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Prenosová a protiprenosová agresia v terapii žien sexuálne zneužívaných

v detstve a adolescencii

Ľ. Juráš

Súhrn

Pri zneužití detí dochádza k ich závažnej traumatizácii v dôsledku prekročenia hraníc, ktoré zabezpečujú
autonómiu. Vývoj túžob a fantazijného života človeka si vyžaduje bezpečný priestor, aby bolo možné roz-
lišovať medzi vnútorným a vonkajším. Sexuálne zneužitie detí rodičmi, ale aj inými dospelými, ničí tento
priestor, ktorý je z dobrých dôvodov tabuizovaný (lit. 6).
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Pri zneužití detí dochádza k ich závažnej traumatizácii
v dôsledku prekročenia hraníc, ktoré zabezpečujú autonó-
miu. Vývoj túžob a fantazijného života človeka si vyžaduje
bezpečný priestor, aby bolo možné rozlišovať medzi vnú-
torným a vonkajším. Sexuálne zneužitie detí rodičmi, ale
aj inými dospelými, ničí tento priestor, ktorý je z dobrých
dôvodov tabuizovaný. Oidipovské incestné želania a fantá-
zie nadobúdajú svoj hlboký antropologický význam práve
z tabu, teda z toho, že nedochádza k reálnemu incestu. Inak
by nastalo zúfalé premiešavanie medzi generáciami, ktoré by
malo katastrofálne účinky na vytváranie identity dospievajú-
ceho dieťaťa a mladistvého. Pri inceste medzi otcom a dcérou
alebo matkou a synom pretrváva hlboká neistota. Od tejto
chvíle akoby všetko bolo možné. Reálne incestné zvádzanie
zásadným spôsobom podkopáva dôveru (Thomä a Kächele,
1996).
Zneužívaná dcéra nedisponuje žiadnymi psychologickými

možnosťami, ktoré by jej dovoľovali vytvárať si zvádzajúcu
fantáziu o vzťahu: nemá žiaden vnútorný priestor, v ktorom
by si mohla konštruovať otcovu prítomnosť ako fantazijného
objektu lásky. Žije v jej mysli ako realita, bez žiadnej mo-
dulácie alebo zjemnenia pôsobením interných objektových
vzťahov. V túžbach nedisponuje sexuálnou túžbou po láske,
ale túžbou po nebytí (dezintegrujúcou morbiditou smrti).
Túži po úniku z tesnej fyzickosti otcovho tela a jeho prítom-
nosti ako inštrumentu násilia (Glass, 1993).
Traumatizácia budúcej ženy sexuálne zneužívajúcim ot-

com, resp. iným dospelým mužom, jej prináša disociované
skúsenosti, znetvorene rozporné identifikácie s rodičom, kto-
rého zúfalo milovala a zároveň ním bola trýznená a desená.
Jej následné aktívne spracovanie týchto situácií pro-
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stredníctvom rôznych fantázií, vrátane reparačných túžob
po magických pomocníkoch a identifikáciou s tým, kto ju
zneužíval, predstavujú veľmi zložité aspekty daného prob-
lému (Davies a Frawley, 1993). Jej podstata (traumatizácie)
spočíva v tom, že rozmnožuje a aktivuje sadomasochistické
impulzy spojené s oidipovským komplexom a fantáziami pr-
votnej scény (pohlavného styku rodičov) (Shengold, 1989)
a narúša proces ďalšieho vývinu zneužívanej dcéry (dieťaťa)
nasledujúcim spôsobom:

a) inhibuje diferencovanie vlastnej percepcie, objavovanie
reality a vydeľovanie seba ako oddeleného subjektu: pri-
držiava sa reality prezentovanej zneužívateľom,

b) narúša sa cit aktívneho činiteľa vo vlastnom živote (pre-
žíva sa ako pasívna a bezmocná), čo často následne ve-
die k mocenskému presadzovaniu sa nad inými ľuďmi
(identifikácia s agresorom) aj formou agresívnej pro-
miskuitnosti (čo sa môže odrážať aj v erotizovanom
prenose v terapii na terapeuta – v zámere zviesť ho),

c) vyvíja sa extrémne negatívny
”
selfkoncept“ a sebaúcta

(hanbí sa, nenávidí sa, má pocity viny – obviňuje sa za
zneužívanie): extrémne negatívne sebaobrazy generujú
panické stupne disociácie a projekcie,

d) identifikuje sa s obrazom, ktorý o nej má zneužívateľ
(uplatňuje sa tu mechanizmus projektívnej identifiká-
cie),

e) zlyháva v prežívaní empatie, prežíva násilie, ktoré roz-
bíja potenciálnu štruktúru

