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Z HISTÓRIE ČASOPISU 
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PREDPOKLADY PRE VÝVOJ 
CHRONICKÉHO ALKOHOLIZMU 

E. GUENSBERGER 

V liečbe chronického alkoholizmu sa na prvé miesto jednoznačne stavia 
psychoterapia a ostatné prostriedky sa považujú viac za pomocné opatrenia. 
Faktom však je, že lekári si pod psychoterapiou väčšinou nevedia predstavil" 
nič konkrétne. Samozrejme je výhodnejšie ak sa niekto s alkoholikom in
tenzívne zaoberá, nie je však dosial jasné o aké psychoterapeutické vedecké 
princípy tu ide a akých chýb sa možno dopustil". Jestvujú aj konkrétne psy
choterapeutické techniky ako hypnóza, avšak používanie nie je príliš rozší
rené vzhladom na velké množstvo alkoholikov. Niektoré metódy ako skupi
nové terapia sa čoraz viac rozširujú, nie je však isté, či ich účinná sila je 
v psychoterapeutickej technike, alebo viac v celkovej zmene života, čo by sa 
dalo označiť iba za psychoterapiu v širšom, nepriamom zmysle. 

A predsa je hladanie vhodného psychoterapeutického prístupu popred
nou úlohou nielen pre liečbu, ale aj v prevencii. O vplyve dispozičných fak 
torov vieme len velmi málo a medikamentózne prostriedky používané proti 
chorobnému návyku sú všeobecne známe a velmi rozšírené, avšak ich sku
točný zásah do procesu vývoja alkoholizmu je velmi sporný. Preto sa mu
síme utiekať predovšetkým k zásahom v psychologickej sfére. Nechceme tým 
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tvrdiť, že psychoterapia je indikovaná jedine pri chorobných stavoch psy
chickej genézy, predsa to znamená zaoberať sa intenzívnejšie najmä psycho
logichými faktormi vedúcimi k alkoholizmu. 

Potiaľ by bola vec jasná. Problematickou začína byť len vtedy, ak v da
nom prípade ide o spôsob hľadania konkrétnych psychologických koreňov . 

Tu sa musíme vyrovnať s celým klbkom tradičných názorov, ktorými spo
ločnosť komentuje celý problém. Naša spoločnosť má tolerantné stanovisko 
k alkoholizmu, aspoň pokiaľ ide o mužov. Je to tak, i ked sa to v oficiálnych 
hlasoch a vo verejnej mienke natoľko neprejavuje. A tento postoj, ktorý je 
napo/wn nepriateľom "číslo jedna" pre akúkoľvek liečbu alkoholizmu, operu
je psychologickými názormi, ktorými interpretuje alkoholizmus podľa svoj
ho. Alkoholik pije zo žiaľu, aby "utopil svoju bolesť", alebo aby "zabudol", 
pije preto, aby mu nebolo smutno, aby si spestril neznesiteľnú všednosť živo
ta a hlavne, aby nemusel na nič myslieť, ak sú starosti príliš naliehavé 
a nevie si inak poradiť. 

Tieto názory nie sú nepravdivé, ale sú krajne zjednodušené a príliš zo
všeobecnené. Keby spoločnosť tak isto ako u iných medicínskych problémov 
prejavovala taký vecný a vyčkávajúci postoj a nemala naporúdzi hotové 
myslenie pre všetlw, zaiste by bolo lahšie preniknúť do pozadia alkoholiz
mu, čo sa mnohým zdá byť také jasné a zrozumitelné, no v skutočnosti je to 
veľmi zložité, tajuplné a v mnohých otázkach neobjasnené. Spoločnosť od
sudzuje výstrelky, odsudzuje pijanov, ktorí bijú ženu a deti a robia výtržno
sti, skrátka zavrhuje alkoholizmus, v súvislosti s hrubými antisociálnymi 
výčinmi. No alkoholik v skutočnosti je plný protirečení. Dnes vystupuje s ne
skrotným sebavedomím a zajtra sa možno dozvieme, že spáchal samovraždu 
z ničoho nič. Z ničoho nič? Alkoholik na rozdiel od inej duševnej poruchy 
budí dojem celkovej usporiadanosti, ale v skutočnosti býva zdanlivo zrozu
mitelná len viditelná čast~ ktorou alkoholik škandalizuje. Odhalenie vlast
nej psychologickej podstaty je preto tým obťažnejšie a vyžaduje si osobitný 
prístup. Tento prístup však naráža na velké ťažkosti. Po prvé, okolie si u pi
jana všíma rukolapné hrubosti, nechce nič počuť o nejakej psychológii, ne
pociťuje polutovanie ako pri inej chorobe a nemá pre to ani porozumenie. 
Po druhé, alkoholik sám sa o to neusiluje, málo spolupracuje a radšej uka
zuje navonok svoju výbojnú stránku a svoju intímnu problematiku si ne
cháva pre seba. 

