
Kultúra smrti a médiá - vplyv médií na postoje detí a adolescentov k životu z 
pohľadu detského psychiatra

Najsamprv, vďaka hlavným organizátorkám kongresu Elisabeth de Séjournet 
a Jolante Mycialskej za pozvanie vystúpiť na tomto fóre spoločenskej komunikácie. Už 
od prelomu režimu bolo hnutie Donum Vitae - „Dar života“ zapojené medzi aktívnych 
spolutvorcov a účastníkov rodinných kongresov, vďaka čomu sa mnohí tu prítomní 
navzájom stretávali, (napr.  posledne  Kijeve v roku 2006 )  a aj na Slovensko touto 
cestou prichádzali  prepotrebné pravdivé informácie. Neskôr, od r. 1997 bolo Donum 
Vitae – ako zástupca Slovenska včlenené do Svetového hnutia matiek, ktoré je 
celosvetovou asociáciou organizácií pracujúcich v prospech matky a dieťaťa v 40 
krajinách sveta, čím sme sa aj my mohli zapojiť do viacerých prospešných aktivít.

 Vďaka teda za poskytnutý priestor  matkám a prizvanie do verejnej diskusie s 
predstaviteľmi médií, politického i cirkevného života. Nebýva to častým javom, hoci 
práve  matky sú tými „pešiakmi každodennosti“, tej najkonkrétnejšej reality. Predstavujú 
najväčšiu a najhomogénnejššiu sociálnu skupinu, ktorej ciele sú zreteľne definované a  
pre všeobecné dobro rozhodujúce: v spolupráci s otcom formujú v prvých rokoch života 
charakter dieťaťa a ďalšou výchovou kladú  základy, podľa ktorých sa „profiluje“ 
dosievajúci človek a celkový formát jeho osobnosti. 

V bloku Rodina a média z pohľadu politiky  si teda v náväznosti na referáty 
predstaviteľov politického života dovolím prehovoriť aj z tejto pozície matky 
mnohodetnej rodiny a lekárky na detskej psychiatrii. 

„Zraniteľnosť a zranenia mladých“ – sú oblasťou mojej kažodennej, náročnej, ale 
zmysluplnej práce, ktorej niektoré aspekty by  som tu rada sprostredkovala. Práve 
v ordináciach psychiatrov je zreteľné, aký  výrazný  je dosah rodinného prostredia na 
duševné zdravie mládeže, aký  veľký  je podiel rodiny na jeho kvalite, ako naliehavo 
potrebujú mladí jasné a pevné kritériá a ich sprostredkovanie práve zdravou rodinou.
V sekularizovanom prostredí dneška sa však rúcajú stereotypy základných hodnôt dané v 
minulosti tradíciami a náboženskou vierou a práve masmédiá nadobúdajú rozhodujúci 
mienkotvorný a kultúrny vplyv. Médiá tak majú veľmi výrazný  podiel na prehlbovaní 
ťažkostí, úzkostí a depresívnych stavov mladých. V širokom zábere predkladajú mladým 
nerealistické vízie života a uberajú na ich vlastnej kreativite. Poskytujú v globále návody 
ľahkovážneho zaobchádzania i s tým najväčším z darov – s darom života. Sloboda bez 
hraníc podnecuje svojvoľné postoje mladých, ich riskantné správanie i hazard so 
životom. Filozofia nezmyselnosti života, materialistické a hedonistické nazeranie na svet 
vedú mládež k útekom do imaginárneho sveta fantázií a závislostí. Agresivita v médiách 
podporuje agresívne správanie mládeže. To u predisponovaných jedincov to môže vyústiť 
aj v sebadeštruktívnom, automutilačnom a suicidálnom správaní. Mediálne vzory tiež 
podnecujú predčasné sexuálne skúsenosti s negatívnymi následkami každého druhu .
Aký  je však zákonitý  výsledok, ak sa základné kritériá dovoleného a zakázaného 
zotierajú i v spoločnosti samotnej? Ak sa nepresne definuje základná prirodzená bunka 
súžiti, ak sa rozmazáva sa pojem „rodina“, v ktorej na dieťa prirodzene a 



komplementárnym spôsobom pôsobí otec a matka? Nevedie to k zákonitej psychickej, 
následne aj k sociálnej patológii? V príspevku sa budem zaoberať tematikou depresie,  
úzkostí a porúch správania mládeže, ktoré sú z pohľadu psychiatra téme „rodina a médiá“ 
veľmi blízke.
Depresia a úzkosť – najzávažnejšie problémy duševného zdravia v súčasnosti

