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Virtuálna spoločnosť 21. storočia a duševné zdravie

P.Nawka

Súhrn

Vplyv virtuality a globalizácie na náš život rastie. Ak im nebudeme rozumieť, budú nás ovládať. Internet
vedie k poklesu solidarity medzi členmi spoločnosti. Takmer všetko sa dá kúpiť. Úspech závisí od informácií
a vedomostí. Masová nezamestnanosť sa stáva vážnym problémom.
Nové technológie umožňujú vyššiu slobodu, ale aj závislosť, a tým pád do začarovaného kruhu virtuality,
z ktorého je ťažký návrat k realite. Je potrebné skvalitniť vzdelávanie na školách, ale aj liečbu, vrátane
psychoedukácie závislosti od technológií (obr. 1, lit. 6) (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).
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Summary

Virtual reality and globalization has an increasing influence on our lives. If we do not understand this new
world, we risk losing control of it. Use of the internet leads to a reduction of solidarity among members of
society. Almost everything can be bought. Soccess depends on information and knowledge. Mass unemplo-
yment is becoming a serious problem.
New technologies can provide greater freedom and opportunities, but can also be addictive, creating a conti-
nuing cycle of dependency that is difficult to break. The quality of education in schools should be improved,
as well as therapy, including psychoeducation about addictions to technology (Fig. 1, Ref. 6) (Psychiatria 9,
2002, No. 2).
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Na základe našich súčasných poznatkov ovplyvní virtu-
alita, a tým aj globalizácia v budúcnosti náš život ešte viac
ako dosiaľ. Čím viac jej budeme rozumieť, tým viac ju mô-
žeme využiť v náš prospech. V opačnom prípade nás bude
ovládať tak, ako je to aj v prípade iných nepoznaných problé-
mov. Virtualita na rozdiel od fyzikálneho, existujúceho pred-
stavuje niečo potenciálne. Kým simulácia chce vysvetliť sku-
točnosť, virtualita ju chce nahradiť.
Vďaka počítačom a internetu vzniká nová kvalita komu-

nikácie medzi človekom a strojom. Cez obrazovku vnikáme
do virtuálneho priestoru (tzv. cyberspace) a môžeme zís-
kať úplne nové skúsenosti. Navyše môžeme priestor za ob-
razovkou meniť. Pretože realitu vnímame pomocou našich
zmyslov vždy iba fragmentovane, aj túto virtuálnu realitu
vnímame ako skutočnú, i keď sa nám niekedy aj niečo môže
zdať klamlivé tak, ako je to aj v bežnom živote.
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Virtualizácia sa stáva stále viac motorom transformač-
ných procesov spoločnosti. Internet prekonáva priestorovú
a časovú bariéru, a tým mení spoločnosť: cyberspace vedie
k prerušeniu komunikácie z hľadiska času, priestoru a spoloč-
nosti. Virtuálna realita je technológia pre globalizačné pro-
cesy a vyvíja vlastnú dynamiku.
Tým, že komunikácia cez internet je oslobodená od geo-

grafických predpokladov a fyzickej prítomnosti, dochádza
k znepokojujúcemu poklesu solidarity. Je však podriadená
politickým procesom, ktoré majú ako hlavnú úlohu zacho-
vať kolektívnu solidárnu spoločnosť (Buehl, 2000).
Veda nahrádza vieru. Určite je dobre, ak niečo vieme a ne-

musíme v to aj veriť. Na druhej strane nemožno žiť bez
viery a dôvery. Ak klesá viera v zmysle solidarity, hrozí po-
kles viery aj smerom k vlastnej osobe, t.j. v zmysluplnosť
vlastného života, a tým aj k ochote zobrať zaň zodpoved-
nosť. Naopak, schopnosť prijať život taký, aký je, umožňuje
človeku akceptovať aj samého seba, a tým byť slobodný.
Nárast možnosti konania vedie k poklesu záväznosti

a pocitu zodpovednosti voči druhým. Dochádza k zníženiu
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vplyvu tradícií, kultúr, náboženstiev, ale aj rodiny, prípadne
partnerov, ktorí sa stávajú partnermi na životný úsek. Pra-
covná doba sa stáva stále viac flexibilnou, pracovný a voľný
čas sa prelínajú, podobne aj súkromná a verejná sféra. Tra-
dičný vzťah medzi potrebami a ich uspokojením je prevrá-
tený: prísľub a nádej uspokojenia predchádzajú potrebe,
ktorá sa má uspokojiť a vždy budú intenzívnejšie a láka-
vejšie než existujúca potreba (Baumann, 2000).
Dochádza k emancipácii od autorít, poriadku, inštitúcií

