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  Chocia¿ Hipokrates pisze o histerii, 
nie u¿ywa jeszcze tego okreœlenia. 
Chorobê, której objawy s¹ identycz-
ne z objawami histerii, nazywa on 
„dusznoœci¹ maciczn¹”. Etiologiê 
tego zaburzenia t³umaczy on jako 
efekt wêdrówek macicy po kobie-
cym ciele. „Macica jest organizmem 
¿yj¹cym na podobieñstwo zwierzê-
cia, zdolnym do pewnej samodziel-
noœci i obdarzonym zdolnoœci¹ do 
przemieszczeñ”. Co ciekawe, Hipo-
krates – co okazuje siê zgodne z póŸ-
niejszymi za³o¿eniami Freuda - utrzy-
muje, ¿e „dusznoœci maciczne” do-
tycz¹ przede wszystkim kobiet nie 
utrzymuj¹cych stosunków seksual-
nych. W rozpoczêciu lub wznowie-
niu stosunków seksualnych Hipokra-
tes upatruje g³ówny œrodek zaradczy 
przeciwko tej chorobie. 
  Platon podobnie ocenia naturê ko-
biecego narz¹du: jest to czêœæ cia³a 
pozostawiona poza kontrol¹ hierar-
chii dusz w cz³owieku: „(...) kobieta 
ró¿ni siê od mê¿czyzny t¹ osobliw¹ 
cech¹, ¿e hoduje w swoim ciele zwie-
rzê, które nie posiada duszy”.
  Niewiele zmieni³o siê w pogl¹dach 
na histeriê a¿ do II wieku ery chrzeœ-
cijañskiej. Wtedy to rzymski medyk, 
Soranos, zaprzeczy³ wyobra¿eniom 
macicy jako ruchliwego narz¹du. 
Nie rz¹dzi ona zmys³owoœci¹ ko-
biety i sfer¹ jej pragnieñ – jest ona 
jedynie czêœci¹ jej cia³a. Inny rzym-
ski lekarz, Galen, modyfikuje dawne 
teorie dotycz¹ce macicy twierdz¹c, 
¿e „przypuszczenie [Hipokratesa], ¿e 
wysuszona i ³akn¹ca wilgoci macica 
zwraca siê w kierunku trzewi, jest 
ca³kowicie niedorzeczne”. Dochodzi 
do nowatorskiego wniosku, ¿e przy-
czyn¹ histerii jest zatrzymanie ¿eñ-
skiego nasienia. Nasienie to mia³o byæ 
dok³adn¹ analogi¹ nasienia mêskiego 
(tak samo, jak budowa kobiecych 
narz¹dów p³ciowych mia³a byæ iden-
tyczna z budow¹ mêskich; kobiece 
narz¹dy „s¹ jedynie umieszczone we-
wn¹trz cia³a”). Twierdzenia Galena
zapocz¹tkowa³y pewien prze³om. 
Chocia¿ pierwsza wzmianka o histe-
rii mê¿czyzn pojawi³a siê u Areteusza 
w I wieku naszej ery, dopiero Galen 
ujednolica etiologiê histerii tak, i¿ sta-
je siê ona niezale¿na od p³ci. Kobie-
coœæ jako noœnik histerii bêdzie jed-
nak powraca³a poprzez ca³e jej d³ugie 
dzieje.
  W czasach œredniowiecznych zja-
wisko histerii zostaje zapoznane: sy-
tuacja polityczna, oraz ekspansja 
chrzeœcijañstwa sprawiaja, ¿e nauka 
ustêpuje miejsca wierze. Sztuka me-
dyczna ogranicza siê do praktycz-
nych recept i jest sprawowana g³ów-
nie przez zakonników. „Objawy naj-
bardziej widowiskowe (...), które sta-
ro¿ytnoœæ od pocz¹tku ³¹czy³a z przy-
czynami fizycznymi, z macic¹, jej ka-
prysami (...) staj¹ siê odt¹d oznakami 
kary Bo¿ej lub opêtania diabelskiego, 
któremu przeciwstawia siê modlitwy 
i egzorcyzmy”. Dopiero oko³o XII -
XIII wieku profesja medyczna po-
wraca w rêce œwieckie. Nadal wi-
doczne jest jednak ujmowanie tego, 
co by³o t³umaczone jako eksplozja 
zwierzêcoœci w cz³owieku, w termi-

JOANNA SZKUDLAREK

O histerii i histeryczkach
nologii religijnej. Podstawow¹ cech¹ 
histerii jest, zgodnie z tym podejœ-
ciem, ci¹g³e wprowadzanie w b³¹d, 
symulowanie chorób i udawanie cze-
goœ, co nie jest zgodne z rzeczywis-
toœci¹. Wiadomo te¿, kto jest mis-
trzem takich oszustw – szatan. 