Sú tu v podstate dve cesty, ako možno uskutočniť tento prístup. Prvá sa 
opiera o psychopatológiu. Jestvujú totiž viaceré dobre známe psychické po
ruchy, ktoré druhotne vedú k pitiu. Takzvané symptomatické pitie je preja-
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vom psychickej poruchy a je celý rad takých porúch, ktoré každá iným spô
sobom vedie k pitiu. 

Osobitne rozšírené sú v tomto smere larvované depresie, ktoré tvoria 
hlavnú príčinu pitia. Kedže tu nedochádza k skutočnému návyku, ale len 
k de(icitárnemu pitiu počas trvania depresie, tento druh pitia spravidla ne
vedie k návyku a k pravému vývoju alkoholizmu. Dychtivý vzťah k alkoholu 
sa síce niekedy podobá toxikománii, no podstatne sa od nej líši, lebo pri to
xikománii je alkohol cielom vášne, kým u symptomatického pitia len pro
striedkom na získanie istého psychického účinku. Inak je to s neurózami. 
Tu sa podarilo osvetliť trochu bližšie mechanizmus experimentálnymi prá
cami. Priekopnícke práce, urobené na mačkách a na krysách, odhalili vý
znamné súvislosti, ktoré možno aplikovať aj na človeka. 

U krýs totiž pod vplyvom alkoholu nastalo zníženie obrannej reakcie, čo 
im pomohlo riešiť konfliktové situácie, ktoré normálne zvieratá nezvládli. 
Preto Conger súdi, že osobitná redukcia strachu spôsobuje u alkoholilwv 
podporu pitia. U mačiek rozložil alkohol podla Massermana a Yuma pod
mienené reakcie, najmä zložité. Na jednej strane alkohol chránil mačky 

pred vývojom experimentálnej neurózy, na druhej strane nezintegroval neu
rotické odpovede, takže s malými dávkami elementárne a účinnejšie reakcie 
ostávajú relatívne intaktné. Napokon s ústupom neurotických príznakov ta
kisto ustupuje sklon mačiek k alkoholu. Aplikačná možnosť týchto výsledkov 
na patológiu človeka je očividná. 

Aj čisto klinické skúsenosti s neurózami ukazujú, že v ich mechanizmoch 
má alkohol podobnú úlohu. Príčinou neuróz sú totiž do velkej miery psycho
logické determinanty, ktoré aj bez neurózy povedali by sme na miesto 
neurózy vedú k alkoholizmu a na ktoré sa chceme trochu dôkladnejšie po
zrieť. J eden z najvýznamnejších, prv opísaných záberov zo štúdia experi
mentálnych neuróz je najmä ten, že patologický sklon k alkoholizmu perpe
tualizuje konflikt a tým aj úchylku a znemožňuje alebo oddaluje tak lieče
nie. Neurotické pitie je základom skutočného alkoholického vývoja so všet
kými štádiami až po toxikomániu. Je dobré si uvedomiť, že neurotický me
chanizmus vzniku alkoholizmu sa používa na skreslenie skutkového stavu. 
Týmto označením sa totiž kladie väčší doraz na ospravedlnenie a na bez
mocnosť alkoholika. Nie je presne známe, do akej miery a kedy plno vyvi
nuté neurózy skutočne prechádzajú do typického alkoholizmu, pretože už aj 
samotná neuróza utvára istý systém náhradných a kompenzačných reakcií. 
Bude potrebný další rozbor na zistenie, kedy prechádzajú neurózy bez psy
chopatie do vlastnej alkoholickej narkománie. Po sociálnej stránke, pravda, 
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pitie neurotilwv je veľmi rozšírené a tvorí závažný problém, lebo i keby ne
vzniIda vlastná narkománia s osobitnými zákonitosťami, z experimentál
nych neuróz a z klinickej skúsenosti vyplýva, že pitie pomáha fixovať neuró
zu a značne sťažuje psychoterapeutický prístup. 

