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Sinuciderea este întotdeauna inexplicabilă, ieşită din tipare. Este greu de con
ceput pentru supravieţuitori că cineva a fost atât de disperat, descurajat, nerealist. 
Este un gest final, lovitură de graţie ireversibilă. Conotaţia înspăimântătoare, agresivă 
este resimiţită de apropiaţi şi medici şi se poate specula că tocmai asta a intenţionat 
victima. 

Trăirea morţii este integrată în adâncul fiecărei fiinţe umane. Că o trăire atât 
de intimă este frecvent trecută sub tăcere nu e deloc surprinzător: şi alte fenomene 
psihologice fundamentale (simţul corporal cenestezic) rămân tăcute, până când 
evenimentul sau patologia le aduc în prim-planul existentei .  

Jean-Paul Sartre scria în L '  Etre et le neant .Aş putea cu un pic de  imaginaţie să 
mă văd ca pe propriul meu cadavru , nu e chiar atât de dificil , dar de fapt m-aş vedea 
tot pe mine cu propriii mei ochi. .. Ar trebui să ajung să realizez . . .  că eu nu voi mai exista 
chiar deloc, că eu nu voi mai auzi, şi că viaţa va continua pentru alţi i .  .. Imposibil, deci, 
ca moartea aceasta să fie a mea . . .  " . 

Atunci când persoana începe să-şi gândească moartea, conştiinţa sa se dedu
blează în două spaţi i ,  unul al realităţii , celălalt al non-realităţii (dar nu al ne-fiinţei) pe 
care încearcă persoana să-I transforme în spaţiu virtual prin care să integreze conceptul 
de ne-fiinţă în conştiinţa sa de fiinţă vie. Conştiinţa nu este sinonimă cu trăirea. Luarea 
la cunoştinţă a unui posibil sfârşit nu echivalează cu imaginarea stării de ne-fiinţă. 
Pentru subiectul trăitor, moartea este un fenomen exogen, ce se impune din exterior, 
împotriva căruia mulţi prezintă revolta declanşată de sentimentul injustiţiei .  

Dar care este atitudinea sinucigaşului faţă de proiectata sa moarte, starea lui 
sufletească făcându-şi proiectul de moarte? Moartea prin suicid este ambiguă, pentru 
că participantul nu o priveşte ca pe un fapt exogen ci şi-o "in-corporează", călcând prin 
aceasta legile după care a fost construit. Moartea pe care sinucigaşul şi-o doreşte este 
gândită sau imaginată mai mult ca aparţinând corpului, care în cazul melancolicului 
devine corp-obiect, deoarece melancolicul se consideră de multe ori un mort în viaţă. 
Moartea în cazul particular al melancolicului conduce la o sinteză unificatoare a 
corpului-obiect cu persoana sa, capabilă, în sfârşit, de a duce până la capăt o acţiune. 

Majoritatea sinucigaşilor aparţin categoriei deznădăjduiţilor; în deznădejde nu 
se intră progresiv, c i  se cade pe neaşteptate, ca de pe buza prăpastiei .  

Claudel scria (Poziţii şi propoziţit): "Ne lipsesc aripile, dar avem destulă putere să 
cădem", de parcă voinţa de a cădea semnifică îmbolnăvirea voinţei de a trăi. Sinucigaşul 
cade în deznădejde ca într-un abis fără margini, care se adânceşte prin însăşi mişcarea 
de aprofundare ce se deschide sub şi în fiinţa sa. Având greutatea ponderabilită�i sale, 
deznădejdea îşi creează propria dimensiune morală. Din cădere in cădere, sinucigaşul 
simte apăsarea deznădejdii, ca pe o substanţă a cărei masă, devenită tot mai grea, se 
încarcă de greşeală. Lipsit de credinţă şi iubire, el îşi pierde speranţa că va mai urca la 
suprafaţă vreodată. 



Psihiatru! britanic Will iams pune accentul pe modelul "arrested flighf' , care 
prin cele 3 componente ar explica uşurinţa cu care persoanele cu risc suicidar 
alunecă în procesul  autoagresiv. 

Nevoia de evadare (need to escape) dintr-o situaţie percepută ca eşec este 
prima componentă, făcând persoana să interpreteze chiar şi evenimentele neutre 
ca pe o înfrângere sau umil inţă . 

