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11. dni dynamickej psychoterapie

Strata ako malá (?) smrť

P. Černák

V postmodernej spoločnosti niet azda tabuizovanejšej
témy, ako je smrť. Veľkí filozofi, umelci a psychoterapeuti
20. storočia, ktorí sa s témou života a smrti vyrovnávali vo
svojich dielach, sú už iba historickými postavami a ich vplyv
na súčasného jedinca sa akoby strácal. Spomeňme Heideg-
gera, Frankla, Sartra, Kunderu či Šostakoviča – ich odkaz
oslovuje iba úzky okruh ľudí. Spomínam si na jedno svedec-
tvo slovenského umelca, ktorý sa mi zdôveril so skúsenosťou
z predvedenia Šostakovičovho 8. sláčikového kvarteta v Ne-
mecku. Ešte pred dvadsiatimi, azda i desiatimi rokmi poslu-
cháči po jeho vypočutí plakali. Hrôzy vojny, úzkosť zo smrti
im táto hudba sprostredkovala tak sugestívne a presvedčivo,
že to malo na ich emocionalitu väčší vplyv ako fotografie
a filmové dokumenty z 2. svetovej vojny. Vieme si predsta-
viť, že v tomto prípade osobitnú úlohu zohrali evokované
pocity viny. Aj dnes téma strát, nielen života, ale i strát pri
„nadbytku“ zabezpečenia, oslovuje postmoderného človeka.
Zdá sa však, že inak. Smrť je zaujímavá iba ak v „priamom
prenose“, téma smrti v umení má silný vplyv na človeka,
ale s krátkym trvaním. Treba predsa žiť, ba užívať si každý
okamžik života a brať si od života plným priehrštím všetko,
čo sa dá. Svet je predsa globalizovaný a človek stratil pokoru
pred jeho zázračnosťou a jedinečnosťou.
K obrazu takého sveta v intrapsychickom aparáte po úspe-

chu bažiaceho jedinca nepatrí ani starnutie, ani smrť. Je to
zrozumiteľné: ak je všetko možné, ak sa svet pre človeka za
ostatné polstoročie vďaka informačným technológiam zmen-
šil na pokorenú korisť, ak teda nič nie je nemožné, tak sa
zákonite odcudzujeme smrti, podľa Heideggera ako „nemož-
nosti ďalších možností“. Pokus o sebaprezentáciu v ovzduší
spoločenskej tanatofóbie v intenciách bytia k smrti ako pred-
stupňa k moci byť by zrejme vyznel nespoločensky a bizarne.
Žijeme v dobe večnej mladosti a dovolené je všetko, vrátane
sexu, len nie pominuteľnosť existencie a nevyhnutnosť umie-
rania a smrti. Pritom aký je to paradox: život, na ktorom
tak lipneme, ktorý si tak skrášľujeme lacnou bižutériou, nie
je nič iné, len, povedané opäť s Heideggerom, permanentný
proces umierania. Poznamenáva tiež, že človek je od naro-
denia dosť starý na to, aby zomrel. Ľudstvo dokázalo od ne-
pamäti žiť v tieni smrti a tento filozof nás povzbudzuje, aby
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sme úzkosť z konca využili ako prostriedok na plnosť života.
Zdá sa – a psychoterapeutická prax mnohých vnímavých te-
rapeutov to dokazuje – že popretie hrozby smrti a potláčanie
pocitov s tým spojených úzko súvisia s úzkostnými a depre-
sívnymi stavmi postmoderného človeka. Stratili sme odvahu
konfrontovať sa s vlastnou konečnosťou, vynakladáme pri-
veľa energie, aby sme unikli pred tiesňou zo smrti.
Aký zmysel má smrť v psychoterapeutickej práci ? Má

vôbec okrem práce s umierajúcimi nejaký ? Veď smrť, to
je prázdnota, ktorá desí, to je tá konečná, posledná mož-
nosť, za ktorou už iné, zmyslami poznateľné, nie sú. Do tera-
pie prichádza v posledných rokoch veľa vitálnych, mladých
i starších klientov. Majú všetko, čo úspešný postmoderný
človek môže mať, sú nabažení všetkým, čo globalizovaný
svet ponúka. Svoju úzkosť a depresiu kupírujú novými a no-
vými pôžitkami. Len jedno im chýba. Zmysel života. Niektorí
v priam tragikomickej polohe dychtivo očakávajú, že psycho-
terapia im odkryje ďalšie, doteraz neodkryté možnosti slastí.
Ich prázdnota, podprahovo prežívaná pri depresii či úzkosti,
je spojená so zážitkami opakovaných strát. Opakovaný zá-
žitok už nemá pôvodnú intenzitu, tak je to subjektívne pre-
žívané ako strata. Jedlo, sex, moc sú už nastokrát zažité,
už sa nedostavuje pôvodný pocit opojenia – je to strata.
A konfrontácia s vlastnými grandióznymi ideáciami je neko-
nečná, nesplniteľná, nenaplniteľná. Pochopiteľne, prežívané
to je ako strata vlastnej identity, zmyslu života. V tomto
kontexte sú témy starnutia a smrti neprijateľné. Veď bohovia
nestarnú, ani neumierajú. Popretie vlastného konca je ima-
nentnou súčasťou osobnostnej výbavy moderného človeka.
Až samota a hľadanie zmyslu života napriek existencii smrti
prinášajú tlak, uchopiteľný v psychoterapeutickej práci.
Zmysel našej existencie úzko súvisí s tým, aký vzťah si