a konvencií. Úspech závisí od informácií a vedomostí, ktoré
nie sú viazané na miesto a na vlastníctvo. Kvalifikácia je
potrebná predovšetkým v nasledovných schopnostiach: rie-
šenie problémov, systematické myslenie a abstraktné schop-
nosti a v sociálnej kompetentnosti: tímová práca, toleran-
tnosť a komunikačná schopnosť.
Ekonomická transformácia je charakterizovaná tým, že

takmer všetko sa stáva tovarom a dá sa kúpiť. O zmenách
sa rozhoduje na základe efektivity. Globalizácia je charakte-
rizovaná úsporou veľkého počtu zamestnaných, čím masová
nezamestnanosť sa stáva jedným z kľúčových fenoménov. Za-
tiaľ sa darí tento všeobecný problém zľahčovať, a to tým, že
sa deklaruje ako individuálny osud (Buehl, 2000).
Rozdiel medzi bohatými a chudobnými rastie, a tým aj

násilie a kriminalita. Predovšetkým sociálne ciele sa neplnia
dostatočne. Tí, ktorí pomoc najviac potrebujú, ju nedos-
tanú, na rozdiel od tých, ktorí si ju vedia vybojovať.
Kvalitná psychiatrická liečba a psychoterapia sa umož-

ňuje skôr ľahšie chorým. Demokracia a ľudské práva tu majú
svoju Achillovu pätu.
Vlastná identita je v dôsledku zmien v spoločnosti vysta-

vená náročným výzvam. Rozdiel medzi realitou a možnos-
ťou mal vždy zásadný evolučný význam pre ľudstvo. Teraj-
šia doba umožňuje viac slobody, možnosti osobného vývoja,
zároveň však je tu strata istôt, stres a frustrácia, ktoré sa
môžu prejavovať v agresivite, ale aj rezignácii. Stále častej-
šie sa využíva možnosť úniku do virtuálnej reality. Namiesto
reálneho uspokojenia potrieb, ktoré je obmedzené, iluzijné
techniky umožňujú uspokojenie nevyčerpateľných túžob, na-
príklad sledovanie jedného televízneho seriálu za druhým.
Virtuálne paralelné svety prekonávajú stále nové hranice,

ako únik ponúkajú uspokojovanie nekonečných túžob, aby
niečo bolo ešte rýchlejšie, vyššie, častejšie. Svet príde k nám
domov, je možné individuálne stiahnuť sa do jaskýň tech-
niky, my nemusíme ísť k nemu. Včerajšia skúsenosť je dnes
už niečo zbytočné. Svet sa nevytvára v realite, ale v hlave.
Je to oddelenie tela, skúsenosť o svete bez sveta. Napríklad
cybersex umožňuje sexuálne spojenie bez

”
spojenia“. Autis-

tická erotika bez partnera predstavuje tragikomický variant
sexuálneho zážitku osamote so simulovaným partnerom. Po-
mocou v mozgu implantovanej elektroniky môže dôjsť až
k nerozlučiteľnej jednote medzi človekom a strojom. Pri ta-
kejto centrálnej fantomatike splynú reálny a virtuálny pries-
tor (Buehl, 2000).
Ani rozdiel medzi bojovými videohrami na počítači a re-

álnymi vojnami mládežnických bánd v metropolitách už ne-
existuje. Veď virtuálny svet nám ukazuje, že je to všetko
hračka, a tak nás zbaví strachu robiť to, čo by sme nemali.

Virtualita premieňa realitu krok za krokom, a tak to, čo bolo
dosiaľ iba vo filmoch, sa stane skutočnosťou. Ako napríklad
šokujúce udalosti 11. septembra v USA. Televízia mení náš
všedný deň na svoj obraz. A nielen to. Vzťah k stroju sa
stáva stále ľahším ako vzťah k človeku a životu ako takým.
Ak to zhrnieme, vidíme, ako internet môže zmeniť našu

realitu a viesť k začarovanému kruhu preťaženia a závislosti
(obr. 1):

1. virtualita ako regresia k dennému sneniu podľa princípu
slasti alebo ako hyperaktivita versus realita,

