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  Powrót do histerii następuje za spra-
w¹ francuskiego klinicysty, Jean-Mar-
tina Charcota. Po zaobserwowaniu u
histeryczek przeczulicy jajnikowej, 
powróci³ do teorii etiologii macicznej. 
Zas³ug¹ Charcota jest zebranie szcze-
gó³owych danych klinicznych i stwo-
rzenie jednolitego obrazu „wielkiej 
histerii”, który móg³ zostać w³¹czony 
w medyczne klasyfikacje. Wed³ug nie-
go atak histeryczny dzieli się na na-
stępuj¹ce po sobie – zawsze w tej sa-
mej kolejności – fazy: epileptoidaln¹ 
(w której występuj¹ drgawki), fazę
wielkich ruchów, fazę halucynacyjn¹ 
(podczas której chora przeżywa rze-
czy, które nie dziej¹ się w rzeczywi-
stości, mówi ekspresywnie, nieskład-
nie i niezrozumiale), oraz fazę delirium 
końcowego. Mimo że Charcot przypi-
sywa³ histerii pewien wymiar afektyw-
ny, jego doświadczenia medyczne po-
lega³y na badaniu skutecznoœci wyko-
rzystania pr¹du elektrycznego. Te eks-
perymenty doprowadzi³y go do reflek-
sji nad skuteczności¹ magnetyzmu i 
– w końcu – do hipnozy. W swoich 
badaniach Charcot ustali³, że histerię 
można wywo³ać sztucznie za pomoc¹ 
sugestii w stanie hipnozy. Jego wnio-
ski można by streścić stwierdzeniem, 
że „(...) histeria jest naturaln¹ hipnoz¹, 
a hipnoza – sztuczn¹ histeri¹”. Jego 
wniosek wywo³a³ w późniejszych la-
tach zagorza³¹ dyskusję nad kwesti¹ 
leczenia sugesti¹, w której jego pogl¹-
dy zosta³y ostatecznie odrzucone. Jego 
zas³ug¹ jest natomiast przywrócenie 
w świecie nauki „szacunku dla prak-
tyk, które wydziela³y jeszcze zapach 
siarki”.

   Bez udzia³u świadomości nie ma 
cierpienia. Jak wynika z historii nauki 
o bólu, by³ on od pocz¹tku uważany 
za przejaw życia duchowego cz³owie-
ka. Ból może być odczuwany w za-
leżności od stanu psychicznego, może 
mieć różne natężenie i charakter; mo-
że dokuczać bardziej, lub mniej: Psy-
chika może być stymulowana przez 
ból, może j¹ „podjudzać”, jak ma to 
miejsce w przypadku rannego zwie-
rzęcia, może dodawać energii, zmu-
szać do ci¹g³ego krz¹tania się i aktyw-
ności. Może też os³abiać, odbierać chę-
ci, wprawiać w melancholię i pesy-
mizm. Często zmiany nastrojów i wa-
hania energii cz³owieka s¹ bezpośred-
nio spowodowane chemicznymi zmia-
nami w organizmie związanymi z cho-
rob¹ i bólem lub ubocznymi skutkami 
podawanych leków. Ból niew¹tpliwie 
wp³ywa na mentalność cz³owieka, nie 
można jednak określić charakteru tego
wp³ywu, ponieważ sytuuje się on po-
między skrajnościami. Émile Cioran 
przytacza przyk³ad s³uż¹cej, która
twierdzi³a, że wierzy w Boga tylko 
wtedy, gdy bol¹ j¹ zęby. Zauważa, że 
³atwiej znaleźć fizjologiczne relacje 
z bóstwem, że cielesne niedomaganie 
może bardziej przybliżyć nas do Boga
niż wszelkie abstrakcyjne konstrukcje 
teologiczne. Cierpienie wywo³uje w lu-
dziach nie tylko fizjologiczne reakcje
obronne, ale też poszukiwanie niema-
terialnych i irracjonalnych środków za-
radczych. Cierpienie może pobudzać 
wiarę i stać się natchnieniem do filo-
zoficznych rozmyślań: „A teraz, na 
naszej ziemi – pisa³ Józef Tischner –  
rodzi się filozofia z bólu. O jakości filo-
zofii decyduje jakość bólu ludzkiego, 
który chce filozofia wyrażać i które-
mu chce zaradzać.” Ból stawia przed 
filozofem pytanie o racjonalność wia-
ry i świata. Każe szukać wyjścia z pa-
radoksu pragmatyki bólu, w którym 
przeciwko jego funkcji ostrzegawczej
staje nieprzyjemność doznania.
