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11. dni dynamickej psychoterapie

Esej o strachu zo smrti

J. Kyselicová

Keď som v kníhkupectvách objavila knihy ako Mama
a zmysel života, Existencionálna psychoterapia alebo Liečba
Sopenhauerom, Pohľad do slnka, ktorých autorom je exis-
tencionálny psychoterapeut Irvin Yalom, veľmi som sa po-
tešila, pretože vo svojej práci som sa už dlhší čas stretávala
s klientmi, ktorí sa dotýkali témy smrti, či už stratou alebo
hrozbou straty blízkeho človeka z dôvodu závažného ocho-
renia, alebo si riešili existenciálne ťažkosti ako osamelosť,
zmysel života. Yalom nám ponúka alternatívny pohľad na
schopnosť človeka čeliť realite smrti i bez možnosti viery
v posmrtný život. Vyhýbanie sa téme smrti a konca existen-
cie vedie podľa neho k väčším problémom než priama snaha
čeliť tejto realite. Hovorí, že tak ako sa nikdy nepozrieme do
slnka priamo, tak sa nepozrieme ani do tváre smrti. Znesieme
len určitú dávku. Pretože nemôžeme žiť stuhnutí strachom,
vytvárame si postupy ako hrôzu smrti utlmiť. Premietame
sa do budúcnosti prostredníctvom detí, bohatneme, stávame
sa slávnymi, ešte väčšími, vymýšľame si nutkavé obranné ri-
tuály alebo prijmeme nedotknuteľnosť viery v posledného
záchrancu. Napriek tomu všetkému nás pokus pozrieť sa do
tváre smrti môže mimoriadne obohatiť. Veci nestrácajú na
hodnote len preto, že sú pominuteľné, ale naopak. Vedomie
pominuteľnosti ich hodnotu znásobuje. Čeliť realite smrti
nás obvykle vyzýva tzv. prebúdzajúci zážitok – existenci-
onálny šok, čo môže byť smútok spôsobený stratou blízkej
osoby, život ohrozujúca choroba, rozvod, prázdne hniezdo,
strata práce, odchod do dôchodku a pod. Takýto zážitok
vyzýva psychoterapeutov, aby ho využili ako cenný materiál
na konfrontáciu s konečnosťou – i napriek tomu, že strach zo
smrti a vedomie konca našej existencie sú ochromujúce a pri-
nášajú množstvo problémov. Zároveň sú však pre každého
človeka cestou k tomu, ako možno žiť svoj život plnohodnot-
nejšie a svoju existenciu naplniť podstatnými vecami a tým
zmierniť strach zo smrti.
Tak to vyjadril napr. M. Twain: „Strach zo smrti je ná-

sledkom strachu zo života. Človek, ktorý žije naplno, je pri-
pravený zomrieť kedykoľvek.“ Alebo Otto Rank: „Veľa ľudí
sa bojí pôžičky života na úkor dlhov smrti.“ Ernest Becker
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hovorí „Iróniou osudu ľudského údelu je, že najhlbšou potre-
bou je zbaviť sa úzkosti zo smrti a zániku, avšak samotný ži-
vot túto úzkosť prebúdza a my sa teda musíme plného života
vzdať.“ V podobných citátoch by sme mohli pokračovať.
To, že ma existencionálna téma zaujíma, určite súvisí aj

s mojím vnútorným zážitkovým svetom. Pamätám si, ako
silne ma zaskočila smrť môjho otca a dodnes to považujem
za míľnik v mojom živote, ktorý mi ukázal ako žijem. Mala
som to šťastie, že to bolo 4 mesiace pred nástupom do psy-
choterapeutického výcviku a táto skúsenosť so smrťou otca
ma posunula k hlbšej práci a konfrontácii s mojou existen-
ciou.
Keď premýšľam o smrti, tak sa zamýšľam nad tým, ako