  Epoka renesansu by³a zderzeniem 
dwóch wizji œwiata i ludzkiej natury: 
jedna z tych wizji w histeryczkach
rozpoznawa³a czarownice, druga sta-
ra³a siê pogodziæ pogl¹d religijny 
z naukowym. Niektórzy medycy 
wierzyli w opêtanie, lecz nie w winê
„czarownic”, poniewa¿ ich przypad-
³oœæ mia³a byæ tylko i wy³¹cznie 
„b³¹dzeniem umys³u”, a nie uporczy-
wym, heretyckim d¹¿eniem. Medycy
postulowali, aby lekarz i teolog po-
³¹czyli swoje si³y: lekarz mia³ leczyæ 
objawy, zaœ teolog – nawróciæ na 
drogê wiary i wykonaæ stosowne 
egzorcyzmy. Tego typu postulaty nie
spotyka³y siê jednak z aprobat¹ Koœ-
cio³a.
  W XVII wieku nastêpuje roz³am 
w œwiecie medycyny, niektórzy leka-
rze powracaj¹ do „macicznej” etiolo-
gii histerii. Inni badacze zaczynaj¹ 
upatrywaæ jej przyczyn w mózgu. 
Rozwija siê teoria „waporów”. Wa-
pory s¹ doœæ enigmatycznymi sub-
stancjami, które maj¹ byæ wytwarza-
ne w ciele poprzez procesy „fermen-
tacji”, czy „wrzenia”. Teoria ta zosta-
³a – w nieco innych wersjach – za-
akceptowana zarówno przez zwolen-
ników macicznego, jak i mózgowego 
pochodzenia histerii. Za³o¿enie, ¿e 
histeria jest chorob¹ mózgu (a dok³ad-
niej: uk³adu nerwowego) jest, mo¿na 
by s¹dziæ, bli¿sza wspó³czesnemu jej 
pojêciu, jednak w istocie jest od niego 
dosyæ dalekie: nadal poœredni¹ przy-
czyn¹ choroby mia³y byæ „wapory”, 
wydzielane poprzez dzia³anie „duszy 
zwierzêcej”. 
  Thomas Sydenham - medyk, które-
go dzia³alnoœæ przypada na po³owê 
XVII wieku - rewolucjonizuje po-
dejœcie do histerii. Co prawda wierzy 
w teoriê waporów i ich pochodzenie 
z dusz zwierzêcych, a jako terapiê 
zaleca miêdzy innymi „wdychanie 
dymu powstaj¹cego ze spalania piór”; 
jednak jako pierwszy uznaje, ¿e oko-
licznoœci wywo³uj¹ce histeriê bywaj¹ 
zewnêtrzne i s¹ zwi¹zane z emocjo-
nalnoœci¹: „s¹ to poruszenia duszy 
wywo³ane nagle przez z³oœæ, zmart-
wienie, obawê albo przez inne, po-
dobne uczucia”. W tym samym du-
chu rozwija siê nastêpnie teoria Rau-
lina, opublikowana w 1758 roku. 
Ostro krytykuje on teoriê waporów, 
a przyczyny histerii widzi w uk³adzie 
nerwowym i nadwra¿liwoœci kobiet. 
„Kobieta szczególnie ulega uczu-
ciom, przesadnym radoœciom, smut-
kom i z³oœciom, bowiem jest obda-
rzona nadwra¿liwoœci¹”.  
 Emocjonalnoœæ histeryczek jest sil-
nie zwi¹zana z neurologi¹. Potwier-
dzeniem jej przewodniej roli jest  
ukucie nowego wyra¿enia: „neuroza”. 