Polúaľ ide o psychopatie, majú podobne ako u iných narlwmánií azda 
najväčšiu tendenciu k vývoju malígneho chronického alkoholizmu. Nejde 
o určitý špecificl~ý druh psychopatie a takisto mechanizmy vývoja sú podľa 
toho odlišné. Zdá sa, že najväčšia dispozičná slabosť je prítomná u tzv. ne
zdržanlivých psychopatov. Zatiaľ nemožno rozhodnút~ do akej miery možno 
hovori{ o vymedzenej slwpine náruživých a do akej miery je tento sklon 
podmienený inými psychopatickými osobitosťami. Takisto je sporné, či sa od 
nezdržanlivých psychopatov dá odčlení{ skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú 
preto pitie, lebo nevedia zvládnuť ani menšie nepríjemnosti. Sú to nestáli 
psychopati s nedostatočnou tzv. neutrálnou vôľou, sú málo odolní voči poku
šeniam každého druhu. Ďalej tymopati, u ktorých nevyváženosť v emotív
nom živote návylwv vedie ku kompenzačným pokusom pomocou allwholic
llých nápojov. Z podobných dôvodov sa allwholizmus vyskytuje niekedy epi
zodicky namiesto typickej progresie u ostatných psychopatov. 

Hoci aho sa prehlbuje výslwm, ktorý ozrejmí podiel takých vlôh na vznik 
allwholizmu, dnes už nemožno pochybovať o tom, že v mnohých prípadoch 
nie sú špecifické dispozície dané v tom zmysle, ako sme uviedli vyššie, čiže 
na základe psychických porúch alebo abnormít; je teda potrebné vysvetliť 
psychogenézu allwholizmu aj u psychicky normálnych osôb. Kedže ani 
u nich nie je badateľný jednotný sklon a vývin v súvislosti s alkoholom, na
nucuje sa potreba hľadať odlišné predisponujúce faktory v normálnom psy
clúckom živote. V tomto smere bolí vyvinuté aj patričné úsilia, pričom pri 
všetkej rozdielnosti býva problém postavený v dvoch alternatívach: podla 
jedných nie je odôvodnený názor, že osobitné typy osobnosti predisponujú 
k alkoholizmu (Diethelm), iní (RosenbaumJ naopak zastávajú názor, že roz
hodujúce sú viac povahové črty a osobitné typy ludí, ktoré aj pri inak velkej 
typologickej variabilite tvoria sklon k alkoholizmu. Ked berieme do úvahy 
výsledlq psychologických testov, nenájdeme vela nového, čo nezistili už 
predchádzajúce poznatky. J ednako však testové skúšky lepšie ozrejmili nie
ktoré súvislosti. Nápadne vysokým sa javil byť výskyt paranoidných tenden
cií. Ďalej sa u vyšetrovaných ukázalo odcudzenie a autistické myslenie. Aj 
to trochu protirečí bežnej skúsenosti, že alkoholik je spoločenský človek. 

V skutočnosti tu nejde o hlbšie sociálne city, ale len o určitý typ družby, 
v ktorej sa dajú realizovať alkoholické tendencie. Autistické myslenie sa 
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manifestuje u tom, že allloholik produkuje domnienllu moci a nezrani
teľnosti. Niekedy vnútorné odcudzenie vedie aj ku zjavnej sociálnej izolácii, 
a to nielen v tom zmysle, že pijan je odmietnutý pre výčiny, ale i v tom, že 
prestáva mať hlbšie puto s celou spoločenskou realitou. 

V literatúre sa vyzdvihujú ešte niektoré ďalšie psychologické osobitosti. 
ZdôrazIluje sa osobná závislosť, až infantilný vzťah, najmä k matke. I keď 
sa dnes takéto úvahy často objavujú, skutočne možno badať na alkoholikovi 
často prejavy infantilnej nesamostatnosti a zvýšenú potrebu opory. Inou, ča
sto diskutovanou črtou je alkoholikova hostilita. Prejavuje sa nielen v allw
holizácii, ako sa často tvrdí, ale i v triezvom stave. Či ide o pudovú osobi
tosť, a jeho len o korelát infantilných vzťahov, nie je dosiaľ presne zistené. 
Niektorí pozorovatelia kladú veľkú váhu na sexuálne úchylky: zisťuje sa se
xuálna nezrelosť, hlavne nedostatok mužskej identifikácie, ktorá si vyžaduje 
kompenzáciu. Je známe, že niekedy orgastický zážitok je možný len v stave 
alkoholizácie. 

