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Kdorkoli si poskuša ustvariti pregled nad tem, kaj se je v 20. stoletju dogajalo na področju 

psihoterapije z ljudmi s psihotičnimi motnjami, ne more mimo italijanskega psihiatra in 

psihoterapevta Gaetana Benedettija (1920–2013). Ko sem se sredi osemdesetih let kot 

specializant psihiatrije začel srečevati in pogovarjati s številnimi psihiatričnimi pacienti, mi je 

predstavljalo njegovo delo pomemben navdih in spodbudo za vstopanje v psihotične svetove. 

Predvsem se me je dotaknila njegova empatija in predanost delu s pacienti in njegova 

sposobnost, da je klinično delo stalno povezoval z raziskovanjem. 

 

 
 

Slika: Gaetano Benedetti (1920–2013) 

 

Benedetti se je priključil psihiatričnemu timu na sloviti Univerzitetni kliniki Burghölzli v 

Zürichu leta 1947. Prav na tej kliniki je Eugen Bleuler (1857–1939) skoval pojem 

„shizofrenija“ in proučeval psihodinamiko pacientov s to diagnozo tudi s tako znanimi 

psihiatri in psihoterapevti, kot sta bila Carl Gustav Jung in Sigmund Freud. Eugenov sin 

Manfred Bleuler (1903–1994), ki je kot vodja klinike nasledil očeta, je leta 1987 v uvodu k 

prvi izdaji Benedettijeve knjige Psihoterapija shizofrenije (Bleuler, 1995) napisal, da je bila 

Benedettijeva empatija do pacientov podobna očetovi.  

 

Ko se je začelo obdobje psihofarmakologije, so že v petdesetih letih na kliniki začeli 

uporabljati rezerpin, vendar so se tudi ob kasnejšem eksplozivnem razvoju in uporabi 

nevroleptikov izognili temu, da bi precenjevali njihov vpliv in so bili vedno pozorni tudi na 

nevarnosti njihove uporabe. Prav Benedetti je bil eden ključnih članov tima, ki je stalno 

posvečal glavno pozornost psihoterapiji. Tesno je sodeloval z Gustavom Ballyjem, Medardom 

Bossom, Marguerite Sechehaye in Christianom Müllerjem, s katerimi je leta 1956 ustanovil 

Mednarodni simpozij za psihoterapijo shizofrenije na psihiatrični kliniki Univerze v Lausanni. 

Leta 1956 je tudi postal profesor psihoterapije na Univerzi v Baslu. Opravljal je klinično in 
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raziskovalno delo do upokojitve leta 1985. Tudi po upokojitvi je ostal aktiven kot učitelj in 

supervizor terapevtov, ki so se ukvarjali s psihoterapijo ljudi s psihotičnimi motnjami. 

 

Bleuler je zapisal, da je Benedetti „vedno znova odkrival, da se za psihopatologijo skriva 

človek z inetelektualnim in čustvenim življenjem, kot ga imajo normalni ljudje. Zasluži si 

pomoč, kot si jo vsak trpeči človek! Velik izziv je premostiti izolacijo človeka s shizofrensko 

motnjo, bodisi za daljši ali krajši čas. Ta dragocena izkušnja igra pomembno vlogo v 

Benedettijevih terapijah in poučevanju.“ (Bleuler, 1985: xii) 

 

Ob koncu svoje kariere je shizofrensko motnjo razumel kot posledico interakcije med 

nevrobiološkimi ranljivostmi, neustavljivo močnimi in preplavljajočimi čustvi in 

pomanjkljivo integriranim jazom. Jedrni psihološki primanjkljaj pri pacientih je videl v 

razpadu jaza na ločene simbiotske dele, kar je imelo za posledico nihanja med patološko 

simbiotskim odnosom do sveta in obrambno avtističnim umikom iz objektnih odnosov. 

