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Matricídium spáchané psychotikom

A. Heretik, E. Kolibáš, V. Novotný

Súhrn

Patricídiá nie sú ani v našej spoločnosti zriedkavé. Vo Francúzsku tvoria 2,8% a vo Veľkej Británii 3,8%
všetkých homicídií (11 zo 14 páchateľov malo psychózy prevažne zo schizofrénneho okruhu). V našom súbore
176 vrahov tvorili vraždy rodičov až 5,1% všetkých homicídií, čo súvisí s vyšším výskytom intrafamiliárnej
extrémnej agresie v našej populácií. Pri vraždách rodičov je podstatne častejšou formou patricídium ako
matricídium. Autori predkladajú kazuistiku vraždy dominantnej matky žijúcej v symbiotickom vzťahu so
synom, ktorý sa týmto brutálnym činom oslobodí a prežíva úľavu. Autori posudzujú tento bizarný čin
použitím konceptu dvojnej väzby (double bind), ktorá nahliada na schizofréniu ako špeciálny komunikačný
vzorec (lit. 14) (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).

Kľúčové slová: patricídium, matricídium, schizofrénia, psychóza, agresivita, koncept dvojnej väzby

Úvod

Vraždy rodičov deťmi – paricídiá – nie sú až tak raritným
javom. D’Orban a O’Connel (1980) uvádzajú, že vo Fran-
cúzsku tvoria 2,8% a vo Veľkej Británii 3,8% všetkých ho-
micídií. V ich vlastnom súbore malo pritom 11 zo 14 pácha-
teľov (78%) psychózy prevažne zo schizofrénneho okruhu.
V práci Kolibáša a Novotného (1994) autori nezistili ani
u jedného zo 4 páchateľov psychózu. V našom súbore 176
vrahov (Heretik, 1999) tvorili vraždy rodičov až 5,1% všet-
kých homicídií, čo súvisí s vyšším výskytom intrafamiliárnej
extrémnej agresie v našej populácií. Pri vraždách rodičov
je podstatne častejšou formou vražda otca – patricídium,
ako vražda matky – matricídium. V nami publikovanom
súbore (Heretik a Máthé, 1998) 11 otcovrahov sme zistili
u 9 z nich (81,2%) poruchy osobnosti (histriónske, schizo-
idné, disociálne), ale žiadnu psychózu. Pri analýze motivácie
patricídia sme vtedy konštatovali, že viac ako psychoanaly-
tický výklad Oidipovským komplexom, sa ponúka vysvet-
lenie etologické. V našich prípadoch bolo totiž osudovým
stretnutie dvoch abnormálnych osobností. Otec (ako obeť
prevažne v strednom veku) sa cítil dostatočne silný, aby po-
kračoval vo svojom despotickom a tyranskom správaní voči
členom rodiny. Syn (väčšinou páchateľ na vrchole adoles-
cencie a teda aj biologickej potencie agresivity) to nechcel
akceptovať. V konflikte väčšinou zvíťazil mladší a silnejší.
Výklad motivácie matricídia je pravdepodobne zložitejší

a je o ňom menej poznatkov. V našom výskume vrahov (He-
retik, 1999) bola medzi obeťami len 1 matka usmrtená záro-
veň s otcom páchateľa zo zištných dôvodov. V literatúre sme
našli len zmienku o štúdiách Cordera a O’Connela (Duncan
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a Duncan, 1978), ktorí konštatovali, že páchateľmi matri-
cídia sú takmer výlučne synovia. V rodinnom systéme sle-
dovaných vrahov dominovala matka, ktorá je kontrolujúca,
obmedzujúca alebo citovo deprivujúca dieťa. Trestné činy
bývajú veľmi brutálne, páchateľ máva na čin amnéziu. Pá-
chatelia často po čine cítia úľavu, že sa im podarilo uniknúť
zo symbiotického vzťahu. Matricídiá sa zaraďujú medzi tzv.
dissociatívne homicídiá.

Vraždy spáchané psychotikmi sa podieľajú na homicídiách
podľa Hyneka (1992) medzi 5–10%. Študent (1989) zistil vý-
skyt schizofrénnych psychóz u vrahov v 4%, v našom súbore
(Heretik, 1999) tvorili schizofrénie len 2,3% súboru. Leh-
man (Hašto, 1989) uvádza, že medzi asi 10 000 schizofrenik-
mi, ktorých liečil za 30 rokov praxe, bolo len 30 páchateľov
vrážd. Uvádza tiež, že vraždám schizofrenikov je ťažko za-
brániť, lebo často prichádzajú impulzívne, bez predchádza-
júcich varovných signálov. Tie sa dajú odhaliť len u parano-
idných schizofrenikov, ak poznáme obsah ich bludov. Taylor
a a Gunn (1999) analyzovali výskyt schizofrénie a psychóz
všeobecne ako dôvod zmenenej trestnej zodpovednosti v prí-
padoch homicídia. Vychádzali zo štúdie Della, ktorý analy-
zoval prípady v r. 1966–1977. Konštatovali postupný pokles
podielu psychotických pacientov zo 16,5% v r. 1966–1969, na
14,8% v r. 1970–1973, 11,5% v r. 1974–1977. V r. 1992–1995
to bolo len 6,2% a o rok neskôr v 1996 len 5%. Otázkou je,
či tento pokles možno pripísať celý zvýšenej efektivite antip-
sychotickej liečby alebo súvisí aj s diagnostickými postupmi
znalcov.