A doua componentă este sentimentul imposibil ităţii de a evada (unable to 
escape) din situaţie, generat de dificultăţile în rezolvarea profitabilă a problemelor 
de viaţă, mai ales a celor relaţionale. Din perspectivă cognitivistă se observă un 
deficit de reactualizare a memoriei autobiografice, memoria propriei vieţi fi ind 
engramată într-o manieră schematică, cu suprageneralizări catastrofice, fără 
amploare în redarea nuanţelor evenimentelor personale. Conţinutul mnestic este 
prevalent axat pe întâmplări negative, eşec, conjuncturi în care persoana s-a aflat 
într-o situaţie defavorizată, jenantă. 

A treia componentă - nu există nicio speranţă de salvare pentru viitor (that there 
wi/1 be no rescue) - se manifestă prin tendinţa de a-şi proiecta înfrângerea sau 
l ipsa de succes din prezent asupra viitorului ,  deschizând astfel calea pentru 
simptomatologia clinică a deznădejdii şi a depresiei. 

Modelul "zborului frânt" este atrăgător, însă destul de ambiguu, întrucât se 
poate asocia şi cu variabila vulnerabi l ităţii pe termen lung, adică a trăsăturilor de 
personalitate, dar se poate mişca şi pe palieru l variabilei de stare, reprezentat de 
factorii precipitanţi din prezent. E nevoie de un model explicativ în măsură să indice 
care d intre persoanele suicidare rămân vulnerabile şi pe viitor, chiar dacă aparent 
prezintă semne de recuperare din criza suicidară. 

Ce sens mai poate căpăta actul, însumarea comportamentelor care transformă 
viul în ne-viu? Dacă moartea este absurdă pentru cei vi i ,  sinucigaşul caută să-i 
confere un ultim sens, de cele mai multe ori reprezentat de agresiune. 

Sinuciderea îmbracă aspectul unui simbol, al unei gestualizări a l imbajului 
interior, de multe ori nebănuit chiar şi pentru cei apropiaţi subiectului . Sinucigaşul 
îşi joacă piesa fatală, în dublu rol: de actor şi de spectator. 

Cele trei componente ale actului suicidar 
Freud presupune că există în noi toţi porn irea autodistructivă, pe care a 

numit-o instinctul morţi i , ce se fructifică în suicid doar în cazuri excepţionale, prin 
combinarea de circumstanţe şi factori . Aceste instincte de viaţă şi de moarte - tendinţe 
constructive şi distructive ale personalităţii - sunt în conflict şi interacţiune constante, 
ca şi forţele de sens opus conceptualizate în fizică biologie, chimie. A crea şi a 
distruge, a construi şi a dărâma, anabolismul şi catabolismul personalităţi i ,  nu sunt 
cu nimic mai prejos decât cel celular - cele două sensuri în care acelaşi tip de energie 
se poate desfăşura. 

Freud a subliniat că manifestările instinctului autodistructiv se externalizează 
prin intermediul procesului însuşi al vieţi i ,  iar în al doilea rând se neutralizează în 
cursul procesului existenţei .  Autodistrugerea, în sens operaţional , este rezultatul 
unei întoarceri a tendinţelor autodistructive către obiectul original - de regulă, nu 
tocmai obiectul  original, deoarece obiectul agresiuni i  redirecţionate spre self este 
corpul ,  iar pentru că o parte a corpului poate deveni substitut pentru corp ca întreg, 
acest suicid parţial este un mod de a deturna suicidul total .  Dacă, însă, acea parte 
a corpului este vitală, suicidul parţial devine real .  

Astfel putem înţelege de ce uni i  se sinucid repede, alţii lent, alţii deloc, de ce 
unii contribuie la propria moarte, iar alţii rezistă curajos la atacurile externe asupra 
vieţii lor, la care alţii ar fi sucombat rapid. Atât de multe dintre aceste procese se 
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petrec inconştient ş i  automat, încât încât la prima vedere disecarea detaliilor negocierii 
sau �mpromisului între instinctele de viaţă şi de moarte pare o sarcină imposibilă. 

In primul rând, suicidul este o crimă - crimă contra sinelui ("Selbstmord" -
ad litteram în l imba germană); în toate echivalentele lexicale timpurii ideea crimei e 
implicită. Dar e o crimă comisă de se/fîn postură de criminal, o moarte în care uci
gaşul şi victima se combină într-o singură persoană. Ştim că motivaţiile pentru crimă 
variază mult, la fel şi motivaţi ile pentru a dori să fi i omorât - ceea ce nu e o chestiune 
atât de absurdă, deoarece în suicid e implicat un self ce se predă crimei şi pare 
doritor să acţioneze astfel. Motivele acestei ciudate predări se cer elucidate. 

