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O histerii i histeryczkach
JOANNA SZKUDLAREK

Chociaż Hipokrates pisze o histerii,
nie używa jeszcze tego określenia.
Chorobę, której objawy s¹ identyczne
z objawami histerii, nazywa on „duszności¹ maciczn¹”. Etiologię tego zaburzenia t³umaczy on jako efekt wędrówek macicy po kobiecym ciele.
„Macica jest organizmem żyj¹cym na
podobieństwo zwierzęcia, zdolnym do
pewnej samodzielności i obdarzonym
zdolności¹ do przemieszczeń”. Co ciekawe, Hipokrates – co okazuje się
zgodne z późniejszymi za³ożeniami
Freuda – utrzymuje, że „duszności
maciczne” dotycz¹ przede wszystkim
kobiet nie utrzymuj¹cych stosunków
seksualnych. W rozpoczęciu lub wznowieniu stosunków seksualnych Hipokrates upatruje g³ówny środek zaradczy przeciwko tej chorobie.
Platon podobnie ocenia naturę kobiecego narz¹du: jest to część cia³a pozostawiona poza kontrol¹ hierarchii
dusz w cz³owieku: „(...) kobieta różni
się od mężczyzny t¹ osobliw¹ cech¹,
że hoduje w swoim ciele zwierzę, które nie posiada duszy”.
Niewiele zmieni³o się w pogl¹dach
na histerię aż do II wieku ery chrześcijańskiej. Wtedy to rzymski medyk,
Soranos, zaprzeczy³ wyobrażeniom
macicy jako ruchliwego narz¹du. Nie
rz¹dzi ona zmys³owości¹ kobiety i sfer¹ jej pragnień – jest ona jedynie części¹ jej cia³a. Inny rzymski lekarz, Galen, modyfikuje dawne teorie dotycz¹ce macicy twierdz¹c, że „przypuszczenie [Hipokratesa], że wysuszona i łakn¹ca wilgoci macica zwraca się w kierunku trzewi, jest ca³kowicie niedorzeczne”. Dochodzi do nowatorskiego
wniosku, że przyczyn¹ histerii jest zatrzymanie żeńskiego nasienia. Nasienie to mia³o być dok³adn¹ analogi¹ nasienia męskiego (tak samo, jak budowa
kobiecych narz¹dów p³ciowych mia³a być identyczna z budow¹ męskich;
kobiece narz¹dy „s¹ jedynie umieszczone wewn¹trz cia³a”). Twierdzenia
Galena zapoczątkowały pewien prze³om. Chociaż pierwsza wzmianka o
histerii mężczyzn pojawi³a się u Areteusza w I wieku naszej ery, dopiero
Galen ujednolica etiologię histerii tak,
iż staje się ona niezależna od płci. Kobiecość jako nośnik histerii będzie jednak powracała poprzez całe jej długie
dzieje.
W czasach średniowiecznych zjawisko histerii zostaje zapoznane: sytuacja polityczna, oraz ekspansja chrześ-

cijaństwa sprawiają, że nauka ustępuje miejsca wierze. Sztuka medyczna
ogranicza się do praktycznych recept
i jest sprawowana g³ównie przez zakonników. „Objawy najbardziej widowiskowe (...), które starożytność od
pocz¹tku ³¹czy³a z przyczynami fizycznymi, z macic¹, jej kaprysami (...)
staj¹ się odt¹d oznakami kary Bożej
lub opętania diabelskiego, któremu
przeciwstawia się modlitwy i egzorcyzmy”. Dopiero oko³o XII - XIII wieku profesja medyczna powraca w ręce świeckie. Nadal widoczne jest jednak ujmowanie tego, co było tłumaczone jako eksplozja zwierzęcości w
cz³owieku, w terminologii religijnej.
Podstawow¹ cech¹ histerii jest, zgodnie z tym podejściem, ci¹g³e wprowadzanie w b³¹d, symulowanie chorób i udawanie czegoś, co nie jest
zgodne z rzeczywistości¹. Wiadomo
też, kto jest mistrzem takich oszustw
– szatan.
Epoka renesansu by³a zderzeniem
dwóch wizji świata i ludzkiej natury:
jedna z tych wizji w histeryczkach rozpoznawa³a czarownice, druga stara³a
się pogodziæ pogl¹d religijny z naukowym. Niektórzy medycy wierzyli w opętanie, lecz nie w winę „czarownic”,
ponieważ ich przypad³ość mia³a być
tylko i wy³¹cznie „b³¹dzeniem umys³u”, a nie uporczywym, heretyckim
d¹żeniem. Medycy postulowali, aby
lekarz i teolog po³¹czyli swoje si³y:
lekarz mia³ leczyć objawy, zaś teolog
– nawrócić na drogę wiary i wykonać
stosowne egzorcyzmy. Tego typu postulaty nie spotykały się jednak z aprobat¹ Kościo³a.
W XVII wieku następuje roz³am
w świecie medycyny, niektórzy lekarze powracaj¹ do „macicznej” etiologii histerii. Inni badacze zaczynaj¹ upatrywać jej przyczyn w mózgu. Rozwija się teoria „waporów”. Wapory s¹
dość enigmatycznymi substancjami,
które maj¹ być wytwarzane w ciele
poprzez procesy „fermentacji”, czy
„wrzenia”. Teoria ta została – w nieco
innych wersjach – zaakceptowana zarówno przez zwolenników macicznego, jak i mózgowego pochodzenia histerii. Za³ożenie, że histeria jest chorob¹ mózgu (a dok³adniej: uk³adu nerwowego) jest, można by s¹dzić, bliższe wspó³czesnemu jej pojęciu, jednak w istocie jest od niego dosyć dalekie: nadal pośredni¹ przyczyn¹ choroby mia³y być „wapory”, wydzielane