vlastne dnes ľudia majú možnosť stretnúť smrť, spoznať ju.
Mám pocit, že v dnešnej modernej dobe sa ľudia vzdialili od
prírody, vzďaľujú sa od svojho vnútorného bytia, naháňajú
sa za materiálnymi statkami, uznávaný je ten, kto je úspešný,
mladý, pekný, zdravý, bohatý, mocný, výkonný. . . a staroba,
choroba, slabosť, nevládnosť, odkázanosť na pomoc druhých,
umieranie sa odsúva mimo „svetlá reflektorov“, za závesy ne-
mocničných postelí alebo domovov dôchodcov. Myslím, že sa
tomu hovorí inštitucionalizácia smrti. Spomínam si na mo-
jich starých rodičov a v podstate i generáciu mojich rodičov,
ktorí prežili 2. svetovú vojnu, na ich rozprávania, ako bolo
dôležité zabezpečiť si holú existenciu a prežitie, ako žili v sú-
lade s prírodou. S prírodou, kde boli život i smrť vedľa seba.
Spomínam si, ako mi v 6. rokoch zomrel starý otec. Bol vylo-
žený 3 dni na márach, doma v izbe, deň, noc mu horeli sviece,
prišli plačky z kopaníc a oplakávali mŕtveho. Ja som sa spolu
s mojou o niečo staršou sesternicou motala okolo rakvy, a po-
zorovali sme, čo bude dedo robiť. Skúmali sme ho zblízka,
aký je studený, bledo žltý, či sa nepohne, neotvorí oči, do-
konca sme mu dali pusu. Čakali sme, že sa aspoň na chvíľu
prebudí, ale on bol stále rovnaký až do zatvorenia rakvy.
Vtedy som si asi prvýkrát uvedomila časť konečnosti smrti
u človeka, že to znamená, že ho už neuvidím, už sa s ním
nepozdravím a predstavovala som si ho, ako je v nebi, kde sa
usmieva a je šťastný. Táto fantázia mi pomohla zmierniť úz-
kosť a zneistenie, ktoré jeho strata vyvolala. Zároveň blízkosť
„mojich ľudí“ pri mne, ktorí síce boli smutní, ale prežívali to
isté, čo aj ja – a tým mi boli zrozumiteľní, mi poskytovala
bezpečie, utíšenie a upokojenie. Myslím, že to mal Yalom na
mysli, keď písal, že najúčinnejším prostriedkom na znižova-
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nie úzkosti zo smrti a zužitkovania prebúdzajúcich zážitkov
k osobnej zmene je synergia dôverného vzťahu s druhými
ľuďmi, spolu s jeho atribútmi opravdivosti, empatie a bez-
podmienečného prijatia a myšlienok (on sa opieral o svojho
obľúbeného filozofa Epikurosa, ktorý veril, že pravým posla-
ním filozofie je uľavovať ľudom od utrpenia, ktorého príčinu
videl vo všade prítomnom strachu zo smrti).

Pracujem s klientmi, ktorí stratili blízku osobu, či už man-
želku, manžela, dieťa, rodiča, súrodenca a často sa stretávam
s tým, že sa objaví strach zo smrti či už v začiatku, ešte pred
smútkovou prácou, kedy tento strach bráni ju vôbec začať
alebo v rámci smútkovej práce, kedy sa klient konfrontuje so
svojou vlastnou smrteľnosťou.

Mala som v terapii mladú klientku, ktorej zomrela neča-
kane matka druhý deň po jej svadbe. Bola s matkou v sa-
nitke a zomrela jej v náručí. Po jej smrti opakovane skončila
na LSSP s panickými záchvatmi, kedy prežívala hrôzu zo
smrti. Nemohla zostať sama, nechutilo jej jesť, mala obavy,
aby znova nepadla do anorexie, pre ktorú bola v minulosti
liečená. Otec ju nútil byť s ním. Trval, aby prebrala rolu
matky, napriek tomu, že už bola vydatá, mala malé dieťa
a bývala oddelene, aj keď v tom istom meste. Otec chcel,
aby spala u nich doma, nosila matkine šaty, upratovala, va-
rila ako matka, jednoducho od nej vyžadoval, aby prebrala
jej rolu. Stále mala obraz zomierajúcej matky pred sebou
a prepadala ju veľká úzkosť. Snažila sa pred ním unikať ne-
ustálou činnosťou, ale v noci nemohla spať, mala desivé sny,
vracali sa jej obrazy zomierajúcej matky. Nemohla sa poze-
rať na matkine fotky, zatiaľ čo otec ich staval na domáci oltár
matky – ona sa im snažila neustále vyhýbať. Pri predstave
pozerania sa na fotku mamy mala fantázie, že matka si po
ňu príde a zoberie si ju so sebou. Bolo potrebné najprv pra-
covať so strachom zo smrti. Hovorila, že už len možnosť, že
mohla s niekým hovoriť o smrti jej pomáhalo, pretože doma,
či už otec alebo rodičia matky popierali jej smrť. Sama v pr-
vom interview hovorila o smrti matky s úsmevom na perách,
bola oblečená v svetlých farbách. Až po zmiernení strachu zo
smrti, čo sa prejavilo ústupom atakov paniky bola schopná
začať vnímať a prežívať zármutok zo straty matky a riešiť si
vzťah s matkou v nej, pretože ten bol komplikovaný. Počas
jedného sedenia rozprávala zážitok, ako jej bolo smutno, keď
išla na prechádzku s malou dcérkou a zrazu si uvedomila, že
jej matka im už nikdy nepôjde oproti, neuvidí ako rastie
jej vnučka, a zaplavila ju veľká ľútosť a smútok. Na ďalšom
sedení referovala o zvýšenej úzkosti. Keď som ju pri nej po-
držala, začala hovoriť o strachu zo svojej smrti, pričom teraz
ju na smrti desilo to, že tu zanechá dcérku. Uvedomila si,
že ide o projekciu jej vlastných problémov vo vzťahu s mat-
kou na svoju dcéru. Toto uvedomenie jej pomohlo zmierniť
iracionalitu strachu a zároveň presunúť sa od svojej smut-
nej straty k úvahám o vlastnej konečnosti a k tomu, ako by
chcela žiť. Pomohlo jej to oddeliť sa od obrazu mŕtvej matky
a vydať sa na cestu, kde sa učila byť sama sebou, aby ona
ako matka mohla ponechať svojej dcére dostatočne slobodný
priestor.