vytvárame k celistvosti nášho života. Jeho zmysel a smrť sú
vo vzájomnom vzťahu, ale klienti ich majú postavené proti
sebe. Úzkosť zo smrti, pred ktorou sa snažia utiecť, a ktorá
ich pohlcuje a konfrontuje s prázdnotou života, je často aj
verbálne vyjadrovaná. Napríklad o čo sa mám už len snažiť,
keď sa aj tak pominiem, načo mám na sebe pracovať, keď
aj tak neviem nájsť tú pravú lásku, načo sa mám trápiť,
keď aj tak raz zomriem atď. Neverbálne vyjadrenie potlá-
čanej úzkosti zo smrti a prázdnoty sú ľahko spozorovateľné.
Ak máme v psychoterapeutickej práci depresívneho narcis-
tického pacienta, má vôbec nejaký zmysel hovoriť o zmysle
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života v kontexte so zmyslom bytia ku smrti ? A nie je to
dokonca nebezpečné ? Psychoterapeutický proces v tomto
prípade smeruje k práci s narcistickými introjektami, aby sa
klient od nich oslobodil a dosiahol vnútornú slobodu a pries-
tor k napĺňaniu reálne uchopiteľných potrieb. Poďme však
ďalej. Klient nás nepriamo oslovuje s témou smrti prostred-
níctvom jej potláčania. Môže nám v tomto smere pomôcť
filozofia existencializmu ? Heidegger stavia zmysel a smrť
tesne vedľa seba, pričom zmysel ľudského života vidí úzko
spojený s jeho spením ku koncu. V jeho chápaní je zmysel
života v neustálom rozhodovaní sa pre uskutočňovanie vlast-
ných bytostných možností. Fenomenológia klientom ponúka
poukázanie na skutočnosť, že potrebujú čas, aby sa im od-
halili rôzne podoby bytia. Potom sa otázka o zmysle života
začne vynárať prostredníctvom možností, ktoré život jedin-
covi prináša. Nie však tých pôvodných, ktoré uspokojenie
nepriniesli, ale tých, ktoré dokážeme zachytiť v tichu vlast-
ného vnútra, vzdialení od ruchu sveta. Tak sa môže hľadanie
zmyslu života stať pozorovaním zázraku bytia v jeho neko-
nečných podobách a môžeme zachytiť vnútorný hlas, vola-
júci po budovaní vlastnej originálnej stavby nášho života.
Takto sa môžeme stať architektami svojho života, napriek
prázdnote smrti. Naši predkovia tiež nepoznali odpovede na
otázky, čo bude po smrti, boli však viac v kontakte s hrani-
cami vlastného životného priestoru, viac ctili, že naše osudy
sa odohrávajú „medzi smrteľným a božským, medzi zemou
a nebom“. Demokracia však ponúkla modernému človeku re-
presiu pokory a rešpektu a tá v postmodernej dobe aj osvo-
jenie si princípu božskosti. Nie je to jedna z príčin epidémie
civilizačných depresií, ktoré tak ťažko zvládame v psychote-
rapeutickej práci ?