Výskyt depresívnych porúch nadobúda dnes nevídané rozmery. Súčasní analytici 
depresí ich porovnávajú s epidémiami vojen, rakoviny i aids. O 19.- storočí sa hovorí  
ako o storočí vynálezov, o 20. stor. – ako o storočí úzkosti.  21. storočie je storočím 
depresie. Celosvetovo depresia v širokom závere zasahuje aj mládež, hoci prirodzene, po 
prekonaní periódy dozrievania, predovšetkým mladý človek by mal mať najviac energie 
a chuti do života. Depresia ako ochorenie má samozrejme svoj biologický korelát 
v súčasnosti detailne rozpoznávaný, preskúmaný a veľmi dobre ovplyvniteľný 
psychofarmakologickou liečbou. Zároveň  pod pojmom depresia rozumieme smútok 
pozorovaný v človeku odjakživa. 

Zamyslime sa podrobnejšie nad jeho príčinami. Prečo táto nechuť žiť,  prepadanie 
sa psychiky v akejsi čiernej diere? Štatistiky alarmujúco potvrdzujú, že siahnutia na 
vlastný život a s následnými úmrtiami začínajú v niektorých európskych krajinách 
prekračovať počet úmrtí v dôsledku dopravných nehôd... Prečo sa dnes toľkí, najmä 
mladí dostávajú až do takej beznádeje, že sú schopní siahnuť si na život? Prečo život 
pomaly utrácajú prepadaním alkoholu, drogám a iným psychoaktívnym látkam? Prečo sa 
šialene vrhajú do dobrodružstiev ohrozujúcich ich morálnu a telesnú integritu, ako aj 
budúce potomstvo? Kde sú vlastne prvotné príčiny vzplanutia takého smrteľného 
smútku?  Aké sú jeho príznaky? 
Depresie  a  niektoré špecifiká dnešnej doby 

Možno tu namietať: Depresie existovali odjakživa. „...moja duša je nasýtená 
smútkom... môj život je na pokraji priepasti... Tak narieka žalmista v skladbe spred troch 
tisíc rokov opisujúcej všetky príznaky človeka prekonávajúceho ťažkú depresiu. Nie je to 
ani plač romantického básnika pri jazere nad umierajúcou láskou, ani nie je ani výkrik 
Shaekspearovho kráľa Leara. Ak však boli kedysi hlavnou príčinou v pozadí depresií 
mučivé pocity viny človeka zmietaného rozporuplnosťou dovoleného a zakázaného, dnes 
je tu i niečo nové: pojmy autorita a zákaz nemajú váhu ako kedysi: pocity viny akoby sa 
vytrácali. Prirodzený morálny zákon a zákony spoločnosti sú v nesúlade.

Analýzy súčasnej explózie existenciálnej depresie vedú ku konštatáciam, že v 
pozadí depresií je ilúzia všemohúcnosti človeka. Za depresiou sa skrývajú vážne pocity 
insuficiencie: únava z neschopnosti spĺňať nároky obklopujúceho sveta, únava z  nárokov 
byť maximálne výkonným. Únava zo zmätku sveta, v ktorom vládne mnohorakosť 
kritérií. Depresia číha práve na toho, ktorý stojí pred ilúziou, že všetko je možné. Je 
„cenu za oslobodenie sa od tradičných hodnôt. Je chorobou človeka bez vodcu núteného 
preberať zodpovednosť za svoj vlastný osud. Choroba troch „N“: pociťovanej 
neschopnosti, neužitočnosti a nehodnosti. Neúspešnosť človeka bez vodcu, bez kritérií, 
bez oporných bodov.