Niektorí vybudovali aj celý systém psychogenézy, resp. charakterového 
vývoja smerom k alkoholizmu. Podľa Knighta "over protective" (ochranár
sky) postoj matky vytvára impulzívny charakter. Jeho prejavom je neschop
nosť znášať frustráciu a zvýšená výbojnosť. Práve preto sa akékoľvek kon
flikty (aj infantilné) zdanlivo dajú riešiť alkoholom a opačne: nerieši
telnosťou konfliktov sa alkoholizmus udržuje. 

Ako ďalší príklad z teórie uvedieme systém Lolliho, ktorý považuje alko
holizmus za prejav chorobnej nutritívnej tendencie. Podľa neho sú slastné 
pocity útleho detského veku ako príjemné pocity tela a psychické zážitky bez
pečnosti a spokojnosti nediferencované. Pijan konštatuje, že len po požití al
koholu môže prežívať túto nediferencovanú slasť, po ktorej potom baží po 
celý život. Alkoholik neguje realitu sveta a nikdy sa túto diferenciáciu ne
naučí, takže neskoršie zážitky údajne nevedia korigovať konšteláciu minulo
sti. Nie je tu možné podrobnejšie analyzovať tieto teórie, podotýlwme iba, že 
v ich zaujímavých úvahách sú obsiahnuté nejasné mechanizmy. Napríklad 
vývoj hostility z neschopnosti znášať frustráciu je problematický, takisto; je 
sporná silná infantilná determinácia a aktuálnym, zrejme velmi význam
ným faktorom sa pripisuje len malý význam. 

Ak teraz chceme bez veľkých teoretických exkurzií zovšeobecňovať naše 
skúsenosti, mohli by sme ich zhrnúť takto: 

1. Opakované pitie, vedúce prípadne k alkoholizmu, slúži zvlášť často 
ako psychické anestetikum, a preto v prvej frekvencii sa vyskytuje u de
presívnych a dysforických nálad a v stresových situáciách. 
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2. Proti tomuto známemu faktoru sa u nás menej zohľadňuje opacny 
motív. Ľudia s nadbytkom výbojnosti, hypomanici, impulzívni a ľudia s ne
spracovanou agresiou takisto siahajú po alkohole. Pritom necháme stranou 
otázlw, či je táto agresivita konštitucionálne daná ako u psychopatie, alebo 
vytvorená v osobitnom charakterologickom procese. Ľudia to robia preto, 
aby prelomili bežné zábrany. Toho si musíme byť vedomí aj pri prečinoch, 
htoré sa prihodia v stave alkoholizácie, napr. pri istej pozornosti možno 
v takých prípadoch odlišovat" podiel latentnej agresie od porúch koordiná
cie, htoré sú následkom alkoholu na neurofyziologické funkcie. V tejto súvis
losti možno spomínat" aj slast", ktorú pocit"ujú pijani pri používaní drastic
hých výrazov a pri koprolálii. 

3. Psychická anestéza získaná alkoholom sa nevzt"ahuje iba na nezne
siteľné elementárne emotívne stavy, ale aj na daleko zložitejšie psychické 
danosti: na pocit viny, na pocit tiesnivej zodpovednosti, na pocit bezmocno
sti a potrebu podriadit" sa. Tu však je dôležitý dôvod pre zhubné pôsobenie 
al/wholu. Al/whol totiž znecitliv uje tieto nepríjemné zážitky, ale vytvára aj 
nezdravé subjehtívne riešenie. Alkohol v stave opojenia a neskôr pri chronic
hom užívaní totiž aj medzi obdobiami pitia spôsobuje u človeka skotóm na 
vlastnú neschopnost", vytvára sa pocit neobmedzenej sily, podceňuje sa zloži
tost" úlohy a shresľuje sa skutkový stav. Alkoholik takto často žije v dom
nienke, že je veľmi zdatným pracovníkom a aj v spoločnosti je tento názor 
rozšírený. Samozrejme, al/wholik môže objektívne byt" aj dobrým pracov
ní/wm. 

