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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Na gauči
V dnešnej dobe musí mať každý moderný človek
psychoanalyti ka. Inak nevie čo a prečo, a vôbec je stratený.
Podobne je to aj s politickými stranami.

.d

oktora Zigiho Frojda odporučil Hnutiu za digitálne Slovensko istý okresný tajomník hnutia, ktorý využil nadbytočné
podnikové gastrolístky na zakúpenie si psychoanalytickej psychoterapie. Doktor Zigi Frojd hneď na prvom terapeutickom sedení (to
je zvláštne, že sa to volá sedenie, keď pri tom ležím, pomyslel si tajomník) prezradil okresnému tajomníkovi, že má (okresný tajomník)
super ego. Tomu to veľmi zalichotilo, veď čosi také nepočuje človek denne. Pre istotu sa však opýtal, lebo subordinácia je subordinácia, či má super ego aj predseda Vladimír M. „Prirodzene,
že má,“ odpovedal doktor Zigi Frojd. „A ostatní členovia hnutia?“
overoval si tajomník. „Tí majú tiež super ego?“ „Všetci členovia
hnutia majú super ego,“ ubezpečil tajomníka doktor. Domyslieť si,
že doktor Zigi Frojd je skutočným priaznivcom, ba obdivovateľom
hnutia, nebolo ťažké. Hneď o týždeň ho oslovil poslanecký klub hnutia a kolektívne terapeutické sedenia (ležania, samozrejme) mohli
začať.
Prvou informáciou, ktorá sa vryla do myslí členov klubu naozaj
hlboko, bolo, že ich super ego je preto super, lebo je akousi zvnútornenou otcovskou autoritou v ich duši. Nuž a kto iný je otcovskou autoritou, ak nie predseda? Každý člen poslaneckého klubu nosí teda v sebe takého malého, ale prísneho predsedu, ktorý priamo
zvnútra dohliada a hodnotí. A to je super. Kacírsku otázku, koho
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nosí v duši ako autoritu sám predseda, ten poslanec, ktorému zišla
na um, ani nepoložil a terapeutické sedenia (ležania, samozrejme)
sa rozbehli ako po masle – doktor Frojd sa pýtal, klub polihoval
a odpovedal. S pocitmi, ktoré má člen klubu, keď je na koberci u predsedu a odpovedá na otázky, sa to nedalo ani porovnať.
A doktor Zigi Frojd si mohol zapísať do svojho notesa nový
fenomén. Stále viac poslancov, vrátane pána predsedu, hovorilo o sebe v tretej osobe. Teda napríklad konkrétne predseda povedal, že
médiá útočia na Vladka a myslel tým seba. Povedal tiež, že Vladko
sa nedá, Vladko nebude na útoky odpovedať, Vladko odchádza. Irenka povedala, že Irenka sa pridáva a tiež nebude médiám odpovedať. Jožko povedal, že Jožko sa pridáva k Irenke. Ani na schôdzach
pléna NR SR to nebolo iné – napríklad Danka povedala pánovi
predsedajúcemu, že Danka sa hlási o slovo, no a potom sa sťažovala v klube, že pán predsedajúci nie je demokrat, lebo pán predsedajúci nedal Danke slovo. Danka potom povedala, že Danka to tak
nenechá.
Doktor Zigi Frojd si spočiatku myslel, že má do činenia s klasickou posttraumatickou regresiou do štádia mentálneho vývoja, keď
ešte dieťa nevie verbálne diferencovať „ja“ od vonkajšej sociálnej sféry (vtedy ešte hovorí o sebe v tretej osobe) v zriedkavej kolektívnej
forme. Dokonca začal o tom písať do renomovaného psychoanalytického periodika vedeckú rozpravu s pracovným názvom „Kolektívna forma povolebnej regresie vo verbálnej expresii“.
Potom sa však dočítal v pamätiach istého generála, že je nebezpečné, keď sa ego človeka vo funkcii dostane do takej tesnej blízkosti funkcie, že mu odíde, keď odíde jeho funkcia (čo je zákonité).
„Tak je to teda!“ vykríkol Zigi Frojd a udrel sa do čela tak neopatrne, že na chvíľu stratil vedomie. Ihneď sa však prebral a uvedomil
si, že sa stretol so vzácnym fenoménom – ľuďmi, ktorým odišlo
Ego a zostalo im iba Superego (tak sa to správne píše). Roztrhal pôvodný koncept článku a začal písať nový optimistickejší koncept s náz
zvom „Ego je fuč, ale nevadí.“

