŕmi ho a opatruje ako mat-
ka, chráni ako otec. Pretože city lásky sa tu opierajú o skú-
senosti s uspokojovaním potrieb, nazýva Freud tento typ 
voľby objektu „oporný typ“ (= anaklitický typ). 

Človek môže ale určitú osobu svojho okolia milovať aj 
preto, že sa podobá obrazu vlastnej osoby. Môžem si nieko-
ho vážiť, mať rád (podľa Freuda, X, 156): 

1. pretože je taký, ako ja; 
2. pretože je taký, akým som ja niekedy bol; 
3. pretože je taký, akým by som chcel byť aj ja; alebo 
4. pretože niekedy bol časťou mňa (napr. moje dieťa, mo-

ja myšlienka a pod.). 
Takýto objekt si ceníme nie ako to, čím je, ale skôr si ho 

ceníme pretože má niečo z nás. Človek cení samého seba 
v ňom. Kohut (1971) hovorí preto o „self – objektoch“ 
(Selbst – Objekten, seba – objektoch). Tento typ objektnej 
lásky nazýva Freud narcistický typ voľby objektu. 

Ako už z formulácie vyplýva, nejedná sa o alternatívy, 
ale skôr má človek otvorené obidve možnosti. Za normál-
nych podmienok sa akcent môže presúvať na jeden alebo 
druhý typ voľby objektu. Nejedná sa tiež len o úrovne zre-
losti. Narcistický objektný vzťah je síce starší a primitívnej-
ší, ako možnosť zostáva ale zachovaný aj v dospelosti. 

Narcistické objektové vzťahy sú netušene časté: kolega 
v tom istom podniku, stranícky kolega, brat zo združenia, 
mužstva, vedec z rovnakej školy, prívrženec rovnakej kon-
fesie atď. môže byť slepo vysoko hodnotený alebo nereflek-
tovane uprednostňovaný, nie preto, že by si dotyčný takéto 
mimoriadne ocenenie reálne zaslúžil, ale preto, že sa s ním 

                                                                 
6 Pod nájdením identity chápe psychoanalýza schopnosť ega „rozpoznať 
celú psychickú organizáciu napriek jej narastajúcej štrukturácii, diferenciá-
cii a komplexnosti, ako určitú vysoko individualizovanú, ale súvisiacu jed-
notku, ktorá má na každej úrovni vývoja určité smerovanie a časovú konti-
nuitu“. Jacobsonová dáva túto definíciu vedľa Eriksonovej definície identi-
ty, ktorá je viac orientovaná podľa sociálnych hľadísk, ale v princípe je po-
dobná (1964, 24, viď tiež Erikson, 1970). 
 

identifikuje a spoznáva v ňom seba. S tým spojená opojná 
emócia (Hochgefühl, povznášajúci pocit) sa prirodzene týka 
aj elementov znovuspoznania a dôvernosti, ako aj spomie-
nok na pudové ukojenia. Okrem toho ale nepochybne pri-
stupujú do vzťahu idealizujúce projekcie vlastného gran-
diózneho sebaprežívania. Tieto by mohli spôsobovať, že ta-
kéto stretnutia majú taký veľký význam pre sebacit. (Porov-
naj tiež význam narcistických projekcií rodičov na dieťa pre 
vznik a pretrvávanie detských neuróz; Richter, 1963). 

Partner, ktorý je objektom takého vzťahu, prijíma spra-
vidla nečakane vysoké hodnotenie s príjemným prekvape-
ním. Narcistiské objektné vzťahy pociťujú zúčastnení dlhý 
čas ako ideálne. Vyznačujú sa rýchlym kontaktom, nekom-
plikovanosťou, vzájomným potvrdzovaním a chýbaním ag-
resie. 

Určitá skupina rovnako zmýšľajúcich napr., ktorým ide 
o uskutočňovanie nejakého projektu, má na začiatku veľmi 
málo ťažkostí medzi sebou. Prevláda určitá eufória, určitá 
samozrejmosť v kontakte, samozrejmá istota, čo sa týka 
postojov ostatných, ktorá nemusí zodpovedať realite, ale 
môže ísť o projekciu idealizovaných vlastných očakávaní. 

Po dlhšej dobe sa ale bude objekt takéhoto vzťahu, žive-
ného prevažne z narcistických projekcií, cítiť obmedzovaný, 
spochybňovaný ako indivíduum, nepochopený vo svojej 
realite. Dobré prijatie sa po kratšej alebo dlhšej dobe ukáže 
byť chybným prijatím, proti ktorému sa človek musí nejako 
brániť. Freud (1916) označuje narcistický objektný vzťah za 
veľmi silný, ale málo rezistentný. 

V bežnom živote je ale možnosť narcistického vzťahu 
veľmi užitočná. Pri rýchlej identifikácii a určitej idealizácii 
sa bez námahy rozvinie kontakt, čím sa mnohé situačné 
vzťahy zjednodušujú. Narcistická identifikácia tiež umožňu-
je vyhnúť sa konfliktom. Prechodné napätia v manželstve sa 
dajú ľahšie znášať, keď partner v takýchto situáciách nie je 
prežívaný ako nepriateľský objekt, ale ako časť vlastnej 
osoby, ktorá je dnes ale zle naladená. Ako je známe, k rie-
šeniu oidipovského konfliktu dochádza pomocou identifiká-
cie s rodičom rovnakého pohlavia. Keď sa napr. mladík usi-
luje byť taký alebo stať sa takým, ako je jeho otec, nemusí 
už ďalej rivalizovať ani sa ho báť. 

Identifikačné pochody sú tiež predpokladom takých dô-
ležitých ľudských schopností, ako je tvorivý výkon, empa-
tia, humor, prijatie konečnosti existencie, ktoré Kohut 
(1966) nazýva transformáciami narcizmu. 