 

V intervjuju z Brianom Koehlerjem je leta 2000 na vprašanje, kaj je iz psihološke perspektive 

temeljni problem pri shizofreniji, odgovoril takole: »Pri shizofreniji imata transfer in 

kontratransfer uničujoč učinek, ker manjka periferni del jaza. To je tisti del, ki se razvije 

preko objektnih odnosov (to je podobno dialektičnemu modelu razvoja jaza Petra Fonagyja) 

in ki si ga lahko metaforično predstavljamo kot membrano celice. Le ta jo ščiti, da lahko 

kompenzira vplive zunanjega sveta. Moja predpostavka je, da je zaščitna membrana jaza 

sestavljena iz zrcalne podobe jaza, ki se oblikuje v fazi, ki jo je Lacan poimenoval zrcalna in 

ki se razvija, dokler ne postane simbol jaza. Kot se v interakciji z okoljem membrana 

spreminja, da bi zaščitila notranjost celice, tako se simbol jaza preoblikuje v stiku s svetom, 

da bi ohranil osrednje jedro jaza, njegovo kontinuiteto. Temeljni biološki konflikt vseh živih 

bitij je, kako se spreminjati v stiku z okoljem in istočasno ohranjati svojo strukturo 

nespremenjeno. Ta konflikt se pri ljudeh s psihotično motnjo stopnjuje do dramatičnih 

razsežnosti, ker manjka membrana, manjkajo simboli jaza in je notranjost celice, središče 

jaza, neposredno izpostavljeno vplivom zunanjega sveta. Središče jaza se tako izliva in 

projektivno širi navzven. Ko je središčni del jaza neposredno izpostavljen čustvom 

medosebnih odnosov, izgubi svojo funkcijo organizatorja in oblikovalca doživljanj znotraj 

tistih koordinat, ki nam dajejo občutek eksistencialne kontinuitete, to pomeni, da smo sami 

svoji ne glede na situacijo.« (Koehler, 2003: 78)  

 

Iz tega odlomka intervjuja je možno začutiti, kako ustvarjalen in živ je ostajal Benedetti tudi v 

pozni starosti, tako da je svoj delovni eros tudi po upokojitvi prenašal na številne učence.  

 

V nadaljevanju je predstavljen prevod  šestega poglavja iz Benedettijeve knjige Psihoterapija 

ljudi s shizofrensko motnjo, ki je prvič izšla leta 1987. Menim, da ob branju lahko začutimo 

vse Benedettijeve zgoraj opisane kvalitete. Tisto, kar me je najbolj spodbudilo, da sem se lotil 

prevajanja, je predvsem njegovo sporočilo, da je vredno tvegati z osebo, ki ima psihotično 

motnjo, bližnji človeški odnos. Benedetti in drugi učitelji, ki so na začetku moje psihiatrične 

in psihoterapevtske v osemdesetih letih ključno vplivali name, so imeli ta pogum. Tako sem 

tudi sam prišel do izkušenj, ki jih v tem poglavju opisuje Benedetti, da je namreč možno 

vstopiti v bolnikov svet s »soudeležbo«, »terapevtsko ljubeznijo«, »terapevtsko simbiozo«, 

kot so to na različne načine poimenovali različni avtorji in da je to posebna izkušnja, ki se 

globoko dotakne in spreminja tudi terapevta samega: »Samo na ta način lahko odnos ustvari 

dvojni svet doživljanja, ki daleč presega klinično dojemanje in ki tudi prispeva k 

psihoterapevtovi 'individuaciji'. Vstop v aktualno situacijo in v bolnikov svet doživi 



psihoterapevt kot darilo, ki ga je dobil od samega bolnika in njegovega lastnega nezavednega, 

se pa lahko v tem uri in to spodbuja z meditiranjem.« (Benedetti, 1995: 79-80) 

 