Prof. Jeammet, prednosta Univerzitnej pedosychiatrickej kliniky v Paríži hovorí: 
Dnes žijú mladí v atmosfére veľkej slobody. Hovorí sa im: Rob, čo chceš, len buď 



úspešný, výkonný. Táto požiadavka je zdrojom veľkej úzkosti. Mať slobodu a pôžitok: to 
je zdanlivo to najľahšie. Veľký podiel, až  15-20 % mladých nevie správne využiť slobodu 
vedúcu k  úzkosti. (Výpovedné sú i názvy  publikácií súčasného sociológa Alaina 
Ehrenberga Kult výkonnnosti (Le culte de la performancei, La fatigue d’être soi – 
dépression et sociéé  (Únava byť sebou – depresia a spoločnosť),  La dépression, maladie 
de l’autonomie – Depresia – choroba autonómie.)

Je teda je paradoxné, že práve v dobe technického pokroku a toľkého uľahčenia 
človek pociťuje najväčšiu únavu, hoci život nikdy nebol ľahký. Aj v 15. storočí T. 
Kempenský (1379 -1471) v Nasledovaní Krista - ktoré je po Biblii druhou najčítanejšou 
knihou, v diele spisovateľom Fontelnellom hodnotenom ako „tá najlepšia kniha, akú kedy 
ľudská ruka napísala“ - autor plače nad tým, aké ťažké je milovať život, ktorý  má toľko 
horkostí a plodí toľkonásobnú smrť a skazu (20.). No dodáva: „A predsa ho všetci 
milujeme, a mnohí iba v ňom hľadajú všetku radosť...“ Dnes sociológovia hovoria o 
únave zo zdanlivej všemohúcnosti človeka...

Súčasník Jean Vanier zakladateľ spoločenstiev Archa pre ľudí s mentálnym 
hendikepom považuje za jeden z najväčších smútkov života pocit byť v očiach druhých 
byť znehodnoteným, zavrhnutým, odsúdeným, pri pociťovaní pohŕdania, opovržlivých 
pohľadov druhých. Vanier považuje za príčinu depresie bolestný  pocit odcudzenia sa 
druhým a vlastnej zraniteľnosti  vo svete, ktorý s klania len kráse tela a modle peňazí, 
ktorý považuje za hodnoty len túto produktivitu práce, úspešnosť a výkonnosť. V 
dôsledku toho vznikajú u človeka stavy úzkosti, podobné ťažkým psychickým stavom 
napr. pri strate veľmi drahej bytosti, práce alebo pri ublížení na cti. 
Niektorých špecifická  zraniteľnosti dievčat a dospievajúcich žien

Špecifickú problematiku úzkosti a zraniteľnosti dospievajúcich dievčat a mladých 
žien dnes možno ilustrovať prejavuje dnes i na častom ochorení, ktorým je mentálna 
anorexia: je okrem iných faktorov zapríčinené strachom z budúcej role ženy  a matky. 
Zjednodušene povedané, ide tu o strach z dozretia do fertilného veku,  z role ženy a 
matky, zo zvládania plodnosti. Svoj podiel má i o strach z nesplnenia kritérií daného 
obrazom médií. Okrem istej osobnostnej predispozície pri vzniku týchto stavov je ich 
charakteristikou odmietanie úlohy ženy a matky, ktoré vyklíčilo práve v  patologickom 
rodinnom prostredí, napr. neprimerane dominujúceho a neláskavého otca... Pravá 
anorexia je až  akousi pomalou samovraždou. Hovorí sa tu i o veľkom vplyve 
nedostatočnej emočnej saturácie a citového chladu zo strany matky  vo vzťahu k dcére 
v rannom detstve: „Pohľad mojej matky bol akoby pohľad hladkej versailleskej sochy, 
ktorá ma každý večer prikrývala studenými plachtami svojej  nešímavosti“, hovorí 
poeticky istá anorektička...