Afektívne prežívanie narcistického objektného vzťahu 
má kvalitu veľkolepého, príjemného, istého, opojného. Nar-
cistické objektné vzťahy vyvolávajú opojnú emóciu, ktorá 
by mohla nadväzovať na opojný pocit malého dieťaťa, pre 
ktoré bol celý svet nič iné než ono samé, či určitá harmo-
nická jednota, alebo na obdobie, keď sa domnievalo, že ako 
grandiózna bytosť je obklopené superideálnymi objektmi. 
(„Dobrý príznak preceňovania… ovláda… tento citový 
vzťah“ Freud, X, 157). 

O negatívnom narcistickom obsadení self (Selbst) a ob-
jektu je ešte málo známe. „Príznak preceňovania“ by dovo-
ľoval v týchto prípadoch predpokladať zážitkovú kvalitu 
cudzosti, ohrozenia, presily, ako to opisuje Argelander 
(1971), (porovnaj aj Rosenfeld, 1965, 1971). (To čo Kohut, 
1973, opisuje ako „narcistická zúrivosť“, sú reakcie na nar-
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cistické zranenia. Narcisticky zúriaci – napr. Michael Kol-
has – sa pevne drží svojich velikášskych fantázií a idealizá-
cií objektov a preto je tak nebezpečný). 

Argelander sa zaoberá otázkou, ktoré obsahy fantázií sa 
týkajú infantilne – narcistického sveta reprezentácií. Pretože 
tieto sú prevažne nevedomé, musíme ich dešifrovať z fatá-
zií, snov a obranných pochodov, z regresívnych stavov, re-
aktívnych výtvorov, popretí, agovaní a pod., špeciálne u na-
rcisticky narušených ľudí. 

Naväzujúc na Balinta (1960) predpokladá Argelander, 
že typické, primárne narcistické fantázie (k vymedzeniu po-
jmu viď odsek „Primárny stav“) sa zameriavajú na kozmic-
ké témy alebo na vzťah k štyrom elementom. „Veľká túžba 
ľudstva preskúmať Zem a vesmír, plaviť sa na moriach 
a lietať vo vzduchu, vďačí za svoju motiváciu … nevedo-
mým primárne – narcistickým fantáziám“. Ľudia v situá-
ciách bezmocnosti, slabosti alebo paniky rozvíjajú fantáziu, 
že dokážu lietať, utiecť do kozmu, nechať sa niesť vodou. 
Argelander sa zmieňuje v príkladoch, ako sa takéto fantázie 
prenesené do správania môžu stať samovražedne nebezpeč-
né a odkazuje v tejto súvislosti na Balintom opísané (1959) 
„filobatické“ fenomény.7 

Slasť z lietania, z rýchlej jazdy autom, z plavenia sa po 
mori nie je spájaná so sexuálnou slasťou, ale s pocitom po-
hody, ktorý je často spojený s iluzórnou predstavou istoty. 
Ako je známe, mnohí námorníci nevedia plávať a razantní 
vodiči áut radi zľahčujú primerané bezpečnostné opatrenia. 

Narcistické fantázie obsahujú teda tendenciu k rozplynu-
tiu seba (Selbst, self) pomocou zväčšenia, túžbu po kozmic-
kých šírkach, a týmto spôsobom sa dostať do bezprostred-
ného spojenia s elementmi. V konečnom dôsledku ide o fan-
tázie splynutia s primárnymi objektmi.8 

Pôsobivým príkladom narcistického objektného vzťahu 
je romantický postoj k svetu. Vášnivé hľadanie hlbokého 
zmyslu sveta, neukojiteľná túžba po nekonečnosti je psy-
chologicky nepochybne živená zúfalým hľadaním stratenej 
harmónie. „Vášnivá túžba po jednote bola dušou romantiz-
mu“ (Huch, 1908, Bd. I., 44, porovnaj aj Leibbrand, 1956). 

V tomto úsilí, „tušení a prítomností“ (názov románu od 
Eichendorffa), opäť splynúť, sa zrušia hranice medzi fantá-
ziou a realitou, subjektom a objektom, v prospech opojného 
splynutia v grandióznom zážitku. 

Ako objekt romantickej túžby sa ponúka všetko, čo je 
tajomné, neurčité a v zmysle Balinta a Argelandera difúzne 
a neohraničiteľné: noc, oheň, more, stredovek, India, plane-
tárny svet, les, jazero, potok, prameň, sen, spánok a pod. 
Súčasne je ale zreteľná fragilnosť a ohrozenie romantického 
prežívania, keď sa náhle popri harmónii objaví chaos, popri 

                                                                 
7 Aj Oknofil zaobchádza so svojimi objektami narcisticky. Balint: „Pomo-
cou priľnutia („nalepenia sa“) sa Oknofil uisťuje, že on a jeho objekt sú eš-
te stále neoddeliteľnou jednotou“ (1959, 73). 
8 Ak teda narcistické obsadenie vedie k bludnému sebavyvýšeniu a k zväč-
šeniu ľudských objektov do kozmických rozmerov a rozplývaniu ich kon-
túr, mohlo by, podľa Argelandera, agresívne alebo všeobecnejšie negatívne 
obsadenie seba (Selbst) a narcistických objektov obsahovať určité ohrozu-
júce zväčšenie a rozplynutie ľudských objektov, ktoré sa prejavujú snáď 
v obrazoch armád, bojujúcich inštitúcií, až k elementárnemu násiliu, ako je 
potopa a svetové požiare. A na druhej strane sa môže prejaviť aj v zmenše-
ninách (ako napr. v rozprávkových postavičkách, Palček, trpaslík. O tom sa 
vie ešte málo. (Argelander, osobné informácie). 

zmysle paradoxia, popri kráse kliatba, popri zbožnosti zlo-
čin, popri jednote fragment, popri ideálnom démonické. 

