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Súhrn 

Prezentuje sa hypotetická schéma rozvoja závislosti ako sekvencia spätnoväzbovo r egulo
vaných .krokov". Východiskom je insuficiencia .pocitu života". Koordinácia .krokov" (sústavou 
spätných väzieb) produkuje závislosť ako dramatický proces, v ktorom tenninálnym čirúterom 

je sebadeštrukcia. 

K r ú č o v é s lo v á: závislosť - pocit života - chaos - meta- teória 

L Žucha, T. Čaplová : META- PSYCHOPATHOLOGY OF ADDICTION 

Summary 

The paper presents a hypotetic scheme of development of addiction as a sequence of feed
back regulated .steps". The basis is the insufficience of the .feeling of life". The coordination of 
.steps" (by a systems of backfeeds) pro du ce s addiction as a dramatic process where the tenni
nal factor is self-destruction. 

Key w o r ds: addiction - feeling of life - chaos - meta- theory 

Meta- teória je teória o teórii . Konštituovala sa meta- matematika, meta- psy
chológia atď. Meta- psychopatológia sa môže zaoberať štúdiom štruktúr, ktoré nie 
Sú pozorovatelné, ale možno z nich odvodiť fungovanie pozorova te Iných psychopato
logických procesov, teda možno nimi vysvetliť alebo urobiť pochopiteľnými 
konkrétne klinické psychopatologické súvislosti . Z tohto hladiska je Fleischerova 
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koncepcia zákonitostí syndrómovej genézy a interakcií syndrómov meta-psychopa
tologická (Fleischer, 1997). 

Závislosť od drogy, ale aj od kritickej situácie (napríklad od hracích automatov, 
ale aj od konkrétnej ženy, od cestovania) má svoje konkrétne podmienky a kon
krétnu tvárnosť, ale zároveň vyplýva z velmi všeobecných štruktúr. 

Autori mienia poukázať na "systém", ktorý možno (hypoteticky) predpokladať 
ako meta-psychopatologickú bázu každej závislosti . 

Metóda, ktorú uplatnili, je reflexia konkrétnej klinickej skúsenosti so závislými 
osobami a jej interpretácia v hypotetickej pojmovej schéme. 

Schéma Zjednodušená schéma "krokov" v genéze závislosti 

Somatogénne 
psychické 
poruchy 

Substitúcia 

"Trh" substituentov 

Genéza dominujúceho 
1+---1 substituenta 

1. prvý krok závislosti je insuficiencia pocitu života. Pocit života ako pojem na
stolil Unamuno v diele o "tragickom pocite života" (Unamuno, 1927). 

Človek reflektuje seba dvojako. Prvá reflexia ústi do sebaobrazu, alebo - podla 
klinickej skúsenosti - do zväzku fragmentárnych sebaobrazov. Sebaobraz je ak
tuálny, nelokalizuje sa do časovej dimenzie. Napríklad karteziánske "cogito ... " je 
bez časovej súradnice. 

Druhá leflexia prihliada k času. Konštruuje sa nie ,ja", ale "môj život", teda 
diachrónna, historická štruktúra. "Ja" "mám" "svoj život", ale - ak sa chceme dia
lekticky hrať - "môj život" "má" "mňa" . Pojmy ,ja", "mať", "život" majú premenlivé 
významy, preto si zaslúžia úvodzovky. 

Ľudia často cítia, že ich "život", ich najcennejšie vlastníctvo, nezodpovedá ich 
ašpiráciám. Sú - napríklad - "nešťastní". "život mi nedáva, čo by som si zaslúžiL" 
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"život" môže dávať primálo (je monotónny, neradostný) alebo priveľa (prepÍňajú 
ho "životné udalosti"). Pocitu života môže trvalo chýbať primeranosť, uzmierenosť 
medzi aŠpiráciami a ich sýteIÚm. 

Pocit života je exemplárne intímny, subjektívny. Jeho reflexia nemusí byť kom· 
pletná. Býva dôvodom pre nasadeIÚe obranných mechaIÚzmov a pre ideologické de
formácie . 