Koľko zranení v detstve – a koľko úskalí počas dospievania striehnucich na 
mladú ženu túžiacu po kvalitnom vzťahu...Strach z mužskej dominancie v manželstve....z 
možnej osamelosti, z možného potratu, ktorý spoločnosť ponúka ako všeliek na všetky 
závažné problémy... z nanucovanej ba až chcenej „naprogramovateľnej „tzv. 
„normálnosti dieťaťa, z úsilia odstrániť každú potenciálnu bolesť. Taký je vplyv 
potratovej mentality: Hoci dôsledky  znáša žena a ani jedna žena z nich, podľa výskumu 



kolegyne M. Weidlichovej, žiadna žena idúca na UPT neuvedie, že embryo má hodnotu  
pár buniek, čo vypovedá o zákonitom intrapsychickom konflikte.

O vplyve médií na obraz ženy  len toľko, že nikdy najhlbšie ašpirácie neuspokojí 
ženy  neuspokojí, ak bude konzumným objektom, ba až komoditou, ktorá sa predáva 
v zábavných reláciach, ak nechá v sebe vyklíčiť ochotu stať sa tovarom a  predávať krásu  
a telo cudzím pohľadom.

Aj antikoncepciu môže žena vnímať ako donucovanie, konšatuje psychoanalytik 
Tonny Antarella: mnohé ženy ju vnímajú ako akt násilného vnikania spoločnosti do ich 
intímneho života. Po feministickej generácii, ktorá sa vrhla na antikoncepčnú tabletku, 
akoby nastupovala druhá. Tú naopak treba presviedčať, aby tabletku užívala. To však, 
hovorí ironicky a konštatujúc realitu,  treba robiť s maximálnym ideologickým – a veľmi 
nebezpečným – nasadením. Mládež totižto dnes nehľadá tak ako predchádzajúca 
generácia emancipáciu -  oslobodenie sa od materstva pomocou tablety, ale hľadá 
kvalitu vzťahov. A má pocit, že tableta siaha na ich telo, na ich osobu a na ich vzťahovú 
kvalitu. Preto tie premnohé “zástupné otázky” – náhradné a časté v ambulanciách: 
“Nepriberiem z tablety? Neriskujem, že sa na mne prejaví jej kancerogenita? Budem 
potom môcť mať deti? Mladí v čase dozrievania potrebujú byť si istí, že sa niekomu 
páčia, ale aj v tom, že budú schopní mať dieťa…”Ak ma donucuješ na potrat,  zabíjaš 
ma…” Neprejavuje sa toto odmietanie dieťaťa na celospoločenskej úrovni 
vyprovokovaním akejsi ”sociálnej úzkosti”, ktorá sa prejavuje  v aktuálnej vlne depresie?
Dovolili sme, aby do aktu života vošla smrť. Musíme sa oslobodiť od tejto farizejskej 
debaty spočívajúcej v diskusii o tom, kedy začína život. Ak sa poprie cieľ sexuality, stáva 
táto sama predsieňou smrti. A taký je výsledok spoločnosti, ktorá za polstoročia stratila 
švrtinu svojej populácie...“

Ešte dlhšie by som mohla hovoriť o úzkostiach žien a matiek, s ktorou sa 
stretávam  v  porozvodovej starostlivosti o deti, o neistote osamelých žien a matiek…
plodiacej úzkosti u deti, o dlhodobých problémoch detí zverených do výhradnej 
starostlivosti matky, o rozvode, nad  ktorý  spoločnosť ukladá tabu. Rozvod je dnes prvou 
sociálnou pohromou, hoci by sme chceli by sme „normalizovať, čo navždy zostáva 
dramatickou ruptúrou, osobitne ťažko prežívanou deťmi. Otázka dušvného utrpenia 
dieťaťa  pri rozvodoch je podstatná a vyvoláva vášnivé, až rozvášnené diskusie. Matkám 
- samoživiteľkám je ťažké, aby v synoch vypestovali maskulínnu sebadôveru. A je pre ne 
takmer nemožné, aby vychovali dcéry, ktoré majú dôveru vo svoju atraktívnosť k 
mužským partnerom. Práve to je úlohou otca. Ak otec nefunguje, dcéra bude mať 
pochybnosti o vlastnej príťažlivosti. Ak sa dievča cíti odmietnuté prvým mužom vo 
svojom živote - svojim otcom - cez túto optiku nahliada na všetky stretnutia v živote s 
inými mužmi.