Prispôsobenie sa realite 

Ak má dieťa príležitosť rozvinúť podľa potreby ideali-
záciu vlastného self (des eigenen Selbst) a blízkych vzťaho-
vých osôb a ak tento vývoj nie je hrubo narušený, môže sa 
postupne a organicky približovať realite prostredníctvom 
„vývoja ega a pudov, zrenia, zmeny obsadenia, životnej 
skúsenosti, identifikácií a objektných vzťahov“ (Eisnitz, 
1970). S narastajúcimi schopnosťami ega, zvlášť so schop-
nosťou predvídania v myslení, získava dieťa možnosť rea-
listického sebavedomia a spoľahlivého hodnotenia ľudí, a to 
ako s ohľadom na ich obmedzenia, tak aj ich prednosti. 
Vlastné chyby a slabosti sa potom rovnako ako sklamania 
vzťahovými osobami integrujú bez vážnejších otrasov. 

V zrelom objektnom vzťahu je nakoniec partner akcep-
tovaný taký, aký v skutočnosti je, a seba akceptuje človek 
ako približne rovnocennú osobu. Vznikajú reprezentácie re-
álneho self (reale Selbst) a reálnych objektov. S vybudova-
ním takéhoto realistického sebavedomia dochádza k odpú-
taniu sa od rodičov a náhradných rodičovských figúr ako 
narcistických objektov. 

Dráma takéhoto pochodu sa odzrkadľuje v mýte o Pro-
métheovi. Prométheus sa môže vzbúriť proti bohom, preto-
že sa cíti byť s nimi rovnocenný. 

Ľudovým vydaním Prométhea sa zdá byť Gašparko 
v bábkovom divadle. Tento trpaslík zvládne s prehľadom 
každú situáciu. Poradí si s každou obludou, či je to čert ale-
bo striga, vlk alebo krokodíl, a je rovnocenný kráľovi, ba 
dokonca ho prevyšuje. 

Zvnútornenie 

Pozoruhodné je, že človek sa nemôže celkom zriecť ilú-
zií o dokonalosti. Všeobecným psychickým mechanizmom 
človeka je, že neprijíma straty v uspokojeniach ako samo-
zrejmosť. Ale prostredníctvom zvnútornenia (internalizácie) 
ich aspoň sčasti oslabí. Zvnútornenie ideálnych aspektov je 
štvrtá možnosť ako kompenzovať ohrozenie narcizmu. 

Každý človek okrem reálneho obrazu vlastnej osoby no-
sí v sebe aj akýsi temný, sotva vedomý, ale odvoditeľný 
ideálny obraz seba samého, ktorý mu poskytuje istotu, že pri 
všetkých faktických chybách a nedokonalostiach je v pod-
state „celkom v poriadku“. Sandler, Holder a Meers (1963) 
nadväzujúc na Jacobsonovú (1954) a A. Reicha (1960), 
označujú túto psychickú reprezentáciu seba (Selbst, self) 
ako ideálne self (Ideal – Selbst). Ide o dynamicky sa menia-
ci ideálny obraz vlastnej osoby, ktorý sa principiálne preží-
va ako reálny. Má istý druh pufrovacej funkcie a má dôleži-
tú úlohu pri stabilizácii pocitu vlastnej hodnoty.9 

                                                                 
9 Oproti reálnemu alebo aktuálnemu Selbst (self), ktoré však zrkadlí faktic-
ký stav vlastnej osoby, je ideálne Selbst tou formou sebareprezentácie, kto-
rá sa v konkrétnej situácii vedome alebo nevedome považuje za stelesnenie 
ideálneho stavu. Jacobsonová hovorí o „the wishful concept of the self“, 
1964. „Ideal – Selbst“ zodpovedá narcistickému „ego – ideálu“ alebo „ideál-
nemu ego“, o ktorom hovorí Freud, 1914 (X, 160 – 161). Tento pojem je už 
tam a zvlášť neskôr zmiešaný so systémom ego/ ego – ideál. Význam „ide-
álneho self“ (Ideal – Selbst) je obsiahnutý vo vete: „To, čo človek teraz 
projikuje ako svoj ideál, je náhradou za stratený narcizmus svojho detstva, 
v ktorom bol on sám svojim ideálom“ (X, 161). (Bližšie u Sandlera, Holde-
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Rovnako aj ilúzie o idealizovaných objektoch a ich vlast-
nostiach sa len sčasti zmenia vplyvom vnímania reality. Ego 
sa zjavne nedokáže zrieknuť určitých aspektov idealizova-
ných objektov. Ak im odporuje vonkajšia realita, aj tak sú 
natrvalo zvnútornené. Tak napr. superego je zvnútornením 
vševedúcej, bezchybnej a všemocnej rodičovskej autority, 
naproti tomu egoideál je zvnútornením korešpondujúcich 
ideálnych hodnôt prevzatých z ilúzie o dokonalosti.10 

Nedostatkom každého schematizovania je, ako je známe, 
nutnosť zjednodušovania. Vývoj subštruktúr narcistického 
systému neprebieha prirodzene tak čisto oddelene podľa se-
bareprezentácií a objektných reprezentácií. Ako už bolo zdô-
raznené skôr, existujú úzke súvislosti medzi idealizovaním 
self (Selbst) a idealizovaním primárnych objektov. Idealizo-
vané aspekty primárnych objektov majú prirodzene prostred-
níctvom zvnútornenia určitú účasť na tvorbe ideálneho – self 
(Ideal – Selbst, aspekt, ktorý zvlášť zdôrazňuje Loch, 1967 
a Schumacher, 1970), rovnako ako grandiózne self (Selbst) sa 
zúčastňuje na konštelácii systému ego – ideál/superego. „Pra-
pôvodná sebadôvera“ („Urselbstvertrauen“) ideálneho - self 
(Ideal – Selbst) bude ďalej dostávať trvalý narcistický zisk na 
zaistenie pomocou systému ego – ideál/ superego a pomocou 
reálnych objektov vo vonkajšom svete, pokiaľ sú tieto pria-
teľské a potvrdzujúce. Ďalej možno predpokladať, že pomo-
cou prechodných „regresií v službách self“, môže dochádzať 
k určitému naplňovaniu narcistického rezervoáru v ideálnom 
self (Ideal – Selbst). Predpokladať možno i ďalšie vzájomné 
vplyvy či dynamické zmeny.11 