2. Človek ako exkluzívny primát je veľmi aktívny, náročný na sýteIÚe podnetmi, 
zvedavý. Zároveň, vďaka komplikovanému sebaobrazu, je ľahko zraIÚteIný. Preto je 
biologicky disponovaný k častej insuficiencii pocitu života. Pocit života vZIÚká len 
u človeka vďaka reflexivite vedomia a abstrakčnej schopnosti . U človeka sa rozvíja 
mohutný aparát na náhradné sýteIÚa potrieb všeobecne, teda aj insuficiencie pocitu 
života. 

Konkrétna frustrácia (napriklad sexuálna) často generalizuje a prežíva sa ako 
nedostatok pocitu života. Neurotické hypergeneralizácie sú príkladné, napríklad 
neurotickej gazdinej vykypí mlieko, povie si: "to je hnusný život ... " 

Generalizácie uľahčujú účinky náhradných sýteIÚ. Napríklad eroticky frustro
vaný prežíva zisk z počúvania romantickej hudby. Bola známa čitateľská a spi
sovateIská vášeň nespokojných a nepokojných žien v minulom storočí . 

Osoba s insuficientným pocitom života si môže všimnúť, že niektoré z náhrad
ných riešeni je efektívne a Iahko dostupné. Toto spoznanie môže byť kľúčové . Spra
cuje sa vedomo, ale aj mimovedomo, za účasti discentných mechanizmov. 

Problém budúcej závislosti je problémom úspešnej substitúcie. Napríklad zvý
raznenie farebnosti zážitku po konzume alkoholu, alebo príjemný pokoj po konzu
me alkoholu. Účinky substituentu sú individuálne a zavislé od všeličoho . Významné 
je, že: po prvé sú a po druhé možno ich opakovať. Substituentov je neprehladne 
veIa, kultúra a civilizácia sú zväčša siete substituentov. 

Zväčša sa rôzne substitúcie kombinujú, prevrstvujú: ich komplikovaná štruktú
ra je dynamicky rovnovážna. Ale často sa niektorý' typ substitúcie stane dominant
ným: jeho atraktivita je vyššia ako atraktivita iných typov. Medzi substituentmi je 
akási "trhová" súťaž, pričom "trh" je intrapsychický. Ustáli sa rovnováha medzi 
externými ponukami substituentov a ich interiorizáciou v individuálnej psychike. 

3. Prečo sa jeden typ substituentu stane dominantným: to je otázka, ktorá je 
kritická pre genézu závislosti. Niekedy sa príčina hľadá v atraktivite (a aj v biolo
gickej penetraneii) substituenta: napríklad pri rozvoji závislosti od heroínu. Inoke
dy ako príčina imponuje špecifická skladba osobnosti, napríklad konštitučná vôIová 
slabosť. Napokon za rozhodujúcu príčinu sa považuje veľmi ľahká prístupnosť sub
stituenta: napríklad presýtenosť obchodov alkoholom. Zdá sa, že každý pokus o ex
plikáciu je sčasti pravdivý, ale len sčasti. Keď povieme, že príčina je "komplexná", 
keď uplatňujeme model "bio-psycho-sociálny" abstraktným spôsobom, môžeme si 
všimnút, že explikácia je prázdna: veď čokoIvek v Iudskom svete sa správa podla 
bio-psycho-sociálneho modelu. 

Autori ponúkajú ako možné východisko explikácie ideu genézy štruktúr z "chao
su". Adaptačný svet človeka je extrémne komplexný, protirečivý, kvalitatívne hete
rogénny, menlivý, mnohoznačný. Pripomina "chaos". V chaose účinkujú procesy, 
ktoré generujú usporiadané štruktúry: prekvapivo, emergentne (napr. Steward, 
1996). 
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Je predstavitelné, že v chaotickom pohybe adaptačných (intrapsychických aj in
terperonálnych) procesov sa vynárajú štruktúry, ktoré strhávajú k sebe (ako "a
traktory") neporiadok okolia, sýtia sa jeho negentrópiou. 

Proces evolúcie závislosti môže imponovať ako štruktúra, ktorá sa vynorí 
z "chaosu" adaptačných reakcií : analogicky - napríklad - viru, ktorý organizuje, 
keď sa raz vynorí, pohyb molekúl v kvapaline . Model vzniku závislosti podla tejto 
predstavy je synergetický. Podľa autorov analógia, ktorú použili, je realistická 
a zodpovedá súčasným spôsobom explikácie mnohých velmi komplexných a málo 
usporiadaných procesov. 