2. narcistické prekonávanie hraníc času, priestoru a osoby
(Kohut, 1991), vrátane výmeny rôl a pohlavia versus
spoľahlivosť, záväznosť a zodpovednosť,

3. prevaha konzumného, pasívneho správania (viac obeť
ako tvorca svojho života), stres (preťaženie na viace-
rých úrovniach, z informácií, straty kontaktu s realitou
atď.) versus kreatívneho správania,

4. izolácia, svet bez sveta, komunikácia so strojom versus
komunikácia so sebou a druhými, partnerstvo, solida-
rita, sociálna integrácia,

5. závislosť, strata identity (fragmentované a mnohoná-
sobné ja), odtelesnenie a iné duševné poruchy versus
duševné zdravie.

Tu už človek ťažko vystúpi zo začarovaného kruhu, ešte
viac uniká do virtuality a iba choroba a následná liečba mu
môžu pomôcť, aby ho prelomil. Dôležité je vedieť, že na kaž-
dom mieste tohto kruhu sa dá vystúpiť (pozri obr. 1).
Preto psychoterapia na základe svojich poznatkov by

mala prispieť k zapojeniu sa do hľadania efektívnych foriem
pomoci, ktorá je účinná pre širší okruh ľudí ako doteraz.
Pomoc by mala byť jednoduchá a mala by využiť psycho-
edukáciu závislosti od technológií, ktorú môžu vykonávať aj
iní profesionáli namiesto psychoterapeutov. Pretože každý
štvrtý človek ochorie na psychickú poruchu, je tu predpo-
klad, že pomocou destigmatizácie hanba už nebude takou
prekážkou pre adekvátnu liečbu, ktorá zároveň zvýši mož-
nosť integrácie (Nawka a Reiss, 2002). Motto:

”
motivovanie

namiesto disciplinovania“ by takisto mohlo k tomu napo-
môcť. Ak totiž ľudia budú cítiť pokračovanie tlaku formou
disciplinovania, nebudú chcieť to, čo by potrebovali. Vhod-
nejšie je prebudiť a podporovať ich svojpomocné schopnosti.
Môžeme pritom stavať na dvoch základných potrebách člo-
veka – na potrebe užitočnosti a spolupatričnosti.
Po minuloročnom zverejnení prognózy, že duševné poru-

chy budú krízou 21. storočia, WHO vydala správu o zdraví
za rok 2001. V nej upozorňujeme na to, že duševné a telesné
zdravie sú úzko prepojené (WHO, 2001). Tým sa posilní aj
vedomie svojpomocných schopností človeka a popri možnos-
tiach jeho ovplyvňovania aj zodpovednosť za vlastné zdra-
via. Vzdelávanie na školách by malo informačné nedostatky
napraviť.
Z hľadiska globálnej spoločnosti vzhľadom na komplexi-

citu spoločenského života a nebezpečie atómového, biologic-
kého a chemického ohrozenia na jednej strane a psychických
porúch až po závislosti a straty zmyslu života na druhej
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Obrázok 1. Začarovaný kruh virtuality a závislosti

strane zlyhávajú existujúce formy riadenia spoločenského ži-
vota. Súčasná svetová kríza je aj šancou, aby sa ľudstvo s ňou
vysporiadalo.

Súhrnne možno povedať, že nové technológie umožňujú
rozšírenie horizontu o realite, a tým väčšiu slobodu, samos-
tatnosť, zrenie a rast. Hrozí však aj opak, únik od reality,
problémov, vzťahov, a tým psychické poruchy. Nestačí iba
reagovať na to, čo globalizácia s nami urobí. Treba využiť
jej výhody, výhody strojov a kreatívne konať. To je na nás,
nečakajme, že to nejaký stroj urobí za nás. Buď využijeme
novú techniku v svoj prospech, alebo si s nami bude robiť,
čo chce. Podobne ako problémy alebo bezdôvodný strach,
ktoré buď prekonávame my, alebo nás ovládajú.

Na záver jeden paradox: to, že otázky duševného zdravia
budú v 21. storočí jednou z priorít spoločnosti, sa zdá byť
viac virtuálne ako reálne. Som však toho názoru, že sa nám
to podarí, a to nie preto, že by virtualita nahradila realitu.
Pripúšťame však, že aj v tomto prípade skôr z nevyhnutnosti
ako z presvedčenia∗.

∗Prednesené na XXIII. česko-slovenskej psychoterapeutickej
konferencii v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa konala 14.–
17.11.2001.
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