 Rozvod zbavuje dieťa jedného zo základných práv- práva na citovú istotu, 
zázemie. Ak ho stratí, navždy v ňom zostane pocit úzkosti, neistoty, s ktorými sa bude 
musieť naučiť žiť a mnohé dieti už nikdy nezískajú ten pocit istoty, ktoú mali predtým, 
kým jeden rodič opustil domov. Ak sa nemožno spoľahnúť na rodičov, t.j. na základňu 
svojho bezpečia, nemožno sa už  spoľahnúť na nič. S ich úzkosťami sa denne stertávame 
aj v psychosomatických symptómoch, ako sú bolesti, ktoré nemajú nijaký   somatický 



podklad, neurotických reakcií, tikmi, špecifickými fóbiami, u niektorých detí sa vyvinie  
silná separačná úzkosť.

Agresivita chlapcov, ktorá je u nich jednou z hlavných foriem prejavu depresie, 
vedie k negativizmu, opozičným postojom, by bola tiež celou kapitolou na rozbor. Veľa 
štúdií dokazuje významnú súvislosť medzi  neprítomnosťou otca a ranou delikvenciou 
chlapcov. Prispieva k tomu depresia, zlosť (ktorá sa prejavuje agresivitou), chýbanie 
oslabenie mocenskej štruktúry a autority nad deťmi,  ktoré, ak sú len s matkou, sú 
nedostatočné. Aký  je podiel médií na propagácii voľného vzťahu a rozvodov, netreba 
pripomínať.

 Aj delikvencia mladých  má ten istý psychologický základ. Ak rodičia 
nevymedzia mladým hranice dovoleného a zakázaného, budú mladí túto prirodzenú 
konfrontáciu, ktorej sa im nedostalo v rodinom prostredí hľadať inde. Budú sa hrať s 
policajtmi na žandárov, či na zlodejov, budú provokovať v školách.  Nerobia nič iné, len 
hľadajú prirodzenú konfrontáciu, ktorej sa im nedostalo u rodičov v rodinom prostredí.

Aký je podiel médií : Nuž  ale médiá v súčasnosti hlavnými spolutvorcami 
spoločenskej atmosféry. Stále viac a viac upadá poučovania dané tradíciou, náboženskou  
výchovou, do úzadia sa dostáva národné dedičstvo: Spoločenská komunikácia cez 
masmédiá je zodpovedná za utváranie hodnotového systému. Hodnotový  systém je iný:. 
Propaguje sa večná mladosť, krása, zdravie, radosť, bezstarostný život, život na zemi bez 
pomyslenia na smrť, bez bolesti, bez akýchkoľvek limitov, sebaobmedzovania, bez 
kontroly, bez  represie. Médiá živia ilúzie všetkého možného, všetkého 
dovoleného...Mladých tak  vovádzajú do sveta ilúzií, kladú pred nich nároky  zodpovedať 
týmto požiadavkám. Je tu výrazný tlak prijať svet  bez morálnych kritérií, bez autority 
danej Bohom. Hĺbkové pohľady psychológov analyzujúce dosah týchto skutočností na 
psychiku mládeže avizujú vážne nebezpečenstvá.

Úzkosť narastá aj v prebytku informácií a v zameraní na patologické 
prejavy človečenstva. Zahltenosť informáciami utvára tzv. „metapatológiu“ - 
charakterizuje ju únava, odcudzenie, nuda, apatia, strata viery  vo vyššie hodnoty. Aj 
narušenie osobnej komunikácie - (napr. aj v dôsledku narastajúceho používania internetu) 
vytvára začarovaný kruh: vytvára úzkosť, ktorá plodí následné vyhľadávanie zábavy. 
Zvýšená úzkosť  opäť vedie k potrebe získavať nové informácie. Výsledkom je, že 
človek sa definuje ako  „pustovník v mase“, osamotenec v dave...