Dacă ne imaginăm un câmp de luptă, loc unde un rănit suferă intens şi imploră pe 
cineva să il omoare, apreciem imediat că trăirile criminalului sunt foarte diferite, în funcţie 
de cine e acesta - tovarăş sau duşman al rănitului; în schimb, cele ale omului ce doreşte 
să fie omorât, adică să-i fie curmată agonia, ar fi aceleaşi în ambele cazuri.  

Pot fi observaţi oameni ce vor să se s in ucidă dar nu pot întreprinde acest gest 
împotriva lor înşişi . Ei ,  de exemplu ,  se aruncă în faţa trenului sau, ca Saul sau 
Brutus, îi imploră pe purtătorii lor de armură să îi ucidă. 

Probabil niciun suicid nu se consumă decât dacă, pe lângă dorinţele de a ucide şi a 
fi ucis, subiectul îşi doreşte să moară; cuvântul doreşte să relaţioneze aici cu factorii 
motiva�onali, dorinţe conştiente şi inconştiente. Mulţi subiecţi , în ciuda violenţei atacului 
îndreptat către sine şi a predării corespunzătoare acestuia, paradoxal nu par dispuşi să 
moară, ceea ce explică de ce potenţiali sinucigaşi imploră să le fie salvată viaţa în camera 
de gardă. A muri şi a fi omorât realizează aceeaşi finalitate în ceea ce priveşte trecerea în 
nefiinţă; aceasta poate conduce la concluzia "dacă doreşti să te omori, sau dacă te simţi 
atât de tulburat în legătură cu ceva încât doreşti să fii omorât, atunci sigur vrei să mori", dar 
exemple concrete arată că lucrurile nu stau chiar aşa. A omq_rî şi a fi omorât implică violenţă, 
în timp ce a muri are de-a face cu predarea vieţii şi fericirii. In tentativa autolitică dorinţa de 
a muri poate să fie prezentă sau nu, sau poate apărea în grade variabile, după cum a 
descris Shneidman în conceptele de încetare, terminare, întrerupere şi continuare. Freud 
subliniază că instinctele nu sunt niciodată conştiente şi că nu trebuie echivalat instinctul de 
moarte cu dorinţa de a muri şi instinctul de viaţă cu dorinţa de a trăi. Stengel a accentuat 
că un grad de teatralitate este întotdeauna implicat în drama suicidului, jucată într-un copi
lăresc şi nerealist ţintar ce ilustrează voinţa de a trăi, în ciuda acţiunilor ce par a indica o 
dorinţă de a muri: "nu o să se petreacă în realitate, deşi o fac", "o fac nu pentru a sfârşi cu 
toate, ci pentru a le ilustra", "arăt ce am suferit', "dramatizez nevoia mea de ajutor". 

De aceea, suicidul trebuie privit ca o categorie aparte de moarte, ce implică 
3 elemente interne fundamentale - a muri ,  a fi omorât şi a omorî - şi multe alte 
elemente modulatoare, fiecare fi ind un conglomerat de complexe motivaţionale 
inconştiente şi conştiente. Ce denumim suicid este o tentativă a subiectului de a 
exploda de viaţă sau a-şi salva viaţa, sau o încercare de a evita un lucru mai înspăi
mântător - a comite o crimă sau a înnebuni .  De fapt, ne aşteptăm ca procesele de 
gândire ale persoanei traversând suicidalitatea să nu fie logice, raţionale sau con
secvente. Determinaţia suicidară (planul fantasmatic), nu transpunerea în act sau 
motivatia (renuntarea la orice SP..eranţă) este o catastrofă disolutivă finală de care 
organismul se teme foarte tare. Intr-un sens, suicidul e fugă de moarte - utilizând 
termenul  "moarte" într-un sens foarte larg.  

Să spunem împreună cu Sartre: "Moartea este absurdă, pentru că ea nu face 
parte din niciun proie�t. Ce-ar mai fi viaţa dacă nu ar avea în ea şi un potenţial 
viitor, o aşteptare? . . .  Intr-un cuvânt, conşti inţa,  acel «pentru sine» în măsura în 
care se proiectează în viitor ne cere mereu un «Şi după» .  Tocmai pentru că acest 
«pentru sine» este fiinţa care pretinde mereu un «Şi după», nu mai este n iciun loc 
pentru moarte in fiinţa care este «pentru sine»" .  


