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EDITORIAL 

HEDONICKÉ SUPEREGO A EFEMÉRNA 
PODSTATA SLASTI 

Superego, ako nejaký podvratný sabotér vnútri nás, psychoanalytická al
ternatíva svedomia, súčasť nášho ja, ktorú si ani nie sme schopní z jej 
väčšej časti uvedomiť, sa nám väčšinou spája s tým, že nám niečo zakazuje 
alebo prikazuje. Že je to pevne zakorenený prísny pohľad rodičov, osvojené 
výchovné princípy od najbližších a najdôležitejších vzťahových osôb detstva, 
ktoré nás robia tým, kým sme, vďaka tomu, koho sme mali možnosť zažiť 
ako deti. Je súčasťou paradoxov psychického života, ktorý sa formuje ako 
autonómny a náš vlastný len vďaka identifikácii s niekým iným. Konkrétne 
ide o identifikačný paradox alebo, lepšie povedané, paradox identity. Sám 
sebou môžem byť vďaka druhému, s ktorým sa dokážem pevne identifiko
vať. Pevná identifikácia znamená pevné Ja v čase jeho konštituovania, čo 
nemusí byť to isté ako rigidné a nemenné Ja. Identifikácia v sebe totiž 
skrýva aj potenciál de-identifikácie. Ide tu pritom o potenciu pevnosti, nie 
o zvýšenú identifikačnú pohotovosť, že sa raz identifikujeme s tým, inokedy 
zas s niekým iným, ktorou by sme už zrejme mierili do reliéfov porúch osob
nosti. Pevná identifikácia je zárukou stability Ja. Ale aj to sa musí vyvíjať. 
Pevná identifikácia je koreňom, z ktorého môže Ja slobodne rásť. A v raste 
niekedy prekážajú práve príkazy a zákazy superega, ktoré už nie sú stimu
lujúce a osvetľujúce, ale naopak, subjekt môžu udržovať alebo vracať do mi-
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nulosti, v ktorej už nežije a ktorú už dávno prekonal. Aspoň má ten pocit. 
Superego totiž môže byť tieňom minulosti, ktorý však stále horí a nemálo 
zvnútra páli. V žiadnom prípade to nie je len tichý spoločník, pretože mlčan
livosť svedomia ešte neznamená, že vôbec nehovorí. A niekedy sa svedomie 
premieňa na orgán, ktorý ruší slobodné odvíjanie sa životnej nite a zne
možňuje autentické bytie a videnie seba samého. Sigmund Freud v takom 
prípade hovoril o morálnom masochizme, ktorý kazí schopnosť tešiť sa 
z úspechu alebo nejakej pozitívnej udalosti, akou je napríklad pokrok jedin
ca v liečbe. Ide o ľudí, ktorých neurotické symptómy sa zlepšia vtedy, keď sa 
ocitnú na mizine, keď sú týraní a znevažovaní partnerom, alebo keď ocho
rejú na nejakú ťažkú chorobu. Pôvodne Freud hovoril o nevedomom pocite 
viny (ein unbewuf3tes Schuldgefuhl), avšak neskôr považoval pocity za niečo, 
čo registrujeme len na vedomej úrovni, a tak vznikol pojem potreba trestu 
(Strafbedurfnis). Pocit viny vzniká na základe napätia medzi egom a super
egom, keď ego zaostáva za požiadavkami superega a nie je schopné ich 
spÍňať. Hovoríme aj o prísnom alebo krutom superegu. 

Od teorém venovaných superegu a ľudskej vine prešlo už mnoho de
saťročí a dnes môžeme povedať, že sú rovnako aktuálne ako kedysi. Žiada 
sa mi však povedať, že výčitky svedomia (Gewissensbisse) sa u mnohých ľudí 
„preventívne" objavujú nielen vtedy, keď by si mohli hedonicky užiť nejaký 
svoj úspech („nezaslúžim si to"), ale aj vtedy, keď si nejakú udalosť, o ktorej 
mali hedonickú predstavu, neužili tak, ako si ju podľa nich alebo podľa ich 
okolia užiť mali. To už ide o nesplnený, často aj zo svojej podstaty vlastne 
nesplniteľný, hedonický povel. Možno sa rovnice ľudského prežívania s do
bou menia viac ako sme ochotní pripustiť. Dnes žije nemalý počet ľudí pod 
tlakom, aby si užili ako sa len dá. Carpe diem nie je už výzvou 
k jednoduchej radosti z toho, čo ponúka deň, ale nutkaním a imperatívom 
na prevrátenie poriadku dňa tak, aby sme z neho ako zo škrupiny vytÍkli 
hedonické maximum. Takúto tendenciu možno pokojne nazvať ako neuro
tickú. Keby sme sa to pokúsili prepojiť s problémom superega, tak by sme 
sa mohli - podľa mňa relevantne a právom - pýtať, či to nejakým spôsobom 
nesúvisí s temnou a sabotérskou Strafbedurfnis. Zdá sa mi, že superego mô
že jednoducho predpisovať aj radosť a šťastie. „Buď šťastný! Mal by si byť 
šťastný! Teš sa! Užívaj si!" Aj toto môžu byť superegové imperatívy, pre
braté trebárs zo superega rodičov žijúcich v spoločnosti, na ktorej horizonte 
sa už už črtali nové možnosti, na ktoré sa im samotným však ešte nepodari
lo siahnuť. Psychologicky je to rozpoloženie podobné Mojžišovi, ktorý sa od
razu ocitá pred zasľúbenou zemou, do ktorej mu však nie je dopriate vkro
čiť. Možno však ide o bežnú projekciu vlastných nesplnených prianí a túžob, 
ktoré rodičia s obľubou hádžu na svojich potomkov. Tí potom niekedy aj celý 
život cítia tlak rodičovského priania, ktoré im odovzdáva predpis na šťastie. 
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To šťastie však nie je ich. Z psychologického hľadiska je cudzie, i keď patrí 
tým najdôležitejším vzťahovým osobám. Šťastie na predpis nefunguje, to my 
psychiatri dobre vieme. Ale možno netreba viniť rodičov. Možno si my sami 
nevieme poradiť s nebývalým priehrštím možností, ktoré sa pred nami tak 
bezostyšne otvárajú, a sami v sebe cítime nápor na ich čo najmohutnejšie 
využitie, lebo inak .. .lebo inak čo? Čo také by sa vlastne stalo, keby sme si 
vybrali iba pár z nich a v pokoji sa z nich tešili? 

