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11. dni dynamickej psychoterapie

Nemať a nebyť

P. Zeľo

Súhrn

V práci uvažujeme o psychologických otázkach zániku jedinca. Pokúšame sa naznačiť akým spôsobom sa
uplatňuje sila pudu v psychológii nebytia. Zaujíma nás poruchový mechanizmus sebazničenia, tak ako sa
prejavuje v jednotlivých vývinových obdobiach. Zvláštnu pozornosť venujeme psychologickej starostlivosti
a príprave na smrť v období staroby.
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Summary

In this paper we debate psychological questions of an individual’s demise. We attempt to outline the ways by
which the power of instinct is applied in the psychology of non-existence. We are interested in the disorder
mechanism of self-destruction – how it is reflected in different development periods. Particular attention is
paid to psychological care and preparation for death in old age.

Key words: the demise of an individual, the power of instinct, the development stage.

Mať alebo byť ? Opakovane kladená otázka, ktorá nemá
jednu správnu odpoveď. „Mať alebo byť“ v podstate nie je
dilema, lebo jedna i druhá možnosť sú správnou odpoveďou.
Sú to len dve formy alebo dve rôzne stratégie, ako žiť ži-
vot, ako uchopiť jeho podstatu a naplniť existenciu. V istom
okamihu života človeka, ale začne ísť viac o to, ako „nemať
a nebyť“. A na toto vyrovnávanie sa človeka s nebytím v rôz-
nych fázach života sa chcem vo svojom príspevku zamerať.
Zatiaľ čo v klasickej psychoanalýze sa pud života a pud

smrti chápu ako dve odlišné sily, vždy keď uvažujem o pude,
predstavujem si fyzikálnu veličinu vektora. Ten má smer
a silu. Smer pudu je v zachovaní života, v tendencii k rastu,
k rozšíreniu a rozmnoženiu. Táto vitálna, číro biologická
energia neobsahuje protiklad. Zánik a smrť sú len znakom
jej opotrebovania a vyčerpania. Ak existuje pudenie k zá-
niku, tak ono podľa mňa existuje ako inverzia pudu, keď sa
mu do cesty postaví prekážka. Nechcem zachádzať do širších
psychobiologických súvislostí, ale možno uvažovať o prekáž-
kach, ktoré vznikajú počas psychického vývinu jedinca na
úrovni mentálnych procesov.
Pred rokmi som pracoval na dialyzačnom oddelení. Pa-

cienti, ktorým tam bola poskytovaná starostlivosť, boli so-
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maticky ťažko chorí ľudia. Podmienky liečby boli veľmi ná-
ročné. Dovolím si prirovnanie – tak nejako trpel Kristus na
kríži. Len pre predstavu, ide o veľmi prísnu diétu a striktný
pitný režim (pol litra vody denne), obmedzenie pohybu, pre-
trvávajúcu slabosť a neustály pocit toxického tela. Za celý
čas môjho pôsobenia – ani roky pred tým ani potom – tam
nedošlo k suicídiu. Nesledoval som tento jav systematicky,
ale podobne tomu bolo aj na iných dialyzačných oddele-
niach. Ak sa stratil motív k životu, stačilo, aby pacient pre-
stal dodržiavať liečebný režim a veľmi rýchlo zomrel. Takáto
udalosť bola vyhodnotená ako neúspešná liečba, nie samov-
ražda. Ako je ale možné, že niekto končí s liečbou po pár
mesiacoch a iní vydržia roky až desaťročia ? Keď som o tom
uvažoval, napadlo mi, že k úspešnej liečbe je nevyhnutný
dobrý stav tela a to, čo by sme mohli nazvať vôľa k životu.
Pod dobrým stavom tela rozumiem genetickú výbavu, te-
lesnú konštrukciu, zachovalosť orgánov, rozsah poškodenia.
Pod vôľou žiť rozumiem silný psychologický motív podložený
silnou pudovou výbavou (drive). Ak sa tieto dve podmienky
naplnia, ak sú v súlade, tak sa potencujú a človek žije. Exis-
tencia len jednej z nich však pre zachovanie života nestačí.
A podobne, na smrť musí chýbať naplnenie oboch podmie-
nok – nemať zdravé telo ani chuť k životu. Keď uvažujem
o ľuďoch, ktorí majú zdravé telo, ale stratia vôľu k životu,
tak mi vychádza, že tí musia potom svoje zdravé telo zabiť.