Podobný, i keď trochu iný aspekt ponúka práca s fenomé-
nom samoty. Samota metaforicky pripomína smrť. Existen-
ciálnu samotu môžeme na určitý čas vytesniť, ale nikdy nie
je definitívne odstrániteľná, vždy sa po čase vráti. Možno
v pôvodných komunitách zažívali ľudia tento pocit zried-
kavejšie, ale dnes, keď nikto za nás nemôže prevziať našu
bytostnú životnú úlohu stať sa sebou samým, nás samota
sprevádza celý život. Prežívanie pocitov samoty a izolácie
majú úzky vzťah k úzkosti zo smrti. Len malé dieťa, navia-
zané na matku, túto nepociťuje. S rozvojom jáskych štruk-
túr sa však v ontogenéze človeka zákonite vytvára. Človek
uniká pred pocitom samoty do najrôznejších aktivít. Vlastnú
konečnosť pritom považujeme za niečo, čo sa nás osobne ne-
dotýka. Až do okamžiku, kedy zažijeme „malú smrť“, ako
sú straty blízkych, straty istôt, rozchody, choroby atď. Po-
cit samoty zrejme úzko súvisí s pocitom odcudzenia. Nárast
úzkosti je dôsledok sekularizácie človeka, ako aj úsilia, ktoré
venujeme formovaniu vlastnej individuality a nezávislosti.
Prirodzenou reakciou na individualizmus je túžba po sply-
nutí, ktorá môže mať rôzne podoby, negatívne, napr. sply-
nutie s rôznymi prejavmi sociálnej patológie ako sú drogy,
agresívne masy a pod., prípadne pozitívne, ako je rozpuste-
nie hraníc vlastného ja v mystickom spoločenstve. Zdá sa,
že čím väčšia úzkosť zo samoty, z bytia so sebou samým,
tým extrémnejšia podoba naplnenia potreby splynutia. Člo-
vek hľadá rovnováhu medzi dvomi pólmi – na jednej strane

má túžbu po splynutí, ktorá mu umožní vyhnúť sa existen-
ciálnej samote, na druhej túži po nezávislosti, aby mohol
naplniť zmysel svojej individuálnej existencie.
Samota a prázdnota sú najtrýznivejšie prežívané narcis-

tickými osobnosťami. Do ich grandiózneho sebaobrazu, vy-
tvoreného na obranu pred zraneniami a poníženiami, ne-
patria žiadne straty, žiadne nedostatočné uznania, žiadne
prehry. Naopak, na zachovanie sebaúcty, akokoľvek nepra-
vej, potrebujú nové a nové nasycovania. Každá strata, ktorá
ohrozuje ich sebaobraz, je vnímaná ako malá smrť. V sku-
točnosti ňou vyvolaný pocit nemilovanosti je vnímaný oveľa
horšie. Vo fantáziách to je pohroma, katastrofa, zánik bytia.
Byť so sebou samým, načúvať tichu vlastnej samoty, oslobo-
dený od perfekcionizmu a výkonu, oslobodený od nutkavej
potreby byť milovaný, je stav generujúci úzkosť. Starnutie
je prekážka na tristnej ceste životom, ktorú treba preskočiť,
poprieť, vymazať. Umenie dôstojne starnúť je však rovna-
kým fenoménom doby, ako umenie hľadať seba samého, byť
vľúdnym architektom svojho života. Z psychoterapeutickej
praxe vidíme, že ľudia tieto umenia v čoraz väčšej miere
neovládajú. Je to však len záležitosť patologicky štruktú-
rovaných jedincov ? Nie sme svedkami formovania nových
psychologických paradigiem spoločnosti, v ktorej sa indivi-
duálna patológia stráca v širšej, spoločenskej ? Nie je obraz
postmoderného sveta, a človeka v ňom, natoľko presiaknutý
narcistickým zahľadením sa do svojej „božskej“ podstaty,
až sa stáva kolektívnou normou ? Možno je to tak, možno je
to prirodzený vývoj, ktorý treba len rešpektovať. Nakoniec,
bolo by aj podozrivé, keby to tak nebolo. Veď akí rodičia
dnes vychovávajú deti ? Iba takí, ako sú sami sformovaní
meniacimi sa spoločenskými normami. A v nich také atri-
búty, ako je pokora, rešpekt, čestnosť, a podobné nepopu-
lárne slová, nie sú veľmi frekventované.
Pre psychoterapeutickú prácu má téma smrti v kontexte

s témami strát a starnutia ťažiskový význam. Ak sami
bránime pocitu pominuteľnosti vstúpiť do nášho vedomia
a chceme ho potlačiť, vynakladáme veľa vzácnej energie na
nemožné. Smrť je, ako bolo povedané, už len nemožnosť mož-
ností. Konfrontácia terapeuta s vlastnou konečnosťou, jeho
život ako bytie k smrti, znamená podľa Heideggera poro-
zumieť najvlastnejšej, najhlbšej moci byť, čiže porozumieť
vlastnej autentickej existencii. Aj pre terapeuta to je ná-
ročný proces, ktorý sa odvíja od spracovania tých najťaž-
ších strát v živote, ako sú napr. úmrtia milovaných osôb. Až
vtedy sa začína otvárať priestor pre pokojnú, meditatívnu
samotu, v ktorej je viac radosti ako úzkosti a smrť, akokoľ-
vek konečná a prázdna, v nej dostáva hlboký zmysel.∗

∗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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