Masmédiá a ich producenti sa až  obsedantne zameriavajú na patologické prejavy 
ľudstva... Mediálne informácie sú oreintované na exploatáciu najnižších pudov  človeka. 
Produkcia zodpovedá potrebám citového nasycovania diváka za každú cenu. Citové 
vydieranie s komerčnými cieľmi je určujúce. Z psychologického hľadiska násilie 
v médiach zvyšuje sledovanosť, čo je cieľom producentov (zakladateľ CNN – Ted 
Turnersa vyjadrilv tomto zmysle mysliac na explotáciu agersivity a sexuality: „Všetci 
mediálni producenti sú zločinci, vrátane mňa – Luc Berrou- „Les méfaits de la télévision 
sur nos enfants“. No na tému agresivity v médiá  treba celý referát...

Televízna produkcia je z pohľadu psychiatria akoby reprezentáciou toho, čo 
prechádza našimi ambulanciami: prežité horory, incesty, psychotické ochorenia, dôsledky  
rekomponovaných rodín na deťoch, dopad kriminality rodiča na dieťa, otec či matka vo 



väzbe, rozvodová problematika, šikana, nechcené tehotenstvá, týranie, úmrtia, únosy, 
vydierania,  znásilenia.... Nie je tematika televíznej a  filmovej produkcie orientovaná na 
samé takého „defilé hriechu“...samozrejme, i na nezavienné tragédie? Na konci je 
zúfalstvo dieťaťa v suicidálnom pokuse. Ak pristúpi medializácia s cieľom podporujúcim 
lož, zameraná na zvýšenie publicity, ide o nehoráznosť! Spomínam si na príklad skoku 
z výšky 14. ročnej dievčiny  v ebreite, v podstate bez vyjasneného motívu. Napriek veľmi 
ťažkému úrazu pádom zo 6. poschodia ju chirurgovia v priebehu dvoch rokoch postavili 
na nohy. Pozbierala sa aj po psychiackej stránke. Médiá jej však urobili nekalú reklamu, 
aby spropagovali práve tú TV reláciu, proti ktorej sa zozbieralo 100. tisíc podpisov... vraj 
ju chcela pozerať! Mnohonásobné opakovanie slov v článku typu „možno, zrejme, 
pravdepodobne, vraj, asi, tak povedal nemenovaný policajt“ – to nie je žiadna „licencia 
poetica“, je to vedomé nehorázne mediatické klamstvo. Nešťastné dieťa si z osudného 
dňa nič nepamätalo, no publicita jej skutku jej závažne pokazila budúcnosť napriek 
všetkým výkonom lekárov našich chirurgov schopných zoperovať siamské dvojičky, či 
zreštaurovať priam nemožné. Aká to služba médií! 