Prvý uvedomený zážitok vlastného zániku, vlastnej smrti,
zatiaľ len ako možnosť a v predstavách, prichádza okolo
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desiateho roku života. V tomto období mentálna zrelosť,
kognitívna pripravenosť a emocionálna diferencovanosť vedú
k úvahám o zrode života a o sexualite. Rodí sa pudové zau-
jatie pre otázky „života“ a prirodzene, vzniká aj záujem
o prirodzený dôsledok týchto procesov – koniec života. Exis-
tenciálna úzkosť nasmeruje zaoberanie sa myšlienkami zá-
niku, niekedy až do obsedantného zanietenia. Pamätám si na
zdesené matky, ktorých deti písali konspekty rozlúčkových
listov, alebo uvažovali o živote po živote. Nevinné detstvo
v kombinácii so smrťou vytvára mocnú zbraň v manipulácii
s rodičmi a okolím. Ak sa k tomu neskôr pridá pudová sila
puberty a adolescencie, môžu vzniknúť nebezpečné kombi-
nácie motívov. Tu niekde možno uvažovať o zrode „nemať
a nebyť“.

Sebareflexia ako proces, ktorý umožnil vznik ľudskej psy-
chiky a jej rozvoj, predstavuje zároveň riziko, že pri pudovej
inverzii môže dôjsť k sebadeštrukcii na základe chybnej se-
bareflexie. V období adolescencie, keď dochádza k vážnym
pokusom o samostatnosť, pozícia mladého človeka je z hľa-
diska „mať a byť“ veľmi vratká. Dvadsať roční nič nemajú,
nič neznamenajú, nič nevedia. Jedinou prednosťou, ktorú
majú, je mladosť, ale jej potenciál si uvedomujú, až keď ju
stratia. Pokus mladého človeka zvrátiť túto situáciu môže
byť fatálny pri chybnom odhade, alebo nesprávnej sebarefle-
xii. Smrť sa tak môže stať nielen v úvahách, ale aj v skutoč-
nosti dôsledkom experimentu pri hľadaní hraníc svojej iden-
tity – dokiaľ som ešte „Ja“ a odkiaľ je už „nie Ja“. Alebo
v zúfalej snahe osamostatniť sa, prijať vlastné samostatné
rozhodnutie o svojej (ne)existencii, ktoré sa smrťou stáva
nezmeniteľné a nespochybniteľné. V tomto období ide podľa
mňa o „nemať a nebyť“ s perspektívou.

V rôznych fázach života sa ciele „mať“ a možnosti „byť“
menia aj rôznia podmienkami. Kým v mladosti k smrti vedie
invertovaná pudová sila, v starobe a v chorobe môžeme skôr
uvažovať o pudovej slabosti. V období plného života dospe-
lého človeka nie je možné obsiahnuť celú pestrosť života –
ani pestrosť dôvodov pre smrť. Otázky „mať“ alebo „byť„ sú
postavené a začínajú prichádzať aj prvé odpovede. Problém
vzniká, keď ľudia začnú priskoro bilancovať. Keď sa objavujú
pochybnosti o odpovediach, či o správnosti voľby. A tak sa
rodia úvahy, „mám dosť ?“ alebo „som dosť ?“. Namiesto ži-
vota sa dostáva do popredia neurotický nárek nad stratou
možností, „čo by bolo, keby bolo. . .“. Jednotlivec vo svojej
pudovej slabosti nezomiera smrťou, len sa proces jeho života
umŕtvuje do podoby prežívania strát. Dominantné zapodie-
vanie sa stratou je vlastne takou malou smrťou, ako je to aj
v názve jednej z nasledujúcich prednášok. V tomto období
možno uvažovať o „byť, cez nemať“.

Na ilustráciu a ako pomôcku pre ďalšiu úvahu chcem po-
užiť príklad jednej narcistickej samovraždy. Príbeh mi líčila
manželka samovraha, u ktorej nemohol prebehnúť smútkový
proces. Nedokázala totiž pochopiť, ako mohol úspešný pod-
nikateľ, otec dvoch detí s množstvom priateľov a bohatým
spoločenským životom, tak krvavo a nečakane ukončiť život.
„To bol až taký sebec ?“ pýtala sa, keď som sa snažil, aby
pochopila jeho pravdepodobné pohnútky. Pri stavbe rodin-
ného domu ho podviedli, utrpel finančnú stratu, ktorá však

nebola až taká veľká vzhľadom na jeho schopnosti a možnosti
náhrady. Rozhodujúca preňho bola strata povesti a obrazu
o sebe, ako o človeku, ktorý je schopný postarať sa o rodinu.
Jeho bilancia dospela do bodu, keď sa rozhodol „nebyť“,
lebo nemohol „mať“. Zaznelo narcistické, „čo ma neposilní,
to ma zabije“.
Narcistické samovraždy zaskočia svojou nečakanosťou