Wprowadzony przez angielskiego 
lekarza Williama Cullena, termin ten 
mia³ na celu zaznaczenie zwi¹zku his-
terii z zaburzeniami uk³adu nerwo-
wego. Teoria waporów zniknê³a bez-

powrotnie, a neurobiologia nie mia³a 
jeszcze zbyt du¿ych mo¿liwoœci opi-
su teoretycznego histerii. Stworzy³o 
to miejsce dla teorii Franza Antona 
Mesmera. Jego metoda lecznicza 
by³a zainspirowana zjawiskiem mag-
netyzmu, wywo³ywa³ on „p³ywy” 
p³ynów ustrojowych przy pomocy 
magnesu. Odkrycie to jednak przypi-
sa³ sobie ktoœ inny, Mesmer zrezyg-
nowa³ wiêc z twierdzenia, ¿e popra-
wa stanu zdrowia wynika z dzia³ania 
magnesu i doszed³ do wniosku, ¿e to 
on sam oddzia³uje leczniczo na pac-
jentki w³asnym polem magnetycz-
nym. W póŸniejszym okresie dbaj¹-
cy o zdrowie populacji Mesmer za-
myka³ swój „fluid magnetyczny” 
w specjalnych flakonach. 
  W epoce romantyzmu nast¹pi³ 
chwilowy powrót do idei macicy 
jako siedliska histerii. Dalszym 
wyjaœnieniem jest nieprawid³owe 
funkcjonowanie uk³adu nerwowego. 
G³ównym czynnikiem patogennym
jest – znów - wstrzemiêŸliwoœæ p³cio-
wa. Uczeni nie zalecaj¹ ju¿ jednak
zaspokajania swoich potrzeb, lecz 
mówi¹ o potrzebie nabycia umiejêt-
noœci zapanowania nad nimi poprzez
szereg czynnoœci z dziedziny szeroko 
pojêtej higieny ¿ycia codziennego
(miêdzy innymi niewskazane jest 
„zbyt d³ugie przebywanie w ³ó¿ku 
pod zbyt du¿¹ iloœci¹ ko³der”), a tak-
¿e zalecenia moralne: „Trzeba unie-
mo¿liwiæ histeryczce kontakty z mê¿-
czyznami, przemawiaæ jej do roz--
s¹dku, kierowaæ jej umys³ ku idea-
³om religijnym i zasadom zdrowia 
moralnego”. Nied³ugo potem patoge-
neza histerii zostaje ponownie zwi¹-
zana z mózgiem. Dyskusja miêdzy 
stanowiskiem upatruj¹cym siedliska 
histerii w mózgu i konkurencyjnym 
– umieszczaj¹cym j¹ uparcie w ma-
cicy - prowadzi do poszerzenia ba-
dañ nad histeri¹ u mê¿czyzn. Etienne 
Trillat zadaje w tym kontekœcie cie-
kawe pytanie: „Czy sprawy seksu 
nie s¹ stawk¹, o jak¹ toczy siê ca³a 
debata?”. 
  Nowe perspektywy w dziedzinie 
obserwacji histerii staj¹ siê mo¿liwe 
dziêki narodzinom medycyny szpi-
talnej, która pozwala na dok³adn¹ 
i niczego nie pomijaj¹c¹ w œcis³oœci 
obserwacji metodê zbierania danych. 
Prawdziwa rewolucja w postrzega-
niu histerii mia³a siê jednak dopiero 
zacz¹æ. Jej pocz¹tkiem by³y obser-
wacje francuskiego lekarza Paula 
Briqeta. Jako lekarz ogólny, nieszcze-
gólnie zainteresowany neurologi¹, 
w swoich obserwacjach bra³ pod 
uwagê zarówno szeroko rozumiane 
czynniki œrodowiskowe chorych (tryb 
pracy, status materialny itp.), jak i
indywidualne sfery uczuciowe, na-
miêtnoœci i urazy psychiczne. Briquet 
stopniowo odkrywa pewn¹ logikê 
ataków histerycznych. Z chaosu ich 
ró¿norodnoœci zaczyna wydobywaæ 
indywidualne historie. Doprowadza 
go to do wniosku, ¿e ka¿dy „(...) ob-
jaw histerii ma swój odpowiednik 
w rozmaitych procesach ¿yciowych, 
dziêki którym uzewnêtrzniaj¹ siê 
doznania emocjonalne i namiêtnoœci 
(...) zaburzenia histeryczne s¹ jedynie 

prostym i czystym powtórzeniem 
tych czynnoœci, wzmocnionych, os³a-
bionych lub zboczonych.(...)”. Obser-
wacje Briqueta skutkuj¹ powrotem 
do kierunku wyznaczonego przez 
Mesmera. Dzieje siê to za spraw¹ 
obserwacji zjawisk naœladowniczych 
wœród cierpi¹cych na histeriê. Jeœli
bowiem histeryczki potrafi¹ wza-
jemnie „zara¿aæ siê” atakami; jeœli 
„histeryczka nie tylko odtwarza to, 
co nale¿y do jej osobistych doznañ, 
ale równie¿ to, czego doznaj¹ inni, 
a nawet to, czego nikt osobiœcie nie 
doznaje, to, co kr¹¿y jako odtwarza-
nie zbiorowe”, to jak wyt³umaczyæ 
pochodzenie neurologiczne owej 
– coraz bardziej skomplikowanej –
choroby?