4. Ďalším krokom v genéze závislosti je produkcia sociálne aj osobne od "op
timálnosti" veľmi vzdialených reakcií. 

Závislé konanie "vylepší" pocit života, napriklad zvýši jeho pestrosť, zmenší jeho 
napätosť a pod. Zároveň zhorší sociálnu adaptáciu, je konfliktné s mravnými nor
mami spoločnosti aj osoby, zhoršuje sebaobraz a pod. Zhoršovanie sebaobrazu má 
za následok zmenšenie sebaúcty, čo je tažký emočný stres. 

Teda: objavujú sa procesy, ktoré robia pocit života insuficientným. Insuficientný 
pocit života je motívom pre opakované použitie dominujúcej substitúcie. Nastoľuje 
sa: 

a) ambivalencia vztahu k používaniu závislého konania, ktorá produkuje emoč
nú tenziu a dramatizuje štýl prežívania a pocitu života. Závislý "bojuje" so sebou 
a so závislosťou. Tematizáje závislost, dištancuje sa od nej, závislosť sa mu od
cudzuje, má "svoju" energiu. Má teda vlastnosti obsesie. Závislý sa striedavo sto
tožňuje s ňou a odcudzuje sa jej. 

b) Stvárňujú sa pozitívne spätnoväzbové štruktúry, ktoré perpetuujú drámu 
závislosti . Zlepšenie pocitu života produkuje podmienky, ktoré pocit života zhor
šujú. Ustaľuje sa teda typická zážitková štruktúra: človek nemôže žiť so svojou 
závislosťo" • <tie ani bez nej . 

5. Paralelne, a sčasti nezávislo od psychopatogenézy sa rozvíja modifikácia te
lesného substrátu, ak je substituent biologicky účinný. Manifestuje sa ako telesná 
závislosť s produkciou telesných abstinenčných príznakov. Pretože každý psychický 
proces je psychosomatický a pôsobí (napríklad mechanizmami podmieneného refle
xu) na telesný substrát, nezávislosť telesnej závislosti od psychickej je čiastočná . 

Pre súvislosť s námetom autorov je dôležitý vážny, devastujúci účinok závislosti 
na cerebrálny substrát. "Organicita" sa podiela na modifikácii pocitu života rôzny
mi spôsobmi, najmä produkciou depresie a kognitívneho úpadku. Všeobecne zhor
šuje adaptivitu človeka, teda aj kvalitu účasti človeka na "boji" so závislosťou. To je 
triviálna klinická skúsenosť a autori ju uvádzajú "pre poriadok". 

6. Nastolenie intrapsychických aj interpersonálnych cyklov pozitívnej spätnej 
väzby, ktoré perpetuuje závislost a robí jej trvanie osudom, z ktorého niet úniku, 
produkuje zároveň sebadeštruktívne motívy a stratégie. Jediným riešením neznesi
teInosti stavu so zá~'islosfou aj bez nej je zničenie seba. 

Sebadeštrukcia sa manifestuje rôzne. Pasívne ako rezignácia: osud sa prijme 
a čaká sa na koniec. Napriklad závislý od alkoholu sa "upíja na smrť". Alebo skryte 
aktívne: volia sa riskantné štýly konania. Napríklad nebezpečný spôsob vedenia 
auta. Alebo otvorene aktívne ako viac alebo menej dôsledné suicidné konanie. 
V dramatickom prežívaní seba rôzne štýly sebadeštrukcie sa môžu kombinovať 
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alebo meniť sa v čase. Ak je sebadeštrukcia pomalá, zhoršuje pocit života a je ďal

ším prvkom v cykloch pozitívnej spätnej väzby. 
Predstaviť si každú závislosť ako sekvenciu "krokov" umožní plánovať možné te

rapeutické "kroky". 
Tématická rôznorodosť patogenetických krokov odôvodňuje diferencovanosť te

rapeutických opatrení a robí ju pochopiternou: nejde o terapeutickú redundanciu, 
ale o systémovosť . Súčasne umožní použiť vermi všeobecnú meta- psychologickú 
myšlienkovú schému ako pomôcku pri explikácii nielen závislosti všeobecne, ale aj 
závislého indivídua. 
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