a nepochopiteľnosťou motívu. Spoločnosťou dosť otrasú aj
preto, lebo postoj k smrti sa zmenil. Ľudské spoločenstvo
ľpie na živote, smrť sa popiera a tabuizuje, nie je chápaná
ako súčasť procesu života. Všeobecná schopnosť odriekať si
a zriekať sa, hoci aj života, v mene cti, idey, rozumnej bi-
lancie, alebo zachovania dôstojnosti samotného života sa mi
javí veľmi nízka. Je tendencia motívy k takýmto činom pa-
tologizovať a správanie kriminalizovať (napr. pri eutanázii).
Úporne sa hľadajú motívy pre život, hľadá sa zmysel života,
jeho význam (čo nevylučuje, že mnohokrát sa kladú takéto
otázky pre otázky).
Vo fáze života, keď existencia končí a pred jednotlivcom

stojí úloha vysporiadať sa s vlastným zánikom, už neostáva
žiadne „mať alebo byť“, ale len nebyť – a teda ani nemať.
Našťastie je to v prírode zariadené tak, že starnutím orga-
nizmus slabne a chorľavie. Starý človek slabne preto, aby
mohol ľahšie umrieť. Vytráca sa záujem o okolie, zhoršuje
sa komunikácia, prežívanie je málo pestré. Keďže koniec je
jasný a ľudia ho šípia, nebýva problém včas ich pripraviť
na obdobie „nemať a nebyť“. Je osožné vytvoriť program
na posledné obdobie vtedy, keď sú ešte v relatívne dobrej
kondícii.
Otázka znie, ako naplniť čas bez perspektívy ? Najlepšie

retrospektívou, znie odpoveď. Úplne programovo nasmero-
vať zostávajúcu aktivitu do inventarizácie života. „Nemať“
môže znamenať aj zriekať sa vecí, ktoré nás obklopovali, zrie-
kať sa majetku. Usporiadaním dedičstva, rozlúčkou s mies-
tami, ktoré navštívime naposledy, stretnutiami s ľuďmi na
posledné rozhovory. . . Pripravovať sa na „nebyť“, pokiaľ sú
sily a čas. Na „smrteľnej posteli“ už niet času na nič z toho,
tam neostáva nič iné, len naprávať vankúš. Pritom stačí
len podporiť prirodzené myslenie a konanie starých ľudí,
lebo oni sa spontánne vyrovnávajú s blížiacim sa zánikom.
Problémom ale často je nepochopenie a nedostatok podpory
zo strany tých, na ktorých je starý človek odkázaný. Sú to
zväčša mladší ľudia, žijúci v období s perspektívou, ktorým
hovoriť o smrti bráni vlastný strach zo zániku, alebo strach
zo straty objektu. Hovoriť o konci, hovoriť o smrti a o po-
sledných veciach je odmietané s falošným povzbudzovaním
o večnom živote ešte na tomto svete. Tak pôsobí strach. Av-
šak hovoriť o smrti je morbídne len vtedy, ak sa o nej ho-
vorí neprimerane často a so zvláštnym pôžitkom. O smrti
hovoriaci starý človek má len skutočný záujem pripraviť sa
a uzavrieť celok. Teda pre toto životné obdobie je charakte-
ristické „nemať a nebyť“ bez perspektívy.
Aby som mohol dospieť k záveru, dovolím si úvahu, akú

zvyknem robiť aj v terapii, v situácii keď sa snažím o zmenu
pacientovho postoja. Spolu sa zameriame na najextrémnej-
šiu možnosť, ktorá môže nastať pri riešení jeho životnej situ-
ácie. Možnosť reálnu, ale s takou nízkou pravdepodobnosťou,
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že sa javí až absurdnou. Táto hypotetická možnosť však do-
voľuje viac slobody a voľného priestoru, ktorý vznikne medzi
neproduktívnou problémovou situáciu a extrémnou možnos-
ťou.
Takže – čo keď život je len vesmírna biologická porucha,

ktorá nastala ako nevydarený „vedľajší produkt“ fyzikálnych
procesov ? A ako taký potom nemá žiaden zmysel. Čo keď
je úporné hľadanie odpovedí o zmysle života len dobre mas-
kovaná a všeobecne prijateľná narcistická potreba nájsť na
našej existencii nejakú výnimočnosť ? Hľadáme dôvod pre
život za každú cenu, snažíme sa ho predĺžiť svojím pozem-
ským dielom, „aby po nás niečo ostalo“, aj keď pritom dobre
vieme, že po smrti sme nič. Všetko, čo po nás ostane, ostane
tu, stačí nám sladká ilúzia, že sme takto so svojimi, a že sme
prispeli k udržaniu vesmírnej poruchy. Táto predstava nám

pomáha tu a teraz, zvyšuje našu aktuálnu hodnotu vierou
v to, že budeme spomienkou, že za nami ostane vyoraná
brázda. To nerobíme pre „potom“, ale pre slastné sebauspo-
kojenie teraz.
Myslím si, že život je dosť zaujímavý, že stačí len milovať

a pracovať. Život sa dá žiť aj bez toho, aby mal zmysel.
Ak to pochopíme a prijmeme, omnoho ľahšie sa nám bude
pozerať na smrť. Aj na tú vlastnú.∗

∗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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