Nedávno prišlo do terapie mladé dievča so strachom zo
smrti. Keď bola malé dieťa, mama jej strach zo smrti tíšila

tým, že jej večer pred spánkom musela sľúbiť, že ona ani
nikto z jej rodiny nezomrie. Na tieto jej slová sa spoliehala
až doteraz, pokiaľ nimi neotriaslo úmrtie starého otca, ktorý
zomrel pred štyrmi mesiacmi. Teraz má pocit, že sa jej zrútil
svet, že nevie komu môže dôverovať. Cítila sa podvedená,
zneistená, vystrašená, že i ona môže zomrieť, keď zomrel
jej starý otec. Akoby stratila pôdu pod nohami. Jej matka
bola prekvapená, že jej slovám o nesmrteľnosti verí ešte aj
v dospelosti.

Mnohí dospelí ľudia, rodičia si neuvedomujú vnímavosť
detí voči smrti. Deti často vyjadrujú navonok svoje vnútorné
obavy, o ktorých premýšľajú. Keď mi zomrel otec, vtedy
3-ročný syn sa ma pýtal, čo to znamená, že dedo zomrel.
„Spí? Zobudí sa? Počuje ma?“ Za tým nasledovali ďalšie
otázky: „Zomrieš aj ty? Aj ja?“ V metodike Nedokončené
vety pri práci s deťmi často čítam v troch želaniach: aby
sme boli všetci zdraví, aby sa nám nič nestalo, aby sme dlho
žili. Alebo v možnosti premeniť sa na zviera, ktorým nechcú
byť, si vyberajú také, ktoré je ohrozené smrťou, napr. mra-
vec, pretože ho ľahko zašliapnu. . . Sú rodičia, ktorí hľadajú
radu, ako dieťaťu aj v tejto chvíli poskytnúť bezpečie. Dieťa
sa potrebuje vysporiadať s touto úzkosťou a podľa Yaloma
tak robí dvoma spôsobmi: zmenou neznesiteľnej objektív-
nej reality smrti a zmenou vnútorného subjektívneho pre-
žívania. Dieťa popiera nevyhnutnosť smrti a trvalosť smrti.
Vytvára si alebo preberá mýty, vieru o nesmrteľnosti. Mení
svoju vnútornú realitu: verí vo svoju výlučnosť, nezraniteľ-
nosť alebo vo vonkajšiu osobnú silu alebo bytosť, ktorá ho
ochráni. Myslím si, že pre dieťa je kľúčový zážitok, že môže
s pokojným, istým rodičom hovoriť o smrti. Asi sa nedá
neposkytnúť vystrašenému dieťaťu zo smrti žiadnu útechu
vo forme uistenia, ktoré popiera skutočnosť, či už priameho
alebo vierou v posmrtný život. Asi najťažšie pre dieťa je, keď
je s týmto strachom odmietnuté a zostane samé. Spomínam
si na 15-ročného chlapca, ktorému zomrela matka na rako-
vinu. Bola ťažká epileptička a on si vyčítal, že sa počas zá-
chvatov nemohol na ňu pozerať, byť pri nej a utekal z domu,
len čo počkal na príchod LSSP. Po prepracovaní pocitov viny
sa začal zaujímať o smrť, najprv kde je mama, v akej podobe
sa nachádza, potom čo bude s ním, keď zomrie. Bolo preňho
dôležité mať možnosť hovoriť o smrti s niekým v bezpečnom
priestore. Doma sa bál, pretože cítil, že by „pichal do osieho
hniezda“.