poprzez dzia³anie „duszy zwierzęcej”.
Thomas Sydenham – medyk, którego dzia³alność przypada na po³owę
XVII wieku – rewolucjonizuje podejście do histerii. Co prawda wierzy
w teorię waporów i ich pochodzenie
z dusz zwierzęcych, a jako terapię zaleca między innymi „wdychanie dymu powstaj¹cego ze spalania piór”;
jednak jako pierwszy uznaje, że okoliczności wywo³uj¹ce histerię bywaj¹
zewnętrzne i s¹ zwi¹zane z emocjonalności¹: „s¹ to poruszenia duszy wywo³ane nagle przez z³ość, zmartwienie, obawę albo przez inne, podobne
uczucia”. W tym samym duchu rozwija się następnie teoria Raulina, opublikowana w 1758 roku. Ostro krytykuje on teorię waporów, a przyczyny
histerii widzi w uk³adzie nerwowym
i nadwrażliwości kobiet. „Kobieta
szczególnie ulega uczuciom, przesadnym radościom, smutkom i z³ościom,
bowiem jest obdarzona nadwrażliwości¹”.
Emocjonalność histeryczek jest silnie zwi¹zana z neurologi¹. Potwierdzeniem jej przewodniej roli jest ukucie nowego wyrażenia: „neuroza”.
Wprowadzony przez angielskiego
lekarza Williama Cullena, termin ten
mia³ na celu zaznaczenie zwi¹zku histerii z zaburzeniami uk³adu nerwowego. Teoria waporów zniknę³a bezpowrotnie, a neurobiologia nie mia³a
jeszcze zbyt dużych możliwości opisu
teoretycznego histerii. Stworzy³o to
miejsce dla teorii Franza Antona Mesmera. Jego metoda lecznicza by³a zainspirowana zjawiskiem magnetyzmu, wywo³ywa³ on „p³ywy” p³ynów
ustrojowych przy pomocy magnesu.
Odkrycie to jednak przypisa³ sobie
ktoś inny, Mesmer zrezygnowa³ więc
z twierdzenia, że poprawa stanu zdrowia wynika z dzia³ania magnesu i doszed³ do wniosku, że to on sam oddzia³uje leczniczo na pacjentki własnym polem magnetycznym. W późniejszym okresie dbaj¹cy o zdrowie
populacji Mesmer zamyka³ swój „fluid
magnetyczny” w specjalnych flakonach.
W epoce romantyzmu nast¹pi³ chwilowy powrót do idei macicy jako siedliska histerii. Dalszym wyjaśnieniem
jest nieprawid³owe funkcjonowanie
uk³adu nerwowego. G³ównym czynnikiem patogennym jest – znów –
wstrzemięźliwość p³ciowa. Uczeni
nie zalecaj¹ już jednak zaspokajania