”
selfu“,

f) narúša sa rovnováha medzi subjektívnym a objektív-
nym

”
selfom“ (buď anticipuje názory iných a excesívne

sa im prispôsobuje, čo vedie k pozícii falošného
”
selfu“,

s redukovaným uvedomovaním si vlastných percepcií,
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pocitov, myšlienok a túžob, alebo vykazuje výlučný zá-
ujem o vnútorné prežívanie a zlyháva vo vzťahu k iným
ľuďom),

g) nedôveruje ľuďom, vykazuje rigidné schémy a názory na
vzťahy. V intímnych vzťahoch každé správanie, ktoré sa
paradigmaticky (vzorovo) podobá správaniu zneužíva-
teľa, väčšinou v nej aktivuje prežívanie afektu z pôvod-
ného zážitku. Spravidla sa obranne sťahuje, obáva sa

”
pokračovania zneužívania“,

h) túži poprieť rodinu, v ktorej bola zneužívaná: túžba je
asociovaná s pocitom zahanbenia a sú obdobia, keď túži
z rodiny aj odísť.

Z hľadiska psychoanalytickej psychoterapie je dôležité
umožniť pacientke s takouto minulosťou dosiahnuť zmeny
a prekonať traumatizáciu. Postup sa väčšinou orientuje na
(Thomä a Kächele, 1996):

1. Vedomé spomienky na sexuálne epizódy – rozpráva-
nie o svojich rozporuplných pocitoch – sexuálnej slasti,
úzkosti, viny, zahanbení a iných. Ide o formu katarzie
(spomínanie a prežívanie pocitov), pričom prvotné spo-
mienky spravidla bývajú izolované, odtrhnuté od poci-
tov a až neskôr sa objavuje ich spájanie s pocitmi. Do-
chádza aj k spájaniu viacerých spomienok medzi sebou.

2. Prenosové zmeny (redukcia úzkosti a erotizácie, na-
rastanie zmyslu pre sebanalýzu, prechod od pasivity
k aktivite). Katarzia, prenosové zmeny, náhľad sprevá-
dza dištancovanie sa zneužívaného od zneužívajúceho.
Terapiou dochádza aj k uvoľňovaniu vytesnených det-
ských fantázií a želaní a k akceptácii želania:

”
Chcela

som, aby sa to stalo, a vlastne sa mi to páčilo“ (Shen-
gold, 1989). Jej výsledok spočíva aj vo vyjadrení, obsia-
hnutí a konečnej integrácii rozporných vzťahov a skú-
seností sebe:

”
Otec, ktorého som milovala, je zároveň

otcom, ktorý ma kruto zneužíval a vykorisťoval (tak
ako ja na revanš zneužívam druhých)“.

Skúsenosti z priebehu terapie. Je dôležité, aby terapia ne-
pôsobila na pacientku záťažovo, rušivo – tlakom, čo sa ná-
sledne prejavuje jej

”
acting-out“ (chodí neskoro, vynecháva

sedenia), až prerušením terapie. Jej nespokojnosť s terapiou
spravidla spôsobuje jej senzitívnosť, úzkosť z ohrozenia au-
tonómie a prenosový hnev na terapeuta, ktorého každý tlak
prežíva ako nebezpečie a ďalšie zneužívanie.
Terapeut sa jej nemusí zdať dostatočne trpezlivý, počúva-

júci jej zážitky, dovoľujúci jej správať sa tak, ako by si želala.
Tým, že aguje terapiu, vyvoláva spravidla protiprenosový
hnev terapeuta, ktorý zvyčajne má pocit manipulovanosti.
Pocit tlaku v terapii sa môže navyše spájať s pocitom ne-
efektívnosti terapie, že jej túžby sú ignorované (túžba – cítiť
sa slobodnejšou), čo môže viesť až k jej prerušeniu, resp.
zlyhaniu.
Terapeut sa z toho môže ocitnúť v prežívaní intenzívnej