Všetci sa stretávame s úzkosťou zo smrti a väčšina si vybu-
duje adaptívne postupy, ktoré obsahujú stratégie na popretí,
ako je potlačenie, vytesnenie, premiestnenie, racionalizácia,
viera vo vlastnú všemocnosť, viera v posmrtný život alebo
prekonávajú smrť dosiahnutím symbolickej nesmrteľnosti.

Yalom píše, že popretie smrti je všade prítomné a i napriek
tomu, že konkrétne podoby spôsobu popierania sa veľmi lí-
šia, má popretie smrti dve hlavné bašty: viera v osobnú vý-
lučnosť a viera v absolútneho záchrancu. Tieto obrany majú
svoj pôvod v ranom detstve a silne ovplyvňujú charakterové
vlastnosti človeka. Človek, ktorý silne verí v absolútneho
záchrancu a usiluje o splynutie, spojenie či vnorenie, bude
hľadať silu mimo svoju osobu, voči druhým bude zaujímať
závislý, prosebný postoj; bude vytesňovať agresiu, môže vy-
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kazovať masochistické sklony a môže prežívať hlbokú depre-
siu pri strate dominantného druhého. Mala som v terapii asi
50-ročnú klientku, ktorej nečakane po operácii zomrel man-
žel. Do terapie sa dostala asi 2 roky po jeho úmrtí. Prišla
depresívna a úzkostná i napriek dlhodobejšej liečbe antidep-
resívami. Mali šťastné manželstvo. Manžel bol starostlivý,
nežný, rodinu dobre zabezpečoval finančne, plánoval a vy-
beral rodinné dovolenky. V čase jeho úmrtia už mali osa-
mostatnené obidve deti a oni dvaja si spoločne s bohatosťou
zážitkov užívali život. Podobne to mala klientka aj s rodičmi.
Boli tiež veľmi starostliví, uspokojovali každú jej potrebu.
Klientka len tak medzi rečou povedala, že smrťou manžela jej
skončil bezstarostný život. Cítila sa vyčerpaná, bezmocná,
mávala stavy plaču, ktoré nevedela zastaviť a hanbila sa za
ne na verejnosti. Svoj nový dom na dedine, ktorý si prerábali
spolu s manželom a plánovali tam sami dvaja bývať ponúkla
synovi. Sama sa uskromnila v jednej izbe, opatrovala im
vnuka, starala sa sama o dom. Dobrá priateľka jej vyčítala,
že sa obetovala synovi a on z toho ťaží. Nechcela počuť, že ta-
kýmto sebazničujúcim a sebaobetujúcim spôsobom vysielala
prosbu o lásku, čo samozrejme jej depresiu ešte prehlbovalo.
Sama si neuvedomovala túto štruktúru presvedčenia (viera
v absolútneho záchrancu) dokiaľ plnila svoj účel a chránila
pred úzkosťou. V terapeutickej práci bolo nevyhnuté ju s ňou
konfrontovať – aby si mohla vytvoriť nový vzorec interper-
sonálnych vzťahov (jednak cez prenos – zotrvávala v pasív-
nom postoji, túžila po blízkosti, ale keď jej bola ponúknutá,
tak sa jej vyhýbala). Hľadala kľud a bezpečie, keď sa jej ich
dostalo, zaplavila ju úzkosť zo smrti a samota, čo riešila ďal-
ším dávaním sa. Sťažovala si, že doma nie je pokoj, mladí
sú „všade“ a keď konečne odcestovali na víkend, prepadla ju
úzkosť, cítila sa osamelá, musela ísť niečo robiť, najlepšie, to
čo poteší syna a jeho rodinu. Bolo potrebné prebrať zodpo-
vednosť za svoj život a učiť sa ho žiť spontánne a kreatívne
a prestať sa tak vykupovať zo strachu zo smrti každodennou
čiastočnou sebadeštrukciou. Tu pomohlo zvýšené uvedome-
nie si smrti. Okrem životnej a citovej straty manžela, pocitov
viny, bezmocnosti, hnevu (ktoré prežívala) a narušeného ži-
votného plánu sme pracovali aj s témou povedomia o tom,
že nech sa akokoľvek snažíme ísť svetom vo dvojici, existuje
tu základná osamelosť, ktorú musíme znášať. Nikto nemôže
zomrieť s niekým alebo za niekoho.