  Z drugiej strony możemy znaleźć
zdania Witolda Gombrowicza, który 
pragnie zwrócić uwagę na rzeczywi-
sty, materialny świat w³aśnie poprzez 
ból zębów. „Ale chcia³bym zanoto-
wać, że dla tych myślicieli (jak i dla in-
nych) świat jest ci¹gle, mimo wszyst-
ko, terenem raczej spokojnych, jeśli 
nie olimpijskich, spekulacji mózgo-
wych. Te wszystkie analizy s¹ zdrowe 
o tyle, że, jak widać, s¹ produkowane
przez profesorów nieźle się miewa-
j¹cych i wygodnie umieszczonych 
w swoich fotelach. (...) ¯yczę im bólu 
zębów.” Wed³ug Gombrowicza ból 
jest czynnikiem rozpraszaj¹cym, który 
odwodzi myśli od abstrakcyjnych po-
jęć i przywraca cz³owieka światu rze-
czywistemu. Ból zmusza do przerwa-
nia rozmyślań i podjęcia dzia³ań prak-
tycznych w celu usunięcia go. Po u-
śmierzeniu cierpienia można więc po-
wrócić do przerwanych rozmyślań, 
jednak zdarza się ból, którego nie 
można ukoić. W przypadku s³uż¹cej 
ból kierowa³ jej myśli ku Absolutowi, 
w drugim przypadku ból odwraca u-
wagę od spraw wznios³ych. Nadmiar 
bólu i cierpień może też wywołać cał-
kowite odwrócenie się od Boga: zw¹t-
pienie lub z³orzeczenie mu. 
  W bólu cia³o porusza duszę. Ale 
dusza może również poruszać cia³o, 
tak jakby doświadcza³o bólu. Jean-
François Lyotard: „Przy odczuwaniu 
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empatii, gdy bliska nam osoba czuje 
ból, lub uwalniaj¹c się od bólu dzięki 
środkom placebo, pracuj¹ w naszym 
mózgu obszary odpowiedzialne za ból 
– tworz¹c lub zmniejszając doświad-
czenie bólu.” Ból może więc zostać 
wytworzony przez umys³ w akcie so-
lidarności – dusza porusza cia³o, które
nawet nie „jakby”, ale naprawdę od-
czuwa ból.
 Ból jest powi¹zany ze świadomością
na kilku poziomach: (1) fizjologicz-
nym, na którym udzia³ świadomości 
jest koniecznym warunkiem doświad-
czania bólu; (2) psychiczno – emocjo-
nalnym, gdzie ból ma wp³yw na sa-
mopoczucie człowieka; oraz (3) świa-
topogl¹dowym, na którym ból wp³y-
wa na sposób myślenia i na odwrót 
– myślenie wp³ywa na charakter i 
obecność bólu. Pod³ożem świadomo-
ści jest cierpienie, a pod³ożem cier-
pienia – świadomość. Wed³ug Maxa 
Schelera procesy psychiczne i fizjo-
logiczne s¹ bytowo takie same: jedne 
id¹ korytarzem świadomości, drugie 
korytarzem pobudzenia zewnętrzne-
go. Możemy tu dodać, że na jednym
końcu obu tych korytarzy znajduje się 
ból, na drugim element psychiczny;
nastrój lub emocja. Wraz z rozwojem 
świadomości nastawionej na przetrwa-
nie, wytwarzaj¹ się coraz dogodniej-
sze warunki istnienia. Cz³owiek, znaj-
duj¹c świat prostszy w obs³udze i sie-
bie w nim jako stworzenie panuj¹ce 
nad innymi, zaczyna poszukiwać przy-
czyn tego stanu i d¹żyć do maksyma-
lizacji różnicy: ja – reszta rzeczywisto-
ści. Cz³owiek zaczyna myśleć, a my-
śl¹c komplikuje świat, stwarzaj¹c tym 
samym nowe źródło bólu i cierpienia.