swoich potrzeb, lecz mówi¹ o potrzebie nabycia umiejętności zapanowania nad nimi poprzez szereg czynności
z dziedziny szeroko pojętej higieny
życia codziennego (między innymi
niewskazane jest „zbyt d³ugie przebywanie w ³óżku pod zbyt duż¹ ilości¹
ko³der”), a także zalecenia moralne:
„Trzeba uniemożliwić histeryczce kontakty z mężczyznami, przemawiać jej
do rozs¹dku, kierować jej umys³ ku
ideałom religijnym i zasadom zdrowia
moralnego”. Nied³ugo potem patogeneza histerii zostaje ponownie zwi¹zana z mózgiem. Dyskusja między stanowiskiem upatruj¹cym siedliska histerii w mózgu i konkurencyjnym – umieszczaj¹cym j¹ uparcie w macicy
– prowadzi do poszerzenia badań nad
histeri¹ u mężczyzn. Etienne Trillat zadaje w tym kontekście ciekawe pytanie: „Czy sprawy seksu nie s¹ stawk¹,
o jak¹ toczy się ca³a debata?”.
Nowe perspektywy w dziedzinie obserwacji histerii staj¹ się możliwe dzięki narodzinom medycyny szpitalnej,
która pozwala na dok³adn¹ i niczego
nie pomijaj¹c¹ w ścis³ości obserwacji
metodę zbierania danych. Prawdziwa
rewolucja w postrzeganiu histerii mia³a się jednak dopiero zacząć. Jej pocz¹tkiem by³y obserwacje francuskiego lekarza Paula Briqeta. Jako lekarz
ogólny, nieszczególnie zainteresowany
neurologi¹, w swoich obserwacjach
bra³ pod uwagę zarówno szeroko rozumiane czynniki środowiskowe chorych (tryb pracy, status materialny itp.),
jak i indywidualne sfery uczuciowe,
namiętności i urazy psychiczne. Briquet stopniowo odkrywa pewn¹ logikę ataków histerycznych. Z chaosu ich
różnorodności zaczyna wydobywać
indywidualne historie. Doprowadza
go to do wniosku, że każdy „(...) objaw histerii ma swój odpowiednik
w rozmaitych procesach życiowych,
dzięki którym uzewnętrzniaj¹ się doznania emocjonalne i namiętności (...)
zaburzenia histeryczne s¹ jedynie prostym i czystym powtórzeniem tych

czynności, wzmocnionych, osłabionych lub zboczonych.(...)”. Obserwacje Briqueta skutkuj¹ powrotem do
kierunku wyznaczonego przez Mesmera. Dzieje się to za spraw¹ obserwacji zjawisk naśladowniczych wśród
cierpi¹cych na histerię. Jeśli bowiem
histeryczki potrafi¹ wzajemnie „zarażać się” atakami; jeśli „histeryczka nie
tylko odtwarza to, co należy do jej osobistych doznań, ale również to, czego
doznaj¹ inni, a nawet to, czego nikt
osobiście nie doznaje, to, co kr¹ży jako odtwarzanie zbiorowe”, to jak wyt³umaczyć pochodzenie neurologiczne
owej – coraz bardziej skomplikowanej
– choroby?
W 1841 roku, chirurg James Braid
z Manchesteru, z doz¹ niedowierzania
przygl¹da się pokazom mesmerytycznego „snu magnetycznego”. Przekonany, że pad³ ofiar¹ oszustwa, próbuje
powtórzyć osi¹gnięcia Mesmera bez
użycia magicznego fluidu magnetycznego. Gdy udaje mu się to przy pomocy butelki wina i cukierniczki, publikuje swoje obserwacje, używaj¹c na opisanie zjawiska dziwnego snu neologizmu swojego autorstwa: „hipnoza”.
Braid obserwuje, że w stanie hipnozy
u osób zdrowych pojawiają się objawy histeryczne. Ponadto zaobserwowa³ dzia³anie sugestii w stanie hipnozy i używa³ jej w celach medycznych.
Do nowej metody podchodzono jednak sceptycznie i chociaż sporadycznie wykorzystywano j¹ w medycynie
– skojarzenia z szarlatańskim mesmeryzmem nie dzia³a³y na korzyść jej rozprzestrzenienia. Jej zadziwiaj¹ca skuteczność ostatecznie doprowadzi jednak do jej rozpowszechnienia w świecie medycyny, mniej więcej w roku
1870. Jednak do tego czasu, psychiatria za³amie ręce: histeria okazuje się
być tak różnorodna pod względem objawów, jej leczenie tak uci¹żliwe i nieskuteczne, że problematyczna nozologicznie choroba na chwilę przestaje
być przedmiotem zainteresowań psychiatrii.