                                                                                                            
ra a Meersa, 1963.) Ideálne – self by mohlo byť tiež identické s Winnico-
tovým (1971) opisom „jadra self, ktoré nikdy nekomunikuje so svetom 
vnímaných objektov“. „I keď platí, že zdraví ľudia sa vyjadrujú (oznamujú, 
komunikujú, zdieľajú)…, je tak isto pravda, že každé indivídium je súčasne 
niečo separátne, nekomunikujúce, navždy neznáme a fakticky nenájdené“ 
(Schacht, 1973, 152). 
10 Argelander opierajúc sa o Kohuta (1969) postuluje určité spojenie medzi 
narcistickým aspektom obsadenia objektu, opísanom vyššie ako idealizá-
cia, a libidinóznym, prípadne agresívnym pudovým obsadením objektov. 
Domnieva sa, že ego – ideál vzniká narcistickými vplyvmi na agresívne 
objektné obsadenia, ktoré sú vždy neutralizované a introjikované (1971, 
369). Narcistický podiel vytvára nimbus, absolútnosť v nároku ego – ideá-
lu/ superego systému. 
11 Na záver úvah o vývoji narcistického regulačného systému sa zmienim 
ešte kvôli orientácií o dôležitej základnej otázke: Aká je hnacia sila, ktorá 
je základom vývoja a aj funkcie narcistického systému? Je to potreba po-
hody (bezpečie, istota, harmónie, jednoty a pod.) alebo je to potreba moci 
(dokázať, môcť, veľkosť, hodnota, jedinečnosť, nezávislosť)? Inak pove-
dané: má narcistický regulačný systém za úlohu, pokiaľ je to len možné, 
opäť nastolovať harmonický primárny stav alebo má, pokiaľ to ide, pomá-
hať vyhnúť sa narcistickej katastrofe prapôvodného zneistenia? Samozrej-
me, že musí oboje. Základom rôznych teórií narcizmu je raz viac jeden, 
inokedy zas druhý aspekt. To má potom určité konzekvencie pre teóriu. 
Predložený prehľad s dôrazom na kompenzačné mechanizmy a ich rolu 
v patológii dáva do popredia aspekt vyhýbania sa narcistickej katastrofe. 
Iné náčrty sa orientujú viac na aspekt stratenej pohody pri oddelení seba 
(Selbst) a objektu. Schumacher (1970) napr. sleduje, nadväzujúc na Freu-
dovu formuláciu o tendencii k návratu ega k primárnemu narcizmu a o pô-
vodnej tendencii pudov, zostať v egu, vývoj narcistického systému vply-
vom potreby znovuzjednotenia sa s odlúčeným objektom, event. popretie 
objektov ako samostatných bytostí (podobne Rosenfeld, 1965, 1971). 
Adekvátne k tomu prislúcha v jeho náčrte centrálny význam narcistickým 
aspektom všetkých objektných vzťahov, zatiaľ čo vývoj sebareprezentácií 
zanedbáva, prípadne ich prevažne vidí ako výsledky internalizácií. (Odde-
lené objekty sú idealizované ako ideálne objekty. Grandiózne self (Selbst) 
je introjektom análnej fázy, ideálne – self internalizovaným ideálnym ob-
jektom. Narcistická túžba vyrovnávať reálne – self a ideálne – self uzatvára 
kruh odlúčenia (oddelenia) a znovuspojenia.) Nikto nepochybuje, že inter-
nalizačným pochodom prináleží veľký význam pri formovaní sebarepre-
zentácií, avšak aj reálne a fantazijné skúsenosti s vlastnou osobou tvoria 
dôležitý zdroj obsahu sebareprezentácií (pozri Sandler, Holder a Meers, 

Spôsob fungovania narcistického regulačného 
systému 

Doterajší materiál umožňuje konštrukciu určitého mo-
delu zdravého narcistického systému podľa genetických 
a štrukturálnych aspektov. 

Tab. 1: Prehľad vývoja narcistického systému (modifi-
kované podľa Kohuta, 1966) 

primárny stav 
(primárny narcizmus alebo primárna láska) 

 
 
purifikované slastné Selbst (self)  purifikovaný strastný/bolestivý objekt 
a iné fragmenty Selbst    a iné fragmenty objektu 
 
 

grandiózne Slebst     idealizované objekty 
 
 
ideálne Selbst  reálne Selbst  reálne objekty     systém ego-ideál/superego 
 

Ak zohľadníme hore opísané súvislosti a dynamické zme-
ny tohto systému, umožňuje tento model urobiť si predstavu 
o fungovaní tohto regulačného systému. V centre systému je 
reálne self (Selbst). Toto je nositeľom sebacitu (Selbstgefühl). 
Dostáva sa mu ale určité krytie chrbta, určitý typ „pufrova-
nia“ pomocou ideálneho self (Ideal – Selbst), čo musíme vi-
dieť v tesnej funkčnej jednote s reálnym self (Selbst). 

Aj keď by reálne self (reale Selbst) malo byť „zlé“, pred 
vonkajším svetom alebo pred systémom ego – ideál/ supe-
rego, emócia spojená so sebahodnotením nebude vážne na-
rušená. Ideálne self (Ideal – Selbst) ubezpečuje ihneď kriti-
kov reálneho self, že je jeho „vadnosť“ len určitým prechod-
ným, výnimočným stavom. 