  W 1841 roku, chirurg James Braid 
z Manchesteru, z doz¹ niedowierza-
nia przygl¹da siê pokazom mesme-
rytycznego „snu magnetycznego”. 
Przekonany, ¿e pad³ ofiar¹ oszustwa, 
próbuje powtórzyæ osi¹gniêcia Mes-
mera bez u¿ycia magicznego fluidu 
magnetycznego. Gdy udaje mu siê 
to przy pomocy butelki wina i cu-
kierniczki, publikuje swoje obserwa-
cje, u¿ywaj¹c na opisanie zjawiska 
dziwnego snu neologizmu swojego 
autorstwa: „hipnoza”. Braid obserwu-
je, ¿e w stanie hipnozy u osób zdro-
wych pojawiaj¹ siê objawy histerycz-
ne. Ponadto zaobserwowa³ dzia³anie 
sugestii w stanie hipnozy i u¿ywa³ jej 
w celach medycznych. Do nowej 
metody podchodzono jednak scep-
tycznie i chocia¿ sporadycznie wy-
korzystywano j¹ w medycynie - sko-
jarzenia z szarlatañskim mesmeryz-
mem nie dzia³a³y na korzyœæ jej 
rozprzestrzenienia. Jej zadziwiaj¹ca 
skutecznoœæ ostatecznie doprowadzi 
jednak do jej rozpowszechnienia 
w œwiecie medycyny, mniej wiêcej 
w roku 1870. Jednak do tego czasu, 
psychiatria za³amie rêce: histeria 

okazuje siê byæ tak ró¿norodna pod 
wzglêdem objawów, jej leczenie tak 
uci¹¿liwe i nieskuteczne, ¿e proble-
matyczna nozologicznie choroba na 
chwilê przestaje byæ przedmiotem 
zainteresowañ psychiatrii.
  Powrót do histerii nastêpuje za spra-
w¹ francuskiego klinicysty, Jean-
Martina Charcota. Po zaobserwowa-
niu u histeryczek przeczulicy jajniko-
wej, powróci³ do teorii etiologii ma-
cicznej. Zas³ug¹ Charcota jest zebra-
nie szczegó³owych danych klinicz-
nych i stworzenie jednolitego obrazu 
„wielkiej histerii”, który móg³ zostaæ 
w³¹czony w medyczne klasyfikacje. 
Wed³ug niego atak histeryczny dzieli 
siê na nastêpuj¹ce po sobie - zawsze
w tej samej kolejnoœci – fazy: epilep-
toidaln¹ (w której wystêpuj¹ drgaw-
ki), fazê wielkich ruchów, fazê ha-
lucynacyjn¹ (podczas której chora 
prze¿ywa rzeczy, które nie dziej¹ siê 
w rzeczywistoœci, mówi ekspresyw-
nie, niesk³adnie i niezrozumiale), oraz 
fazê delirium koñcowego.  Mimo ¿e 
Charcot przypisywa³ histerii pewien 
wymiar afektywny, jego doœwiad-
czenia medyczne polega³y na bada-
niu skutecznoœci wykorzystania pr¹-
du elektrycznego. Te eksperymenty 
doprowadzi³y go do refleksji nad sku-
tecznoœci¹ magnetyzmu i - w koñcu
– do hipnozy. W swoich badaniach 
Charcot ustali³, ¿e histeriê mo¿na wy-
wo³aæ sztucznie za pomoc¹ sugestii 
w stanie hipnozy. Jego wnioski mo¿-
na by streœciæ stwierdzeniem, ¿e „(...) 
histeria jest naturaln¹ hipnoz¹, a hip-
noza – sztuczn¹ histeri¹”. Jego wnio-
sek wywo³a³ w póŸniejszych latach 
zagorza³¹ dyskusjê nad kwesti¹ lecze-
nia sugesti¹, w której jego pogl¹dy 
zosta³y ostatecznie odrzucone. Jego 
zas³ug¹ jest natomiast przywrócenie 
w œwiecie nauki „szacunku dla prak-
tyk, które wydziela³y jeszcze zapach 
siarki”.


