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11. dni dynamickej psychoterapie

Poznámky k osobnostným štýlom a k procesu ich starnutia

Ľ. Juráš

Spôsob ako starnúci ľudia reagujú na intrapsychické kon-
flikty a zmeny v sociálnych podmienkach je funkciou in-
terakcie medzi osobnostným štýlom, subjektívnym význa-
mom, ktorí pripisujú starnutiu a inštitucionálnym kontex-
tom, v ktorom sa starnutie vyskytuje. Úspešné starnutie je
prežívané ako napĺňanie emocionálnych a neurotických po-
trieb a minimalizovanie medzery medzi sociálnou realitou
a psychickými stavmi.
Ukazuje sa, že proces starnutia prebieha na línii posilňova-

nia jadra osobnosti a zároveň umožňuje expresiu potlačených
emocionálnych potrieb a pocitov v dôsledku oslabenia funkcií
super-ega. Tak paranoidný starnúci človek sa stáva viac ne-
dôverčivým, strachovým, pripraveným k útoku; obsedantno-
kompulzívny viac v emocionálnom ústupe, s väčšou posadnu-
tosťou detailami a pochybnosťami; hysterický starnúci človek
viac emocionálne expresívny, otvorený a citlivý (vnímavý);
impulzívny starnúci viac riskujúci a orientovaný na činnosť;
narcistický starnúci človek viac závislý a ľahšie zraniteľný.
Obrany, ktoré v minulosti boli efektívne (adaptívne), ne-

musia byť takými v starom veku. Štýly starnutia, ktoré sa
opierajú o používanie „nezrelých“ obrán, ktoré pútajú alebo
vyžadujú pozornosť, sú viac adaptívne, než štýly, ktoré po-
užívajú primárne „zrelé“ obrany. Je príznačné, že stárnuci
jedinci s používanými obranami ako „acting out“, „projek-
cia“, „denial“ alebo „disociácia“ (nezrelé obrany) si s väčšou
pravdepodobnosťou budú získavať viac pozornosti a pomoci,
ako jedinci so „zrelými“ obranami ako je racionalizácia, inte-
lektualizácia a supresia. Ukázalo sa, že hostilita, agresivita
a nárokovateľnosť sa stávajú v starom veku funkčnejšími.
„Nezrelé“ obrany dovoľujú priamejšiu expresiu osobných po-
trieb a impulzov. Umožňujú starým ľuďom získať väčšiu po-
zornosť a pomoc od rodiny, priateľov a medicínskeho štábu.
Starí ľudia využívajú obrany k získavaniu pocitu autonó-

mie alebo kontroly, ktorý vyhovuje ich osobnostnému štýlu.
Tak obsedantno-kompulzívni jedinci získavajú pocit autonó-
mie vytvorením si vnútorného uzavretého sveta myšlienok,
ideí a starostí. Paranoidní jedinci získavajú pocit moci nú-
tením druhých ľudí do submisie v cykle potrebnosti a od-
mietnutia. Hysterickí jedinci získavajú pocit autonómie dra-
matickou expresiou a zdieľaním pocitov. Impulzívni jedinci
objavujú v procese starnutia novú výzvu k prekonávaniu sa
a zdolávaniu prekážok. Narcistickí jedinci si vytvárajú bez-
pečné emocionálne prostredie, v ktorom si môžu pestovať
svoje mladistvé túžby a fantázie. Prezentované osobnostné
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štýly sú v reálnom živote viac „zmesami“ týchto typov –
predstavujú dominantný osobnostný štýl kombinovaný se-
kundárnymi črtami z iných, ich opisy treba vnímať skôr ako
ilustrácie, než systematickú analýzu procesu starnutia.

Starnutie a paranoidný osobnostný štýl (POŠ)