Ešte sa zmienim o ďalšom závažnom probléme -  zraniteľnosti  prijímateľov 
neúplnosťou informácií,  čo značne  znižuje možnosť slobodného rozhodovania 
človeka. Preto sa všetky totalitné režimy, ako aj tí, ktorí chcú za každú cenu presadiť istú 
ideu cez vybranú skupinu, usilujú zabrániť, aby sa k ľuďom dostali iba pravdivé 
informácie a návrhy. Možnosť zabrániť prístup k infomáciam,  ktoré by poukazovali na 
lož, polopravdy a katastrofálne výsledky, tak dáva danej presadzujúcej skupine do rúk 
účinné prostriedky manipulácie. Na tomto princípe možno uviesť do života aj tú 
najnezmyselnejšiu myšlienku. Tak si možno vysvetiť, prečo sa toľké milióny dali omámiť 
neľudskými ideálmi tyranie fašizmu, komunizmu, sektárstva, materializmu ,  ideológiami 
potratovej mentality či eutanázie. Je nesmierne dôležité vedieť rozlíši informáciu a 
dezinformáciu. A nemožno tu nespomenúť vplyv médií na psychiku u osobitne 
predisponovaných osôb, teda  u osôb s určitou patologickou osobnostnou akcentáciou. 
Taktika manipulácie spočíva v tom, že sa vytvára „mediatické klamstvo bez vedeckého 
podkladu:“ pritom sa vychádza nap. z primárnej túžby, ktorá je prítomná v spoločnosti. 
Tá je „odhalená“ a predkladaná ako „potreba“, povedzme liečba demencie. Vnútorné 
„želanie“ sa vydestiluje, pripraví a „vedecky dokáže“...a tak sa pracuje per liečbu 
demencie (kto dnes chce byť dementný?) na povolení tzv. terapeutického klonovania: 
embryá sa odsúhlasia  na výskumy  - veď je tu túžoba žiť na zemi donekonečna a 
„potreba liečiť starých ľudí. Poslanci sa presviedčia nutnosti: Kto by chcel prepadnúť 
demencii: embryá treba na liečenieAlzheimera, Parkinsona...Z hľadiska vedeckého 
hypotézy nemusia mať  žiaden podklad, pričom na etickej rovine môže ísť o 
monštruozity a značné nebezpečenstvá. Média tak  určujú a štrukturujú morálne  
a kultúrne kritériá spoločnosti,  ba dokonca spôsob, akým spôsobom sa  tieto budú 
inštitucionalizovať, preto ich dosah na  individuálne a kolektívne je nesmierne závažný. 
Avšak defekty v morálnom a  kultúrnom systéme povedú zákonite k defektom v systéme 
ekonomickom a politickom (cit. Doc. Rakús).
Stav spoločnosti a suicidalita



Úzkosť a depresia vyúsťujú v najhorších prípadoch v suicídiach. Pohľady sociológov 
hovoria počnúc už francúzskym Emilom Durkheimom, ktorý  je autorom slávnej štúdie 
o suicídiu (1897) a zakladateľom sociológie, že v suicidálnom skutku neprevažujú len 
osobné motivácie. Práve stav spoločnosti ako takej -  a jej súčastí – poskytuje – podľa 
jeho vyjadrenia - „determinovaný kontingent dobrovoľných úmrtí“. V istom slova 
zmysle, akoby spoločnosť samotná páchala suicídium prostredníctvom jej členov. Tzv. 
„suicidogénne“ prúdy  v spoločnosti sú preukázateľné a  sú dôkazom istej 
celospoločenskej patológie. Durkheimova teória bola síce značne kritizovaná, nemožno 
ju chápať ako sociologický zákon, ale sociogenéza a psychogenéza suicidálneho aktu si 
neprotirečia. Ich pohľady sú komplementárne, dynamické a navzájom sa dopĺňajú. Vždy 
tu majú veľmi veľkú váhu osobnostné komponenty a medziosobné vzťahové relácie. 
Práve tie bývajú príčinou základnej nerovnováhy, ktorá vedie indivíduum k vyhľadávaniu 
smrti. No napriek každému úsiliu o zistenie motivácie - tajomstvo konania jednotlivca 
ostáva neraz neodhalené. 
Pri  tematike úzkostí nemožno obísť otázku globalizácie
V dôsledku prebytku informácií celkovo narastá neistota človeka vo svete, kde sa rúcajú 
oporné body ako rodina a malé spoločenstvo, kde narastajú priepastné rozdiely medzi 
svetom chudobných a bohatých. Človek dneška bolestne pociťuje, že tieto fraktúry môžu 
viesť k výbuchu. Výdobytky  vedy a možnosti pokroku slúžia viac na podporu 
individualizmu než na spoločné dobro. „Bohatý Západ necháva Východu splácať dlhy 
vzniknuté v dôsledku komunistickej nadvlády“, počuli sme na predchádzajúcom 
Kongrese v  Kijeve v roku 2006 z úst parížskeho profesora demografie G-F. Dumonta. I 
demografické štatistiky na Slovensku s poklesom sobášnosti, pôrodov a odďaľovaním 
narodenia detí vypovedanú aj o strachu z prežitia mladých v súčasných ekonomických 
podmienkach, kde nastal v posledných dvoch desaťročiach ekonomický  a politický 
zmätok s nevídaným až rekordným demografickým poklesom.... Rozdiely  medzi svetom 
bohatých a chudobných, stále sa roztvárajúce sa nožnice už  aj vovnútri jednotlivých 
krajín sú zdrojom veľkých úzkostí...Výrazne klesá aktívna zložka populácie, ktorá bude v 
budúcnosti podporovať generáciu dôchodcov. Mladí majú veľký problém postarať sa 
o starnúceho človeka v rodine, aj keby neraz cheli, a mesačná cena penziónu pre vekovo 
pokročilé osoby pomaly  už prekračuje úroveň priemernej mzdy. Niet sa čo čudovať 
úzkostiam do života nastupujúcej mládeže, popri úzkostiach vekovo starších osôb... 
Čo povedať na záver? 
Témou dneška je nediskriminácia – uplatňuje sa princíp  nediskriminačne? Dáva sa 
skutočne priestor väčšine? Dáva sa matkám, ktoré sú – opakujem: najväčšou 
a najhomogénnejšou sociálnou skupinou? Koľké diskusie o právach na dieťa, na kvalitný 
život, na život bez hendikepu, ba až akési právo na „nenarodenie sa s hendikepom 
osobitnej vážnosti“...Kde sú však tie najelementárnejšie: „právo na životný priestor“, na 
primerané bývanie, či právo na čistý vzduch? Právo na otca a na matku? Aká je „rovnosť 
príležitostí a nediskriminácia matiek ešte aj medzi ženami samými? Prihliada sa na ich 
opodstatnené práva, kde kričiaca minorita prehlušuje mlčiacu väčšinu? 