V tomto čísle nájdete článok Eduarda Višňovského o anhedónii v súvis
losti so závislosťou od psychoaktívnych látok. Tento článok sa zrodil prinaj
menšom v sobotu 23. júna 2018 na XIII. Slovenskom psychiatrickom zjazde 
v Žiline, kde sme spolu s profesorom Jánom Pečeňákom a docentom Andre
jom Kalašom pripravili sympózium venované anhedónii. Krátko na to som 
Eda poprosil, aby sa pokúsil svoju brilantnú prednášku spísať, pretože bola 
veľmi bohatá na obsah, ale aj na svieže uvažovanie o narušení hedonických 
schopností závislého človeka. Tešila ma predstava, že by sa text tejto 
prednášky mohol raz objaviť na stránkach nášho časopisu. A teraz sa to 
naozaj udialo, za čo mu veľmi ďakujem. Upriamujem pozornosť na jeho člá
nok nielen z osobných dôvodov a na základe príjemných spomienok, ale aj 
preto, lebo som pevne presvedčený, že s fungovaním (alebo lepšie povedané 
s poruchou) hedonických systémov mozgu vlastne závislosť jadrovo súvisí. 
Edo ponúka niekoľko silných termínov na uchopenie hedonického naruše
nia, ktoré ako ochutnávku uvediem už na tomto mieste a ktoré by sme si aj 
prakticky mohli osvojiť. Superhedonický zážitok je zážitok mimoriadnej sla
sti, ktorý je však vyviazaný z radu našich obvyklých životných súvislostí, 
čím môže hedonické systémy mozgu nemálo vyviesť z rovnováhy. Na toto 
vyvedenie Edo aplikuje alostatický model závislostí. Opakovanie superhedo
nických zážitkov otvára problém tolerancie. Hedonický zážitok už nie je 
tým, čím bol. Je teda dyshedonický. Z hľadiska očakávania hedonického 
účinku a prežívania je ambihedonický, pretože okrem slasti prináša aj zo
tročenie, úzkosť, depresiu a bolesť, alebo dokonca pseudohedonický, keďže 
už nejde o žiadnu slasť stricto sensu. A napokon, parahedonický zážitok je 
zážitok slasti, získaný pokútnym, nekalým alebo hrubo neprimeraným 
spôsobom. Je to vlastne deviácia alebo doslova zneužitie slasti. 

Je ohromujúce, aká farebná, bohatá a mnohoraká dokáže byť slasť! Po
dobne úchvatné sú však aj jej deformácie. My, ktorí pracujeme so závis
losťami, by sme ich mali dobre poznať. 

Preto na záver ešte pár veršov od umierneného epikurejca Horácia, ktoré 
nám môžu osvetliť to, čo tým svojim carpe diem vlastne myslel: 
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„Leuconoe, nepýtaj sa, je zakázané vedieť, 
aký koniec prichystal Boh mne či tebe. 
Nezahrávaj sa ani s babylonskou veštbou. 
Lepšie je zmieriť sa proste s tým, čo ti život prichystá. 
Či prežiješ ešte niekoľko zím alebo ti Jupiter daruje tú poslednú, 
ktorá teraz obmýva skaly na pobreží Tyrhénskeho mora, 
- bud prezieravý, napi sa vína. 
Obmedz vlastné prianie na krátky čas. 
Len čo sa práve rozprávame, 
neprajník čas nám uteká preč. 
Využi deň a dôveruj, ako najmenej môžeš, v budúcnosť." 

MUDr. Michal Patarák 