 Dzisiaj rzeczywistość – źród³o cier-
pień – zosta³a zast¹piona sztucznym 
środowiskiem, wspomaganym chemi-
cznie. Skutkiem wytworzenia sztucz-
nego świata jest zanik ludzkiej praw-
dy. Ukszta³towany w ten sposób świat 
pe³en jest sztucznych osobowości, któ-
re wolne od bólu, cierpień i odpowie-
dzialności za nie, na powrót zaczyna-
j¹ zlewać się w jeden byt. Oddzielenie
się od natury pod wp³ywem bólu i
poszukiwanie ucieczki przed nim za-
prowadzi³o cz³owieka na powrót ku 
jedności, ale jedności sztucznej, arty-
ficjalnej. Philippe Madre: „Ból, mój 
ból, jest części¹ mojej istoty; jest jedn¹ 
z ważniejszych reakcji mojej fizjolo-
gii, wpisuje się w moj¹ historię, nie 
jako cia³o obce, lecz jako część mnie 
samego. Z tego powodu interesuje 

mnie on w najwyższym stopniu, na-
wet jeśli ulga w bólu, który mnie przy-
gniata, jest czymś upragnionym.
 Ból dotyka pojedynczego cz³owieka 
w jego istocie, stawia pod znakiem 
zapytania jego integralność i poddaje 
próbie, zarówno organizm cierpi¹ce-
go, jak i psychikę, moralność, rozum-
ność. Cz³owiek pod wp³ywem cier-
pienia podejmuje inne decyzje, niż 
podj¹³by nie cierpi¹c. Cierpi¹cy traci 
panowanie nad sobą, a jego zacho-
wania s¹ nieracjonalne; niejeden cz³o-
wiek przeklina stó³, o który się ude-
rzy³ i z³ości na ksi¹żkę, która spad³a 
mu na stopę, upatruj¹c w tym zama-
chu na siebie i z³ośliwość przedmio-
tów. Cz³owiek cierpi¹cy zostaje prze-
ciwstawiony samemu sobie, podejmu-
je zamach na swoje cia³o, którego naj-
bardziej niewinnym wyrazem jest 
chęć usunięcia zęba, a najpoważniej-
szym myśli o samobójstwie i eutana-
zji. Wierność cia³u oznacza drama-
tyczn¹ walkę z bólem – jest to walka 
nie tylko o cia³o, ale i o duszę, o za-
chowanie swojej osoby i godności. 
Walka ta jest przyczyn¹ zmian, jakie 
zachodz¹ w cz³owieku po silnym i 
d³ugotrwa³ym doświadczaniu bólu; 
jak każd¹ walkę można j¹ przegrać, 
poddać się, lub zwyciężyć i być nadal
cz³owiekiem.
  Ból jest tym, co sk³ania cz³owieka 
ku niemu samemu. Nie pozwala od-
dalać się od siebie i swojego bytu. 
„Szumne deklaracje o nieistnieniu ‘ja’, 
rozbrzmiewaj¹ce od czasów Nietzsche-
go aż po nasze, kończ¹ się w pierw-
szym ‘ajajaj!’.” – pisze Gombrowicz.
 W świecie pojęć i abstraktów można 
prowadzić rozważania o nieograni-
czonych wprost możliwościach i kon-
sekwencjach myślowych. Jednakże 
nawet najpewniejsza logicznie kon-
strukcja myślowa upada, gdy doświad-
czamy bólu. Simone Weil: „Kiedy 
cierpię, nie mogę zapomnieć, że je-
stem, ani uznać, że jestem niczym. 
Ja jest czymś, czego się nie da z cier-
pienia usun¹ć.” Nie sposób poddać 
redukcji dokuczaj¹cy z¹b, ani wzi¹ć 
w nawias bol¹c¹ g³owę, ani stan¹ć 
obok cierpi¹cej duszy. Ból wymusza 
na myślicielu powrót do granicy real-
nej egzystencji. Nie pozwala na zjed-
noczenie z przyrod¹, ani na odczuwa-
nie wspólnoty ogólnoludzkiej, gdyż 
ani przyroda, ani ludzkość nie może 
doświadczyć bólu – bólu, który jest 
tylko moj¹ w³asności¹, jego doświad-
czanie jest nieprzekazywalne.

  Charcot przypuszcza³, że przyczyn¹ 
histerii jest zaburzenie uk³adu nerwo-
wego. Jednak topografia anatomiczna 
objawów histerii nie odpowiada³a ana-
tomicznemu uk³adowi nerwów – na 
tej w³aśnie cesze histerii opar³ Charcot 
rozpoznanie różnicowe. Najważniej-
sze dokonanie Charcota dotyczyło jed-
nak histerii pourazowej. Doszed³ on 
do wniosku, że podatność na sugestie 
występuje nie tylko w stanie hipnozy,
ale także w „szczególnym stanie umy-
s³u, jakim jest analogiczne do hipnozy 
przymienie świadomości”. Autosuge-
stia nabiera wtedy ogromnej mocy i 
może powodować paraliż. W¹tek ten 
podejm¹ potem wspólnie Zygmunt 
Freud wraz z Josefem Breuerem, na-
zywaj¹c ów szczególny stan umys³u 
stanem hipnoidalnym. 