Naj ponazorim še na svoji konkretni izkušnji, kako mi je Benedetti pomagal vstopati v 

svetove ljudi s psihotičnimi motnjami. Leta 1986 sem skupaj z Bernardom Stritihom, ki je bil 

eden od mojih ključnih učiteljev za psihoterapevtsko delo z ljudmi s psihotičnimi motnjami, 

vodil skupino za samopomoč za psihiatrične paciente, v kateri je bil tudi moški, star okoli 

trideset let, ki je pred desetimi leti dobil diagnozo shizofrenija. Recimo, da mu je bilo ime 

Leon. Večkrat je bil hospitaliziran, dvakrat tudi po poskusih samomora. Srečanja skupine smo 

imeli ob ponedeljkih zvečer in počasi se je utirila navada, da je Leon, ki je delal po štiri ure v 

prilagojenem delovnem okolju, prišel k meni na pozno popoldansko kosilo. Nato sva skupaj 

odšla na srečanje skupine. V skupini namreč nisem sodeloval kot psihiater, ampak  bolj kot 

Miran.  

 

Ključna ideja, ko sva začela s skupino za samopomoč, je namreč bila, da bova poskusila 

vstopiti v svetove članov skupine kot človeka in ne toliko kot strokovnjaka. Zato smo poleg 

srečanj skupine razvili tudi razne oblike druženja, skupnih izletov, skupnega preživljanja 

počitnic ipd. Izkušnje, ki sem jih na ta način pridobil, so bile zame neprecenljive. V bolnici 

sem namreč kot psihiater  veliko težje razvil pristen človeški odnos s svojimi pacienti, ker je 

bila struktura bolnišničnega zdravljenja hierarhična. Tudi če sem si prizadeval pacientom 

pokazati, da se jim želim približati na človeški ravni, so ostajali veliko bolj zadržani kot v 

kontekstu naše skupine za samopomoč. 

 

Tako je Leon nekega popoldneva po službi spet prišel na kosilo. Rad kuham in ni mi bilo 

težko skuhati še za enega več. Leon je imel kljub vzdrževalni nevroleptični terapiji slušne 

halucinacije. Običajno so ga glasovi kritizirali, poniževali, mu grozili. Tisti dan je bil v nekam 

slabši koži in iz drobnih gibov ustnic in pogleda, ki je bil obrnjen bolj navznoter, sem sklepal, 

da so notranji glasovi na delu. Poskušal sem mu pomagati, da bi obrnil pozornost navzven in 

sem ga povabil, da se priključi pri rezanju zelenjave. Z malo oklevanja se je lotil dela. 

Nenadoma pa mi je pogledal v oči in rekel: »Zakaj si jezen name?« Bil sem presenečen, saj 

nisem čutil nobene jeze in sem mu tudi zatrdil, da nisem jezen. Njegovo vprašanje sem si 

razlagal bolj kot posledico njegovega notranjega dialoga z glasovi, ki so pogosto imeli jezen 

prizvok.  

 

Ko sva sedla k mizi in začela jesti, pa sem se nenadoma začel jeziti, ko sem mu poročal, kako 

sem preživel dopoldan v bolnici. Moja jeza je bila povezana z manjšim konfliktom, ki sem ga 

tisti dan doživel z nadrejenim in na katerega sem že pozabil.  »Pa si imel res prav, da sem 

jezen,« sem mu priznal. Seveda pa je Leon mojo jezo, ki jo je subliminalno zaznal, povezal s 

seboj, čeprav nisem bil jezen nanj, o čemer sva se tudi pogovorila. Tako je bilo še velikokrat, 

da je zaznal moja čustva, še predno sem se jih sam ozavestil. 