Funkčná jednota reálneho self a ideálneho self je teda 
v centre troch možností vplyvu: 

1. negatívnych alebo pozitívnych afektívnych obsadení, 
2. kritiky alebo chvály zo strany reálnych objektov a 
3. kritiky alebo chvály systému ego – ideál /superego. 

 

Úlohou ega je sprostredkovávať alebo vyrovnávať, t.j. 
starať sa o zdravý sebacit. 

Ak pozorujeme narcistický systém, ako konkrétne fun-
guje, urobíme niekoľko dôležitých objavov, ktoré sa líšia od 
teoretického ideálneho typu. 

Narcistický systém je totiž veľmi náchylný k regresii, t.j. 
zaobchádzanie s nami samými a našimi objektmi často ne-
zodpovedá modelu najzrelšej úrovne a často môžu opäť zís-
kať prevahu vývojovo skoršie mechanizmy. 

Takéto mechanizmy sú: 

1. oslabenie kontroly reality vo vzťahu k sebe a objektom; 
2. vynorenie sa infantilne prehnaných ego – ideálov, ktoré 

sa predpokladajú aj u objektov; 

                                                                                                            
1963, Jacobson, 1964, Kohut, 1966, Loch, 1967, Smith, 1971 a i.). Zname-
ná to, že narcistické fantázie a príslušné afekty môžu obsahovať nielen po-
hodu a bezpečie, ale aj moc a schopnosť (Beland, 1971, Loch, osobné in-
formácie). 
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3. parciálna reexternalizácia trestajúcich a potvrdzujúcich 
aspektov superega, ktoré tým nadobúda kvázi osobný 
charakter; 

4. velikášske fantázie týkajúce sa vlastnej osoby a ideali-
zovanie objektov; 

5. zrieknutie sa identity v prospech pochodov identifiko-
vania sa s druhým. 
 

Takéto regresie, pokiaľ sú prechodné a reverzibilné, sa 
dajú pozorovať u každého človeka. Nielenže nie sú patolo-
gické, ale sú naviac v službách ega. Bolo to ilustrované na 
príklade narcistických objektných vzťahov. Inak je treba ale 
posudzovať také regresívne pochody u ľudí, ktorých narcis-
tický regulačný systém sa nemohol nerušene vyvinúť. 

 

Patológia narcistického regulačného systému 
Dispozícia 

Bez ohľadu na otázky príčin vzniku narcistických po-
rúch a ako sa klinicky prejavujú, možno postulovať, že cen-
trálnym systémom narcisticky narušeného človeka musí byť 
viac či menej labilný sebacit (Selbstgefuehl), čo sa prejavu-
je v sebaneistote, zraniteľnosti, sklone k pocitom menejcen-
nosti, k pochybnostiam o sebe, jednoducho v mimoriadnej 
citlivosti na ublíženie (Kränkung, aj zranenie, urážka).12 

Aktuálne môžu ublíženia pochádzať od nejakej osoby 
alebo zo strany superega. Freud (1914, 1916) diskutuje o ďal-
šej možnosti ochudobnenia Selbst o narcistické libido v dô-
sledku presunu libida na iné objekty alebo na základe použi-
tia libida na iné funkcie (napr. obranné mechanizmy, cho-
robné procesy). (Porovnaj tiež Fenichel, 1945, Jacobson, 
1964). Loch (1967) zvažuje možnosť, že subjektívny dojem 
ochudobnenia narcistického libida by mohol vznikať cez 
biochemické vplyvy. V ďalšom texte budeme zanedbávať 
problém ochudobnenia libida. 

Reakcie na ublíženia  
(zranenia, traumy, urážky, Kränkungen) 

Keďže človek nedokáže žiť v stave ohrozeného alebo 
rozbitého sebacitu, dá sa očakávať, že nasadí všetky psychic-
ké mechanizmy, ktoré má k dispozícii, aby unikol z takého-
to stavu. V prípade nutnosti bude mobilizovať aj také me-
chanizmy, ktoré sú už minulosťou, ale boli osvedčené. 

Možno očakávať, že zapojí kompenzačné mechanizmy, 
ktoré pozná zo svojho vývoja, totiž: 

1. testovanie reality a event. prispôsobenie sa realite ako 
aj stiahnutie sa na zvnútornené ideálne – reprezentácie, 
čo možno považovať za zrelú reakciu; 

2. popretie a idealizácia je nezrelou reakciou; 
3. fantázie alebo agovanie fantázií o splynutí, ako výraz 

regresie na harmonický stav, čo možno označiť za pato-
logickú reakciu. 

 

                                                                 
12 Pojem narcistická porucha používal Freud (napr. 1914, 1923) prevažne 
v súvislosti s psychózami. Dnes sa tento pojem rozšíril na množstvo sta-
vov, v ktorých sa prejavujú poruchy postoja k sebe (Selbst) a poruchy regu-
lácie pohody, sebaúcty a identity. Patria k nim aj depresívne reakcie (Joffe 
a Sandler, 1967). 

Zrelá reakcia na ublíženie 

Narcisticky relatívne nenarušený človek bude zvládať 
určitú traumu tým, že sa uistí o jej reálnom význame. Ak by 
sa trauma týkala nejakého reálneho nedostatku, zváži jej 
význam a prípadne reaguje zhovievavo. Môže hľadať ochra-
nu u svojich zvnútornených reprezentácií ideálov (u Ideal – 
Selbst) a namietať, že kritika je síce oprávnená, jej oprávne-
nosť ale súvisí s určitým momentálnym a nepodstatným 
zlyhaním. Môže tiež zľaviť zo svojich nárokov na seba (ego 
– ideál). A nakoniec sa môže primerane brániť proti nespra-
vodlivým častiam ublíženia. 