 Dyskusja dotycz¹ca histerii pourazo-
wej dotyczy³a sporu o to, czy jest ona 
faktycznie rodzajem histerii, czy od-
mienn¹ jednostk¹ chorobow¹. Jed-
nym z powodów intensywności tego 
sporu by³ rozwój kolei żelaznej, na 
której dochodzi³o do wielu wypad-
ków, w których uczestniczyli g³ów-
nie mężczyźni – robotnicy. W istocie 
więc dyskusja toczy³a się ponownie 
wokó³ faktu, czy mężczyzna może 
cierpieć na histerię. Charcot zawzię-
cie broni³ tezy, że to, co w obecnej 
klasyfikacji medycznej uznaje się za 

PTSD (post-traumatic shock disorder), 
jest w istocie rodzajem histerii.
  Hipolit Bernheim rozwin¹³ pogl¹dy 
dotycz¹ce hipnozy: nie tylko stwier-
dzi³, że histerię da się leczyć za pomo-
c¹ sugestii; doszed³ także do wniosku, 
że da się za jej pomoc¹ leczyć każd¹ 
chorobę, oraz że etiologia chorób psy-
chicznych tkwi w autosugestii. W 1884 
roku Bernheim doszed³ do wniosku, 
że sen hipnotyczny nie jest konieczny 
do poddawania pacjentów sugestii, ale 
że może się ona odbywać również na 
jawie.
  Dalsze innowacje w myśleniu o hi-
sterii wprowadza Pierre Janet, psycho-
log dzia³aj¹cy na prze³omie XIX i XX 
wieku. Przywi¹zywa³ on wielką wagę
do emocjonalnego wymiaru tej cho-
roby: „zjawiska histeryczne maj¹ cha-
rakter psychiczny, a więc metoda [ba-
dania] musi być oparta na zasadach 
psychologii”. Do terapii histerii posłu-
giwa³ się on hipnoz¹. Twierdził, że
w rozpoznaniu prawdziwej natury tej
choroby konieczne jest dojście do psy-
chologicznego źródła jej przyczyn po-
przez badanie mentalności histeryków.
Janet porzuci³ wizję psychiki jako li-
nearnie następujących po sobie wyda-
rzeń. Kluczowym pojęciem jego teo-
rii jest pole świadomości. Jest ono ca-
³ości¹ wydarzeń psychicznych pod-
miotu w danym momencie. Histeria 
jest zawężeniem tego pola, a czynni-
kiem wywo³uj¹cym ataki s¹ podświa-
dome idee. Podświadomość w ujęciu 
Janeta ma charakter drugiego dna pod-
miotowości, jest jednak ściśle zwi¹za-
na ze zjawiskami patologicznymi i nie 
występuje u osób zdrowych. Jej poję-

cie stworzy³ na podstawie obserwacji
dysocjacji w histerii (wprowadzi³ także 
samo pojęcie dysocjacji, które po dziś 
dzień funkcjonuje w terminologii me-
dycznej i psychologicznej). Jego wizja 
terapii histerii polega³a na usunięciu 
w trakcie hipnozy podświadomej idei
pacjenta, odpowiedzialnej za jego roz-
szczepienie. Po usunięciu danej idei 
należa³o zast¹pić j¹ inn¹, nie patolo-
giczn¹. Poszukiwanie owej idei wi¹za-
³o się z badaniem indywidualnej histo-
rii pacjenta. Janet wprowadza po raz 
pierwszy do teorii psycholopatologii 
wymiar historyczny w badaniu osob-
nika.
  Tendencja badania historii i przeżyć 
pacjenta histerycznego sta³a się na prze-
³omie wieków nurtem dominującym.
Termin „nerwica” zosta³ wyparty przez 
inny, „psychonerwica”, który k³ad³ na-
cisk na psychiczne pod³oże zaburzeń 
histerycznych. Badacze coraz większe 
znaczenie przypisywali symbolicz-
nym cechom poszczególnych obja-
wów histerycznych. Sam atak histe-
ryczny, w ramach podejścia upatru-
jącego genezy histerii w sferze emo-
cjonalnej, zosta³ odsunięty na bok i 
przesta³ być centrum zainteresowania.
Coraz większe stawa³o się zaintereso-
wanie ca³ości¹ histerycznej konstruk-
cji podmiotu.