A ak dnešná spoločnosť už i pomocou zákonov  legalizuje útoky na základné 
hodnoty rodiny – čo sa deje za výdatnej pomoci médií -  ak systematickým 



protináboženským pôsobením a tlakom zmazáva a búra prirodzené kritériá súžitia,  
narastá tak počet psychicky hendikepovaných jedincov  v spoločnosti, ktorá následne  
žiada odbornú pomoc lekárov, osobitne psychiatrov. 

Zakončím ešte priblížením poslednej z akcií MMM, ktorá sa konala teraz v apríli 
v Anglicku. Táto krajina, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, má veľké problémy  so 
stúpaním násilia, s drogami, delikvenciou a extrémizmom, osobitne u mladých. Pre 
účinnú prevenciu v teréne treba poznať charakter rizikových, často neštrukturovaných 
sociálnych skupín a byť s nimi v kontakte. 

 V súčasnoti sa dôsledky krízy morálnej autority štátov sa prejavujú v čoraz 
častejšej bezmocnosti riadiacich inštitúcií udržať stabilitu v mnohých oblastiach sveta, i 
na miestnej úrovni a neschopnosť čeliť zlu zo strany verejných autorít je čoraz 
nebezpečnejšia. Je to dôsledok nerešpektovaním prirodzených i občianskych zákonov. Je  
na zamyslenie, ak politici, „mierové zložky“ a inštitúcie zodpovedné za kolektívnu  
bezpečnosť volajú po morálnej autorite, ak prizývajú matky, ak vyhľadávajú  práve ich 
pomoc v boji priti kriminalite, zločinnosti, drogám a zabíjaniu. Nebolo by efektívnejšie 
dovoliť im, aby vychovávali deti a mali väčšie slovo? Aby sa uplatňoval vo všeobecnosti  
ich zdravý rozum a jednoznačné postoje? Zaiste bude osožnejšie, ak matky budú môcť 
orientovať „za  život dieťaťa“. Noozaj žijeme v kultúre, pre ktorú osobitne platia slová: 
„Vyber si život....alebo vyber si smrť  ...