Nezrelá reakcia na ublíženie/zranenie 

Tieto kompenzačné pokusy ale zlyhávajú, keď je buď 
trauma veľmi ťažká, alebo keď sa jedná o narcisticky naru-
šeného človeka, ktorého zraniteľnosť je veľmi veľká. V ta-
komto prípade človek siahne k opatreniam, ktoré sa osved-
čili vo včasnejších vývojových fázach. Ponúka sa tu predo-
všetkým popretie bolestivej reality a zaistenie popretia idea-
lizáciou vlastnej osoby a blízkych objektov, približne podľa 
formule: nie som predsa žiaden úbožiak, naopak, som neuz-
naný génius. Tým sa oživia staré reprezentácie grandiózne-
ho self a idealizovaných objektov so všetkými konzekven-
ciami, ktoré sú s tým spojené (Kohut, 1971). 

O niektorých dôsledkoch sa zmienime. Sebaprežívanie 
má tendenciu vrátiť sa späť do ríše infantilnej veľkoleposti. 
Idealizácia nafukuje seba a objekty na grandiózne reprezen-
tácie. To má neželaný dôsledok, že faktické alebo domnelé 
nedostatky môžu nadobudnúť hrozivé rozmery. Akonáhle sa 
spochybní zvýšené sebahodnotenie, objavujú sa práve tak 
ireálne prehnané pocity menejcennosti. Obraz o vlastnej 
osobe potom osciluje medzi pólmi pozitívnych a negatív-
nych velikášskych fantázií (Abraham, 1912, 1924, A. Reich, 
1960 a i.). 

S velikášskymi fantáziami dôsledne korešpoduje zvýše-
nie ašpiračnej úrovne, ktoré tiež musí mať iluzórne rysy. 
Inak povedané, možno očakávať veľmi premrštený, od rea-
lity odtrhnutý ego – ideál. Prirodzene sú tieto ideály nemi-
losrdne požadované prísnym a rigídnym superegom. Zážit-
ková kvalita tohto systému ego – ideál/ superego sa bude 
podobať príkazom a zákazom, ako vychádzajú od idealizo-
vaných reálnych osôb, pretože, v zmysle regresívneho pre-
žívania, sa systém superega/ ego – ideálu opäť spája s idea-
lizovanými obrazmi rodičov a môže byť opäť viac pociťo-
vaný ako z vonka prichádzajúci (reexternalizovaný, Reich, 
1960). To dodáva nárokom ego – ideál/ superego systému 
charakter niečoho zvláštneho, konkrétneho, individuálneho, 
čomu druhí ľudia nepodliehajú. Poskytuje to sebe (Selbst) 
pocit jedinečného poslania, ale aj bezpodmienečného pod-
riadenia. 

Zvlášť vhodné k popretiu svojich defektov ideálneho 
self (Ideal – Selbst – Defekts) sú objekty, ktoré tento defekt 
vyrovnávajú. Takéto objektné vzťahy stavajú ale narcisticky 
narušeného človeka pred ťažký problém: kvôli substituova-
niu svojho sebacitu je do značnej miery závislým na ob-
jekte, aby si ale zaistil práve toto sebavedomie, musí si predsa 
uchovať pocit nezávislosti! Tento problém sa dá riešiť len 
vtedy, keď aktívne reguluje svoju závislosť, pričom urobí 
z objektu narcistický objekt. Teraz je schopný svoju závis-
losť akceptovať, avšak len do tej miery a tak dlho, pokým 
objekt nezlyháva vo svojej narcistickej funkcii. 
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Narcistický typ objektného vzťahu sa pre narcisticky na-
rušených ponúka aj z iných dôvodov: realite primerané za-
obchádzanie s objektmi by rušilo popretie s idealizáciou, 
odhalilo by defekt. Okrem toho si grandiózna osoba žiada 
ideálneho partnera. Partneri sú teda obsadení fantáziami, 
ktoré majú niečo neosobné, lepšie povedané: nadosobné. 
Dostávajú sa do blízkosti rodičov z včasnej infantilnej fázy, 
takže dostanú podobný nimbus a analogickú zážitkovú kva-
litu. Popritom sú projektívne obohatení o vlastnosti, ktoré 
pochádzajú z grandiózneho self (Selbst). Dochádza opäť 
k určitému parciálnemu riešeniu sebareprezentácií a objekt-
ných reprezentácií. 

Na rozdiel od narcisticky nenarušených ľudí, ktorí na-
rcistické objektné vzťahy dokážu rýchlo a ľahko revidovať, 
je narcisticky narušený človek odkázaný na svoje narcistic-
ké objekty. Pretože majú určitú funkciu pre jeho narcistický 
systém, nemôže sa ich zrieknuť. Jeho regresívne prežívanie 
okrem toho vedie k tomu, že sa znižuje jeho možnosť zvnú-
torňovať si objekty. Znamená to, že narcistické objekty mu-
sia byť pokiaľ možno stále prítomné. Z odlúčení sa stávajú 
hrozby. Loch (1967) hovorí o závislosti na reálnej prítom-
nosti idealizovaného objektu ako o „rozhodujúcej dispozícii“ 
k depresívne – melancholickým klinickým obrazom (podob-
ne Fenichel, 1945). 

Kontrola reality ale nie je natoľko narušená, že by nebo-
la zrejmá iluzórnosť narcistického objektného vzťahu. Pri-
stupuje k tomu, že objekt narcistického vzťahu sa bude brá-
niť natrvalo prijať svoju rolu. Správanie k nemu je síce ako-
by bol ideálny a nenahraditeľný, ale ako indivíduum je bez-
významné, v čom sa prejavuje odštiepená agresia (Rosen-
feld, 1965, 1971). Je teda len otázkou času, kedy začiatočné 
príjemné prekvapenie pohasne a vystrieda ho narastajúca 
rozmrzelosť. Objekt sa cíti „potlačený a zotročený“ (Kohut, 
1971). Pocit dobrého prijatia sa zmení na pocit bezohľadné-
ho prehliadania. Rozširuje sa nepohoda, ba protest. Pritom 
irituje a zaťažuje zvlášť pozorovanie, ako stále zraniteľnejší 
je „narcistický subjekt“. 