4. Dôležitým hnacím činiteľom pri vyhľadávaní alkoholu je skutočne aj 
frustrácia, a to v mnohých podobách. A práve týmito podobami sa treba 
zaoberal. Je to vedomie vlastnej bezvýznamnosti, všednosti života, ktoré pri
vádza k poháriku. Sú to vlastne veľmi odlišné motívy, z nich najsilnejší je 
azda frustrovaný pud seba uplatnenia. Niekedy vyrastá tento pocit skôr se
Iwndárne ako odpoved na zranené a ponížené sebavedomie. Pokiaľ ide o po
cit všednosti života, je to viac následok odcudzenia a objektívneho životného 
neúspechu. Veľmi často sa nám predstavuje tento motív ako túžba po senti
mentalite, po romantizme, po ilúziách, podobne ako u iných narkománií. 
V slwtočnosti však požitie alkoholu sprostredkuje len veľmi povrchnú senti
mentalitu, pretože nediferencuje city aj estetické. Ide o povrchnú emotívnu 
reakciu, čo vidiet" aj z toho, že tu chýba katartický účinok: alkohol človeku 
nijako nepomôže pri jeho emotívnej adaptácii a prekonaní bolestivých zážit
kov. 
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5. Nemožno podceňovať ani význam skupinovo-psychologichého fa/äora. 
U mnohých alkohol i/wv sa začína vývoj iba a/w prejav potreby družnosti 
bez hlbšieho vzťahu k alkoholu, ktorý však pri uskutočnení tejto družnosti je 
neeliminovatelný. Význam tejto interpersonálnej závislosti stúpa podla mie
ry, do akej sa rodina a niektorí priatelia dištancujú od pijana, Hovorili sme 
už, že alkoholik má vo väčšej miere potrebu opory. No okruh priatelov s kto
rými pije, mu ju poskytuje len velmi povrchne. Alkoholik nepotrebuje ani 
hlbší vzťah pre svoju izolovanosť a tento spôsob nezáväzného združovania 
týmto potrebám práve vyhovuje. Pravda, medziludský vzt"ah je tak hlboko 
zakorenený v psychickom živote človeka, že predstavuje nevyhnutnosť, ktorá 
sa aspoň v danej podobe realizuje, čím zase predstavuje moment udržujúci 
etylizmus. Vidíme však, že situácia by bola celkom iná, keby alkoholik bol 
akceptovaný iným kolektívom, čo je jedným z najvýznamnejších momentov 
skupinovej terapie a čo samozrejme, nie je možné bez prekonania istých pre
kážok, pretože pri vyvinutom alkoholizme taká zmena vyžaduje prebudova
nie veľmi zakorenených stereotypov. 

6. Napokon chceme hovoriť o oných naznačených "tmavých" stránkach 
duševného života, ktoré nás niekedy stavajú pred prekvapenia. Vo vyvinu
tom stave nanucuje alkohol človekovi istú úlohu, zaujatie istého miesta, kto
ré vôbec nezodpovedá želaniu a plánom pacienta. Napriek všetkým trvalým 
zmenám, napriek progresívnej charakteropatii vracajú sa u pacienta vždy 
obdobia ujasnenia. Nielenže počas pitia je emotívny stav labilný a z násil
nej hlučnej rázy prechádza do detinskej plačlivosti, ale aj v obdobiach med
zi pitím pacienti nedokážu vždy udržať skotomizáciu svojho skutočného po
stavenia. Preto sa nesmieme čudovať, že suicidálne pokusy sa robia vždy 
v alkoholizácii. Práve preto; že celé násilné a sebavedomé priečelie je 
v istom zmysle póza, je vnútorná samota alkoholika, jeho celková insufi
ciencia, jeho kapitulácia predživotnými problémami velmi závažným a ne
odškriepitelným psychologickým faktom. J e pochopitelné, že hocijako sa al
koholik vystatuje so svojou výbojnosťou, skrýva tak svoju vnútornú slabosť. 
No práve tu je ohnivko, ktorého sa skutočná psychoterapia môže chyti( táto 
psychoterapia je ešte obťažnejšia práve u alkoholika než u iných ľudí, pre
tože vôlové rezervy sú veľmi slabé a obdobia uvedomenia krátke a labilné. 
A nezabúdajme, že toto sa často ani v blízkom kolektíve nestretáva s prak
tickým porozumením. Musíme spomenúť ešte jednu zvláštnosť alkoholika, že 
síce velmi dobre vie premietať svoje vnútorné vnemy do búrlivých a ná
padných výčinov, ale velmi ťažko na rozdiel od rôznych neurotikov vie ver
balizovať podstatu svojich pravých ťažkostí. Čím dalej pokračuje charakte-
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ropatia, tým menšia bude možnosť účinne zasahovať práve do podstaty tejto 
psychologicIlej otázhy vývoja alhoholizmu a v slwtočnosti sa narlwmánia 
obyčajne dalej udržuje už inými, svojimi vlastnými mechanizmami. 