 

Ob Leonu sem se učil odprte komunikacije. Z vsemi ljudmi s psihotičnimi motnjami, kjer sem 

razvil bližnji človeški odnos, sem izkusil podobno, da so me namreč intuitivno brali kot 

odprto knjigo. Velikokrat so zaznali določena čutenja in čustva, predno sem se jih sam 

ozavestil. Oblika in način, kako so reflektirali moje nezavedno in širše dogajanje v svojem 

okolju, pa sta bila seveda velikokrat šifrirana, zakrita običajni vsakdanji logiki. Tako je bila 

npr. za dešifriranje blodenj potrebna velika potrpežljivost, predanost in odprtost v 

komunikaciji z njimi. Je pa bil občutek, ko sem lahko razumel in vstopil v njihovo 

»disociirano« mišljenje, ki nenadoma zame ni bilo več disociirano, ampak samo drugače 

asociirano, nepozaben. Kot bi našel ključ za razumevanje posebne kode, ko so se v 



intersubjektivni zavesti med mano in človekom s psihotično motnjo stvari nenadoma zložile 

in je namesto občutka tujosti nastal občutek globoke človeške povezanosti.  Ob branju 

Benedettija sem to značilnost komunikacije z ljudmi s psihotičnimi motnjami lažje razumel in 

prepoznal kot posebno dragocenost. 

 

Upam, da bo ta slovenski prevod za pokušino
i
 vzbudil pri komu interes za nadaljnje branje 

Benedettijevih del, ki so še vedno aktualna in dragocen vir za vse, ki jih zanima 

psihoterapevtsko delo z ljudmi s psihotičnimi motnjami. Kot pravi Benedetti, nam tudi 

vstopanje v psihotični svet lahko pomaga k temeljnim spoznanjem, kaj pomeni biti človek. 

Zato, ker je še bolj zahtevno, kot je vstopanje v drug jezik ali drugo kulturo. Zato, ker je 

psihotični svet še bolj drugačen od drugega jezika ali kulture. Zato, ker se najbolj srečamo s 

sabo tam, kjer nam je drugi najbolj tuj.  
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 Dobeseden prevod angleškega naslova knjige »Psychotherapy of Schizophrenia« bi bil »Psihoterapija 

shizofrenije«, sam pa sem raje prevajal s »psihoterapija ljudi oz. pacientov s shizofrensko motnjo«. Že od 

začetka svoje psihiatrične in psihoterapevtske kariere se namreč, kolikor se le da, izogibam  nevarnosti 
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»paranoja« itn., ampak da gre vedno za ljudi, ki jim nekdo pripiše (ali si sami sebi pripišejo)  značilnosti 

shizofrenske, nevrotske ali osebnostne motnje. Čeprav to seveda vsi vemo in si lahko zatrjujemo, da 

uporabljamo besedo shizofrenija iz ekonomičnih razlogov, da nam ni potrebno vedno znova povedati več besed, 

se bojim, da za to plačamo ceno. Stranski učinek ponavljanja besede shizofrenija je, da se objektivizira, nastane 

vtis, kot da nekaj takega zares obstaja na podoben način kot obstaja kolo ali gora. Pozabimo, da je to le beseda, 

poimenovanje, del zemljevida, ki zaradi našega skromnega védenja malo pove o tistem, kar je na teritoriju.  

 

Še bolj neprijetno mi je, ko zaslišim, da nekdo govori o »shizofrenikih«, »psihotikih«,  »alkoholikih«, 

»psihopatih«, »nevrotikih«, saj to doživljam kot poniževalno do ljudi s psihičnimi težavami. Čeprav je potrebno 

uporabiti več besed, npr. namesto »shizofrenik« »oseba ali človek s shizofrensko motnjo« ali »pacient z 

diagnozo shizofrenija«, se mi zdi vsekakor vredno truda. Tudi zato, ker diagnostika duševnih motenj na sedanji 

stopnji našega (znanstvenega) vedenja v večini primerov ne pove ničesar o etiopatogenezi, ampak predstavlja le 

simptomatske opise, je torej opisovalna in ne razlagalna. Zato je dobro, da ostajamo pri uporabi psihiatričnih 

diagnoz skromni in spoštljivi do ljudi, ki jim pripišemo značilnosti teh diagnoz.  