Ak sa nedá odvrátiť sklamanie neželanou realitou objek-
tu, ponúka sa mechanizmus podobný ako popretie, totiž vy-
hýbanie (Vermeidung). Sklamaný subjekt sa stiahne zo 
vzťahu a hľadá iné kontakty. Keďže ale narcistické objektné 
vzťahy musia opätovne viesť k sklamaniam, bude sa počet 
vzťahových osôb v priebehu času zmenšovať. Snáď existujú 
ešte povrchné kontakty, hlbšie a dlhšie trvajúce vzťahy ča-
som zlyhávajú alebo sa stávajú veľmi problematickými. 
Čím viac sa znižuje počet vzťahových osôb, tým vyšší je ich 
význam pre život dotyčného a tým katastrofálnejšie pôsobí 
zlyhanie v narcistickej funkcii. Len v šťastnom prípade sa 
nájde partner, ktorý vďaka svojim zvláštnym schopnostiam 
je schopný trvale garantovať želanú substitúciu v narcistic-
kom systéme. 

Človek, ktorý má premrštené predstavy o sebe, bude 
magicky a prehnane hodnotiť aj svoje sily a schopnosti. Pla-
tí to špeciálne pre agresie, ktoré sú zvlášť blízke narcizmu 
kvôli ich mocenským kvalitám. Fantazíruje o katastrofál-
nych vplyvoch agresívnych impulzov a preto ich musí sta-
rostlivo držať v šachu. K tomu ešte pristupuje, že premršte-
ný ego – ideál agresie úplne odmieta. Prísne svedomie bude 
nepríjemne vnímať už i len ich vynorenie sa. Okrem toho 
musí byť voči nim dôkladná ochrana, pretože je nebezpe-
čenstvo, že by mohli ohrozovať objekty, ktoré sú narcisticky 

tak dôležité, čo je o to ťažšie, že narcistické objektné vzťahy 
sú časom veľmi frustrujúce. 

Obrana voči agresívnym impulzom obrátením voči vlast-
nej osobe sa ponúka už i preto, lebo pri parciálnej identifi-
kácii pri narcistickom objektnom vzťahu self a objekt i tak 
nie sú od seba ostro oddelené. 

Podkladom všetkých týchto zmien je určité regresívne 
uvoľnenie vzťahu k realite v prospech včasných narcistic-
kých fantázií. Toto uvoľnenie je potrebné a musí sa udržia-
vať, aby sa mohli uchovať rôzne idealizujúce deformácie. 
Opísané dôsledky sú len príkladmi. Popretie a reinterpretá-
cia reality sa nájdu aj v iných oblastiach. 

Patologická reakcia na ublíženie 

Doposiaľ opísané reakcie s a pohybujú ešte v rámci do 
istej miery známeho, zrozumiteľného, často pozorovaného 
a v tomto zmysle normálneho. Znamenajú viac či menej vy-
darené pokusy o kompenzáciu, ktoré sú snáď niekedy iden-
tifikované ako nezrelé reakcie, sotva sa ale hodnotia ako 
klinicky patologické. 

Vzniká otázka, čo sa stane, keď zlyhajú doposiaľ spo-
mínané kompenzačné mechanizmy a keď sa mobilizujú ešte 
primitívnejšie opatrenia. 

Už kvôli schematickému charakteru našej predstavy 
o vývoji narcistického systému a kvôli obťažnému vciťova-
niu sa do takýchto archaických stavov, sa nedá očakávať, že 
by bolo možné systematické odvodenie všetkých možností. 
Predpokladať možno napr. stavy, v ktorých dochádza k re-
gresívnej fragmentácii reprezentácií seba a objektu (seba-
reprezentácií a objektných reprezentácií), teda hypochon-
drické stavy, depersonalizačné fenomény a pod. (porovnaj 
Kohut, 1971). 

Musela by ale existovať aj možnosť čeliť narcistickej 
katastrofe totálnej opustenosti a vystavenosti napospas ďalej 
už nekontrolovateľným silám tým, že im človek aktívne vy-
jde v ústrety, pričom zachráni svoj sebacit (Selbstgefühl), 
zriekne sa ale svojej identity ako indivíduum, čo je vlastne 
totožné s regresiou na harmonický primárny stav. Fantázie, 
ktoré sú za takýmto agovaním, by museli obsahovať pokoj, 
vyslobodenie, spásu, splynutie, teplo, bezpečie, triumf, bla-
ženosť a pod. S agovaním sa spája predstava o schopnosti 
preskočiť nebezpečenstvo narcistickej katastrofy totálnej 
opustenosti a vystavenosti napospas a v potom dosiahnutom 
stave zostať „víťazom“. 

V mytológiách je plno takýchto príkladov. Glorifikova-
nie smrti hrdinu, vysoké hodnotenie dobrovoľnej smrti, po-
hŕdanie smrťou, obsahujú predstavu, že prostredníctvom ak-
tívnej voľby smrti sa dosiahne stav večnej veľkoleposti. Naj-
veľkolepejší rozmer získava táto predstava z psychologické-
ho hľadiska a to v kresťanskej teológii kríža. Pomocou ví-
ťazstva Krista na kríži je celé ľudstvo zachránené pred več-
nou smrťou. 