Starnutie POŠ prináša a udržiava emocionálnu izoláciu,
ktorá nadobúda formu hostilného, často pasívne-agresívneho
správania, v ktorej členovia rodiny, priatelia i medicínsky
personál sú prezentovaní ako nepriatelia a obetní barán-
kovia. Paranoidné obrany (denial-popretie externej reality
a projekcia-pripisovanie vlastných neuznaných pocitov dru-
hým ľuďom) majú adaptívnu i maladaptívnu funkciu – po-
skytujú pocit moci a kontroly – schopnosť terorizovať dru-
hých – ale zároveň posilňujú paranoidné prostredie, charak-
terizované ďalšou nedôverou a podozrievavosťou, ktoré ne-
dovoľujú blízku interakciu s inými. Starnúci paranoidní ľu-
dia nie sú ľahko adaptabilní na zmenu. Zmena prostredia
(bývania) alebo stanoviska, prebúdza nové perzekučné stra-
chy. Nedarí sa im dobre v inštitúciách, kde je komunita sta-
rých ľudí, v ktorej sa vyžaduje denná sociabilita a koope-
rácia. V minulosti však mohli byť úspešne odmeňovanými
v zamestnaneckom svete, napr. vo výkonnej moci v určitých
vysoko súťaživých kontextoch pracovného pomeru (zamest-
naneckom), ale ich paranoidné štruktúry boli maladaptívne
v sociálnych zariadeniach s normatívnymi očakávaniami dô-
very, kooperácie a zdieľania (napr. i v rodine). Paranoidné
črty vedú k sociálnej a emočnej deprivácii, pretože sťažujú
prijímanie pomoci, bránia blízkej interakcii. Popretie objek-
tívnej reality a projekcia – obzvlášť perzekučných strachov
– tvoria cyklus požiadaviek a odmietnutí, ktorý spôsobuje
aj obtiažnosť liečenia.

Starnutie a obsedantno-kompulzívny osobnostný
štýl (OCOŠ)

Starnutie predstavuje „aktívny ústup“ (aktívne vyprosťo-
vanie sa), ktorý obsahuje aktívne hľadanie oblasti, kde je
diskrepancia medzi emocionálnymi potrebami a sociálnymi
očakávaniami minimalizovaná. Tento štýl starnutia je cha-
rakterizovaný kľudom, sociálnou izoláciou a emocionálnym
odpútavaním. Starnúci sa chránia pred emocionálnymi po-
žiadavkami a pred akceptáciou potrieb závislosti. Intelek-
tuálne sú aktívni a kontrolujú svoje sociálne prostredie ak-
tívnym ústupom. Tento ústup môže však zvyšovať sociálnu
izoláciu, ktorá býva často chybne označovaná ako forma dep-
resie. Sú v odpore proti vyjadrovaniu a zdieľaniu emocionál-
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nych potrieb, alebo situácii závislosti. Držia si emocionálny
dištanc, trávia čas so sebou samými (čítanie, hry pre jed-
ného, uzatváranie sa i so starosťami do seba). Tieto aktivity
im poskytujú pocit autonómie a bezpečnosti. Na rozdiel od
paranoidných, ktorí projikujú negatívne pocity do druhých
– vytvárajúc cykly závislostí, OC inklinujú k ústupu. Ich ob-
rany (racionalizácia, intelektualizácia, izolácia afektu) môžu
byť tak adaptívne, ako aj maladaptívne. Napr. intelektuali-
zácia môže byť skôr využitá na intelektuálne pochopenie for-
movania symptómu alebo skvelú analýzu priebehu choroby,
ako na akceptáciu osobného zdravotného problému. Izolácia
afektu (videnie sveta v afektívne miernych tónoch) pôsobí
ako ochranný štít proti bolestiam a stratám, obzvlášť tam,
kde je častá smrť a veľké emocionálne zaťaženie – v nemoc-
niciach a domovoch pre starých ľudí.

Starnutie a hysterický osobnostný štýl (HOŠ)

HŠS je štýl v ktorom emocionálne stavy sú zvýšené, pocity
sú ľahšie vyjadrené a sociabilita je posilňovaná. V dobrom
zdraví, štýl starnutia hysterikov je otvorený, expresívny a ak-
tívny. Tieto osobnosti vyhľadávajú sociálnu interakciu a kon-
takty obzvlášť s rovesníkmi. Redukcia sociálnych zodpoved-
ností, oslabenie tlakov super-ega a zníženie sociálnych očaká-
vaní, tvoria priestor pre rozšírenú self-expresiu. Ich „nezrelé“
obrany acting out (behaviorálna expresia pocitu za účelom
vyhnutia sa jeho uvedomeniu) a represia (odstránenie nech-
cených pocitov a myšlienok z vedomia) sú adaptívne, pre-
tože podnecujú rodinných príslušníkov ako i medicínsky štáb
k venovaniu im pozornosti. Hrajú významnú úlohu v senior-
ských centrách a domovoch pre starých ľudí, kde sa ich ume-
lecké zručnosti a sociálny talent môžu dobre uplatniť. Mala-
daptívna funkcia tohto štýlu spočíva v náladovej instabilite
a v šťastnej fasáde, ktorá často ukrýva depresívne tendencie.
U tohto štýlu, nazývaného podľa Whitbourna štýlom „ne-
úzkostlivej identity“, dominuje viac bezstarostný, nezáväzný
postoj k starnutiu, pričom role sú v starom veku hrané s väč-
šou ľahkosťou a jedinci sa vekom cítia menej stigmatizovaní.
Sú sociálne a fyzicky aktívni, slobodní k vyjadrovaniu impre-
sionistických a kolorovaných ideí. Sú obzvlášť skúsení v udr-
žiavaní emocionálnych spojení, pričom ale ich expresívny-
nekonvenčný štýl môže im spôsobovať aj ťažkosti, keď sa
vymyká normatívnym očakávaniam.