Človek orientovaný na výlučnosť a neporušiteľnosť a usi-
lujúci o vydelenie, inidividualizáciu, samostatnosť alebo od-
lúčenosť môže byť narcistický, často je kompulzívny a túži
po úspechu, má tendenciu smerovať agresiu von, môže byť
sebestačný do tej miery, že odmieta nevyhnutnú a primeranú
pomoc od druhých, môže tvrdo odmietať svoje nedostatky
a hranice a pravdepodobne bude vykazovať expanzívne, nie-
kedy grandiózne sklony.

Obidve viery, v jedinečnosť i záchrancu môžu byť vysoko
adaptívne. Obidve však môžu byť preťažené a prepnuté do
takej miery, kedy sa adaptácia zrúti, na povrch sa dostáva
úzkosť a človek sa uchyľuje k extrémnym opatreniam na
svoju ochranu: objavuje sa psychopatológia buď vo forme
obranného zrútenia sa alebo obranného úteku. Veľká väč-
šina ľudí má do svojich charakterových vlastností vpletené

známky oboch. Pravdepodobne viac ľudí vyhľadá terapiu
preto, pretože im zlyhala obrana prostredníctvom záchrancu
ako preto, že by sa zrútila výlučnosť.
Koncept smrti, ktorý uvádza Yalom, poskytuje psychote-

rapeutovi dva hlavné terapeutické nástroje:

1. smrť je taká nesmierne dôležitá, že môže pri vhodnej
konfrontácii zmeniť pohľad na život a podnietiť vskutku
autentický skok do života,

2. jej nástroj spočíva na predpoklade, že strach zo smrti
tvorí aj primárny zdroj úzkosti, že je prítomný už v ra-
nom detstve, napomáha pri tvorbe charakterovej štruk-
túry a po celý život neprestáva vyvolávať úzkosť, čo sa
prejavuje manifestnými obavami a stavbou psychologic-
kých obrán, ktoré ak sú maladaptívne, vyústia do kli-
nických symptómov, napr. obsesívna, hypochondrická,
depresívna, depersonalizačná a podobných symptómov.
Primárna úzkosť je vždy premenená na niečo, čo je pre
človeka menej toxické, s čím sa ľahšie nakladá alebo
čomu sa ľahšie vyhýba.

Cieľom nie je nahradiť, spochybniť alebo zneistiť doteraj-
šie psychodynamické formulácie úzkosti Tie sú platné a te-
rapeut s nimi vo svojej práci s klientmi pracuje, tvoria mu
jeho teoretický rámec. Psychoterapeut bez ohľadu na svoj
názor ohľadom primárneho zdroja úzkosti a na genézu psy-
chopatológie, začína terapiu na úrovni pacientových starostí:
môže pomôcť napríklad tým, že mu poskytne podporu, po-
silní jeho adaptívne obrany, môže napraviť jeho deštruktívne
vzorce správania, deštruktívnu interpersonálnu komuniká-
ciu. Ide tu o to, aby sa terapeut učil zužitkovávať klinický
potenciál, ktorý nám pojem smrti ponúka, aby dokázal vy-
tvárať terapeutický vzťah založený aj na existencionálnych
skutočnostiach života. Úzkosť zo smrti nie je zvyčajne hneď
spoznateľná, ukazuje sa často cez sny, fantázie, záblesky hl-
bokých zážitkov, psychotické výroky, štúdiom detských zá-
žitkov, cez analýzu nástupu neurotických symptómov. Opa-
kovane si v práci s klientmi všímam, že strach zo smrti na
vedomej úrovni v sebe nesie nielen „vývinové“ úzkosti, ako
úzkosť z opustenia, straty objektu, jeho lásky a pod., ale
v pozadí môže byť i primárna úzkosť zo smrti. Terapeut
vnímavý voči existencionálnym otázkam tak bude viac pri-
pravený vyjsť v ústrety pacientovým potrebám; povedie ho
jeho teoretický rámec, prenos a protiprenos.∗

∗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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