 

Vývody 
Tu načrtnuté predstavy o vývoji, funkcii a patológii na-

rcistického regulačného systému majú ďalekosiahle kon-
zekvencie pre teóriu a prax psychoanalýzy. Platí to zvlášť 
pre lepšiu diferenciáciu medzi pudovým konfliktom a na-
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rcistickým konfliktom, obrannými pochodmi, objektnými 
vzťahmi a regresívnymi stavmi. Diskusia o tom je v plnom 
prúde. Nechýbajú ani kontroverzné názory, ktoré spochyb-
ňujú koncept narcizmu. Tomuto sa teraz v tomto rámci ne-
môžeme venovať. Dosiaľ vypracované teoretické predstavy 
sa ale ukazujú ako vhodné na diferencovanie a precízne vy-
svetlenie, čo znamená aj terapeutické sprístupnenie psy-
chických fenoménov, ktorým sa v minulosti sotva rozume-
lo, resp. boli úplne nepochopiteľné. Uveďme niekoľko prí-
kladov: 

Psychodynamické zákonitosti narcistickej traumy a jej 
kompenzácie vysvetľujú do značnej miery prežívanie a sprá-
vanie narcisticky narušených osobností, ako to ilustroval 
zvlášť Kohut (1971). V psychoterapii sa tak dostáva na cen-
trálne miesto zohľadňovanie zvýšenej zraniteľnosti a inter-
pretácia a spracúvanie jej dynamiky ako aj narcistické pre-
nosové pochody. 

Autor mohol demonštrovať, ako predpoklad narušenia 
narcistického regulačného systému a nezrelé alebo patolo-
gické spracovanie traumatizujúcich zážitkov umožňujú dať 
do zmysluplnej súvislosti množstvo doposiaľ nespájaných 
dát v psychodynamike ohrozených suicídiom a suicidálne sa 
správajúcich. Poukázal, ktoré empirické nálezy podporujú 
túto hypotézu a aké praktické klinické implikácie to má pre 
ošetrovanie a psychoterapiu suicidujúcich osôb (Henscheler, 
1974). 

Aj pre iné fenomény sa ponúka ako vysvetlenie hypoté-
za nezrelých alebo patologických narcistických kompenzač-
ných pochodov. Totiž pre utiekanie sa do stavu opojenia, 
snáď pre baživosť (Sucht, termín sa používa ako súhrnný 
pojem pre „toxikomanické“ správanie pri závislosti od drog, 
alkoholu, ale aj pre neodolateľné opakovanie „perverzných“ 
aktivít – pozn. prekl.), pravdepodobne aj pre niektoré moda-
lity správania považované za disociálne, ako úteky a tulác-
tvo. Potrebné je ďalšie bádanie. 

Ale nielen pre psychopatológiu, aj pre „normálnu“ psy-
chológiu sa otvorili nové vhľady. Porozumenie narcistic-
kým objektným vzťahom vrhá napr. svetlo na tak významné 
sociálne – psychologické fenomény ako je „narcizmus ma-
lej diferencie“ (Freud, XIV, 474), nezmieriteľné nepriateľ-
stvo medzi takmer identickými sociálnymi skupinami, ako 
sú susediace lokality, spoločnosti, vedecké školy, konfesie 
atď. Poukážeme nakoniec spolu s Kohutom na význam na-
rcizmu pre vývoj tak komplexných autonómnych výkonov 
zrelej osobnosti, ako je tvorivá práca, empatia, humor, múd-
rosť a schopnosť akceptovať konečnosť vlastnej existencie. 

 

Poznámky prekladateľa: 

Keďže v slovenčine nie je ustálené prekladanie anglické-
ho „self“ a nemeckého „Selbst“, ponechávam často Selbst, 
prípadne používam anglický ekvivalent – self. Keď som mal 
pocit, že bez problémov sadne slovenské „seba“, tak som už 
neuvádzal Selbst alebo self. 

„Objektbeziehung“, „Objektreprezentanz“ prekladám 
v súlade s návrhom MUDr. Václava Mikotu ako objektný 
vzťah, objektná reprezentácia. V prvom prípade ide vlastne 
o vzťah s druhým človekom (alebo inou bytosťou či vecou) 
a v druhom o mentálny „obraz“ objektu.* 

* Preklad kapitoly autorov Heinz Kohut a Ernest S. Wolf: Die 
Stoerungen des Selbst und ihre Behandlung. In Uwe Henrik Peters 
(Hrsg) Psychiatrie. Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band X. 
Ergebnisse fűr die Medizin (2). Verlegt bei Kindler. Zurich,1980,  
s. 667-682. 
 

Poznámka prekladateľa: 

Heinz Henseler sa v texte zmieňuje aj o význame teórie 
narcistickej regulácie pre lepšie pochopenie suicidálneho 
správania alebo prinajmešom niektorých jeho foriem.Tejto 
problematike venoval významnú teoreticko-empirickú mo-
nografiu, ktorá vyšla v mnohotisícových opakovaných vy-
daniach pod názvom Narzistische Krisen. Zur Psychodyna-
mik des Selbstmordes. Z kapitoly o problematike agresie 
vyberám citát: „Blízka psychologická príbuznosť medzi 
vraždou a samovraždou sa prejavuje aj v tom, že vražda 
a samovražda sa pomerne často vyskytujú u tej istej osoby.“ 
Podľa Ringela (1966) sa v Anglicku 50% vrahov po svojom 
čine pokúsi o samovraždu. Hacker (1971) udáva, že 28 vra-
hov mu dôveryhodne povedalo, že vraždili len preto, aby 
boli popravení. K surovým násilným činom dochádza podľa 
Hackera často v situáciách beznádeje a zúfalstva. „Despera-
do“ znamená v preklade nemajúci nádej; výraz označuje ale 
súčasne nevypočitatelného násilníka. – Hitler považoval za 
primerané, že Nemecko zomrie s ním: „Nemecký národ ne-
bol dosť dobrý, aby som ho ja viedol.“ (s. 45). 

 

Preložil prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. Súhlas k prekladu 
a publikovaniu v slovenčine dalo Vydavateľstvo Kindler. 
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