Starnutie a impulzívny osobnostný štýl (IOŠ)

IOŠ je orientovaný na činnosť. Drží starnúcich v angažo-
vanosti a v zaujímaní sa o činnostnú aktivitu. Ich činnosti
sú charakterizované nedostatkom zdržanlivosti a konformity
k pravidlám a predpisom. Nie sú sociabilní – sú príliš za-
mestnaní robením si svojich vecí – ale môžu vstupovať do
„aliancií“ – v snahe získať, čo chcú, so slabým citovým pri-
pútaním. Tak dlho ako-tak môžu fungovať a byť nezávis-
lými, sú adaptabilní. Avšak, ak sú nútení byť v pasívnom
stave, prepadajú hnevu a sebadeštruktivite. Na rozdiel od
obsedantno-kompulzívnych, pre ktorých odpútanie je spô-
sob tlmenia emocionálnych požiadaviek, emocionálna zdr-
žanlivosť u impulzívnych je spôsobom zabezpečenia si slo-

body činnosti. Ich obrany disociácia (oddelené držanie mo-
tivácie a činnosti) a bludná projekcia (grandiózne fantázie
odtrhnuté od objektívnej reality) posilňujú ich v orientácii
na činnosť. Fantázie vznešenosti robia z nich bojovníkov, di-
sociácia robí z nich majstrov v klamaní seba a druhých ľudí.
Tieto obrany môžu však byť tiež maladaptívne. Limitujú
ich schopnosť robiť dlhodobé preventívne plány a monitoro-
vať proces starnutia, kvôli ich tendencie odmietať akúkoľvek
zdravotnú radu.

Starnutie a narcistický osobnostný štýl (NOŠ)

NOŠ je charakterizovaný konštantnou potrebou znova uisťo-
vania sa o vlastnej atraktívnosti a pokuse udržať mladistvý
zjav. Starnúci nie sú sociálne izolovaní, ale na rozdiel od
hysterických zriedkakedy iniciujú sociálnu interakciu. Potre-
bujú druhých ľudí ako zdroje narcistického zásobovania, ob-
zvlášť svoju rodinu, a tešia sa vyjadrovaniu pocitov, ktoré
ich robia centrom pozornosti. Sú orientovaní na minulosť
detstva, ktorú idealizujú a pokúšajú sa znova prežiť v prí-
tomnosti. Ich obrany ich chránia pred akceptovaním boles-
tivej diskrepancie medzi ich idealizovaným selfom a realitou
starnutia. Obrany – primitívna idealizácia (idealizované self
a viera v magické riešenia) a spliting (oddeľovanie „dobrých“
a „zlých“ častí selfu a objektu za účelom vyhnúť sa am-
bivalentným pocitom) majú adaptívny i disruptívny efekt.
Sú používané k zvládnutiu anxiety generovanej narúšajú-
cimi známkami starnutia. Primitívna idealizácia má dôležitú
adaptívnu funkciu u starnúceho – umožňuje mu udržať si po-
zitívny self-obraz. Viera v „magické riešenia“ prináša vnú-
torné uistenie, že choroba, bolesť, starnutie a smrť môžu byť
udržané v bezpečnej vzdialenosti. Narúša aj úsudok o symp-
tómoch a podporuje nerealistickú nádej úzdravy zo závažnej
choroby.∗

∗Práca bola prezentovaná na 11. dňoch dynamickej psycho-
terapie: Straty, starnutie, smrť, ktoré sa konali 16.-17.9.2009
v Senci.
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