zlosti. Je dôležité, aby ju zvládol a dokázal jej pritom dať na
vedomie a zároveň to pripraviť, že terapeutický proces chápe
ako úplne pod jej kontrolou. Ak k prerušeniu terapie dôjde,

mal by byť iniciátorom pokračovania sedení (opäť je často
potrebné vyrovnať sa s pocitom manipulovanosti a hnevom),
so zámerom preskúmať a porozumieť problémom, akú ona
s ním má (v tom duchu ju požiada o stretnutie). Ak to
príjme, treba jej dať možnosť kontrolovať atmosféru sede-
nia (napríklad, kde si chce sadnúť, či zostať stáť, koľko času
chce zotrvať a pod.): to posilňuje jej dôveru.

Zároveň treba poskytnúť presne zrkadliace vysvetlenie
toho, čo hovorí a cíti a ponechať jej možnosť voľby ďalších
sedení (počet, frekvenciu), aby sa posilnil jej pocit dôvery
a podporil cit aktívneho činiteľa.

Ukázalo sa, že pacientka je citlivá na to, či je terapeut
v kontakte s jej pocitmi a so svojimi. Ak sa domnieva, že
sa to nedeje, svojim pocitom sa vyhýba. Je príliš senzitívna
na kritiku alebo ohrozenie autonómie. Ak to pociťuje, môže
na to hostilne reagovať, ako aj inými afektmi, pochybnosťou
o svojich názoroch (kedysi si nemohla dovoliť svoje percepcie
a myšlienky), nevie ich zlaďovať s inými (buď presadí svoj,
alebo prijme iného).

Jej hnev a túžba atakovať je často asociovaná s pocitom,
že nemôže dostatočne vyjadriť svoju bolesť a zúfalstvo, čo
možno zistiť z toho, že ak terapeut s ňou empatizuje (vyjadrí
jej, že ju počúva, cíti a vníma jej bolesť a strach), stáva sa
uvoľnenejšou. Treba jej to aj povedať – že je pre ňu dôležité
cítiť, že je počúvaná a chápaná, pociťovať, že terapeut ju
vníma a že ak to nepociťuje, býva rozrušenou a nahnevanou
a potom očakáva, že sa jej dostane hnevu a terapeut ju bude
atakovať (interpretácia).

Iste by stálo za diskusiu, či pacientka príliš nekontroluje
terapeuta, nevymyká sa z rámca terapie (psychoanalytickej)
a či by nebolo lepšie trvať na tom, aby viac kládla svoje
pocity a impulzy do slov ako do činnosti. Nepochybne je
to vážna námietka. Zdá sa, že je potrebné hodnotiť indivi-
duálne. Treba veci cítiť, čo najlepšie porozumieť tomu, čo
sa pokúša komunikovať, čo opakuje z minulosti, čo od nás
potrebuje. Nemožno sa nekonečne prispôsobovať, dôležitá
je však uvoľnenosť, pozornosť, konzistentnosť a starostlivosť
terapeuta pri stretnutiach s jej chaosom a tolerantnosť k po-
kusom pacientky komunikovať akýmkoľvek spôsobom. Tera-
pia môže, najmä s hraničnými pacientkami, prebiehať aj cha-
oticky, búrlivejšie. Pacientka môže oscilovať medzi rôznymi
stavmi – napríklad úzkostná, zraniteľná obeť a manická –
mocná a triumfálna, promiskuitná a sexuálne provokujúca
terapeuta. Oscilácia stavov môže prebiehať dokonca aj po-
čas jedného sedenia (chaos v správaní a oscilácia rôznych
stavov odráža chaos a zvrátenú autoritu v pôvodnej rodine
– je prehrávaná v prenose: promiskuitnosť a sexuálna provo-
katívnosť – tak ako bola vydieraná k sexuálnym aktivitám
v minulosti, teraz je ona agresorom)∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.–16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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