Ďalší výslwm uháže do ahej miery sa uvedené psychologiché fahtory 
uplat/lujú a ahé j e typologiché rozvrstvenie alhoholihov v rôznych hrajinách. 
Bežné rozdelenie, napríhlad známa Jellinhova klasifikácia typov od alfa po 
epsilon vymedzuje istú diferenciáciu, ale pokiaľ ide o psychologickú strán
hu, figuruje v týchto typoch j edine odlišný spôsob vzťahu k alkoholu čo do 
intenzity, periodicity a neodolateľnosti . 

Nemôže všah byť pochyby o tom, že napriek týmto ťažkostiam racionálny 
boj proti allwholizmu predpokladá konkrétny rozbor práve normálnych p sy
chologichých motívov a že to bude veľký krok, ked vzhľadom na veľký počet 
allwholikov nebudeme hľadieť na nich ako na masovú úlohu, ktorú treba 
riešiť masovými opatreniami, i ked význam takých opatrení nechceme pod
ce/loval". Mnohí považujú psychoterapiu u alkoholikov vzhľadom na dobro
voľnosť ich Iwnania za mrhanie síl a neadekvátnosť počínania. Je dôležité 
zdôrazniť, že to nezodpovedá skutočnosti. Musíme si však uvedomiť, že pri 
tomto počínaní budeme narážať na veľké ťažkosti, a to dolwnca aj u sa
motných allwholikov. 

Súhrn 

V článlw sa poulwzuje na psychogenézu alkoholizmu, v ktorej sú niekto
ré stránhy síce dobre známe, iné všall podľa názoru autora nedostatočne 
povšimnuté. U problému treba rozlišovať symptomatické pitie u psychóz 
a neuróz. Polúaľ ide o psychopatie, nemožno hovoriť o symptomatickom al
hoholizme, ale skôr o konštitucionálnom kliesnení, pričom nie je isté, do 
ahej miery sa pridružuje aj p sychogenéza. R ozbor psychologických faktorov 
hrá však poprednú úlohu pri vývoji alkoholizmu u normálnych osôb. I ked 
v tomto rozbore sú jednotlivé faktory diskutabilné a jej zistenie v indivi
duálnom prípade obťažné, je nesporné, že tento rozbor je nie len kľúčom 
II porozumeniu vývoja alkoholizmu, ale aj preventívnym a terapeutickým 
opatreniam. Psychoterapia, htorá sa stále vyzdvihuje najviac v potieraní al
Iwholizmu, sa práve preto musí opierať o taký rozbor. 

Článoh sa snaží zdôrazniť okrem známych psychologických daností aj tie 
črty a zážithy, ktoré patria k j eho neznámemu profilu: na jeho zraniteľnosť 
a malú odolnost~ na labilitu jeho sebavedomia a jeho ťažkosti s medzi
ľudshým kontaktom. Z týchto zvláštností pijana vyplývajú aj neočakávané 
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a často tragické reakcie, ktorých zamedzenie patrí takisto k úlohám boja 
proti alkoholizmu. 

Prof dr. E. Guensberger: Some psychological presuppositions 
for development of chronic alcoholism 

Summary 

The article refers to the psychogenesis of alcoholism some features of 
which are well-known, others, according to the author, however are not suf
ficiently taken into consideration. The problem requires a differentiation 
between symptomatic drinking in psychosis and that in neurosis. In psycho
pathics it is not a matter of symptomatic alcoholism but rather a constitu
tional splitting and it is not certain to what extend psychogenesis is invol
ved here in. The analysis of psychological factors plays an important part at 
the development of alcoholism in normal individuals. Even if in such an 
analys,is the individual factors be debatable and its statement in the indivi
dua l case dificult, it is incontestible that the analys is presents not only 
a key to the understanding of the development of alcoholism but at the sa
me time help s the preventive as well as therapeutical measures. Psychothe
rapy, that is always so much stressed in fighting of alcoholism, must there
fore be based an such an analysis. 

The paper tries to point out the well-known psychological facts besides 
thols,e feature,s and experieIllces that belong to its unknown profile: namely 
its vulnerability and weak reisistance, the lability of its self-confidence and 
its difficulties in establishing connecting links with people. These drinker 's 

peculiarities, result in unexpected and of ten tragical reactions the preven
tion of which accordingly belongs, to the tasks of the fight against alcoho
lism. 
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