Spoločenská nebezpečnosť schizofrenikov sa teda v laickej
verejnosti preceňuje. Podľa Dufeka (1976) je všeobecná kri-
minalita u schizofrenikov len dvakrát vyššia ako v zdravej
populácii. Ak sa však už dopustia násilnej trestnej činnosti
tak obeťami schizofrenikov sú podľa Bockera a Haffnera (Ne-
tík a spol., 1997) v 60% príbuzní, len v 9% cudzie osoby,
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najmä autority ako napr. lekári, policajti. Schipkowensky
v monografii z r. 1938

”
Schizophrenie und Mord“ uvádza, že

psychotická deštruktívnosť má z hľadiska pacienta charak-
ter biologicky nevyhnutnej obrany – zabíja, aby nebol sám
zničený. Niekedy sa podľa neho schizofrenici stotožnia s ľud-
stvom, ktorému hrozí záhuba a

”
obetujú“ niekoho blízkeho,

aby ľudstvo spasili. Sami sme posudzovali pacientku so schi-
zoformnou psychózou, ktorá sa pokúsila zabiť svoju dcéru,
aby zabránila diablovi šíriť medzi ľuďmi posadnutosť. Schip-
kowensky tiež zdôrazňuje schizofrénne váhanie –

”
kolísanie“

medzi vraždou a samovraždou. Medzi schizofrenikmi, kto-
rých posudzoval, zistil takmer vždy suicidálne úvahy pred
činom alebo po ňom. Spochybňuje aj špecifickosť znakov

”
schizofrénnej vraždy“ – ako sú nejasná motivácia, nepo-
chopiteľná voľba obetí, bizarná realizácia, či chýbanie ľútosti
po čine – všetky môžeme nájsť aj u jedincov s poruchami
osobnosti.
Pri analýze vzťahu homicídia a schizofrénie nesmieme za-

budnúť ani na viktimologický aspekt. Publikovali sme ka-
zuistiku 19-ročného muža, ktorý zavraždil vyše 100 ranami
nožnicami svojho otca. Obeť dlhodobo trpela na paranoidnú
schizofréniu a v akútnom ataku pod vplyvom bludov terori-
zovala celú rodinu (Novotný a spol., 1995).

Kazuistika

Autori v minulom roku znalecky posudzovali 23-ročného pá-
chateľa, ktorý bol stíhaný pre trestný čin vraždy svojej 51-
ročnej matky. Podľa súdnolekárskeho nálezu spôsobil pácha-
teľ poškodenej kuchynským nožom 3 bodné rany na tvári, 9
bodných rán na krku, 7 bodných rán na hrudníku, 3 bodné
rany na predlaktí a väčší počet drobných rán pri jej obrane
na oboch rukách. Najzávažnejším zranením však bola roz-
siahla rana krku, ktorá poškodila všetky štruktúry od kože
až po chrbticu, takže došlo takmer k oddeleniu hlavy od
trupu. Väčšina poranení bola spôsobená veľkou silou a prud-
kosťou. Podľa toxikologického vyšetrenia ani páchateľ – ani
obeť neboli v čase činu intoxikovaní alkoholom, či inou psy-
chotropnou látkou.
Rodinná anamnéza: Otec je 49-ročný, zdravý, už 15 ro-

kov žije mimo rodiny v inom meste, rodičia však neboli roz-
vedení. Syn sa s otcom od detstva stýkal len sporadicky.
Matka bola zdravotná sestra, v posledných rokov praco-
vala ako ošetrovateľka starých ľudí v Rakúsku. Má dvoch
starších bratov, jeden ukončil VŠ, ďalší študuje, obaja sú
zdraví. Z príbuzných bol matkin brat liečený pre schizofré-
niu. Nikto v rodine nebol súdne stíhaný. V osobnej anamnéze
bol raný psychomotorický vývin v norme. V detstve a pu-
berte neprekonal žiadne závažnejšie somatické ochorenia, ani
úrazy, nemal psychické problémy. Na predškolské zariadenia
i základnú školu bol dobre adaptovaný, prospieval výborne,
resp. veľmi dobre. V záujmoch prevažovali športové záľuby,
aktívne sa venoval veslovaniu. Vyučil sa za čašníka a ku-
chára, absolvoval strednú hotelovú školu s maturitou. Vy-
šetrený nemá žiadne erotické, či sexuálne skúsenosti, jeho

”
príležitostné vzťahy“ trvali rádovo v dňoch a prebiehali
skôr v jeho predstavivosti. Okrem fajčenia a príležitostnej

konzumácie alkoholu, neuvádza žiadne skúsenosti s psychot-
ropnými látkami. Po prvýkrát bol psychiatricky hospitalizo-
vaný v r. 1999, podľa údajov matky v zdravotnej dokumen-
tácii sa však ochorenie začalo už v r. 1997, kedy sa začal
povahovo meniť, uzatváral sa, prestal sa učiť, skončil so špor-
tom. O rok neskôr sa objavili religiózne obsahy, pseudofilo-
zofovanie. Doposiaľ bol 5-krát hospitalizovaný. Pri prvých 2
hospitalizáciách bol diagnostický záver: schizofrénia so sim-
plexnými a katatónnymi prvkami, neskôr len ako schizofré-
nia simplex. V zdravotnej dokumentácii sa opisuje autizmus,
plochá emotivita, v myslení zárazy a religiózne bludy. K cho-
robe je nekritický, objavili sa agresívne prejavy, úteky z od-
delenia, odmietanie liečby. Pri znaleckom psychiatrickom vy-
šetrení sú nápadne ploché mimické a pantomimické prejavy,
miestami grimasovanie. Verbalizácia je všeobecná, povrchná,
myslenie je ľahko spomalené v tempe, nevýpravné, autis-
tické. Osobnosť je psychoticky zmenená. Pri psychodiagnos-
tickom vyšetrení (WAIS-R, AE, FDT, Hand-test, ROR) sú
intelektové schopnosti na úrovni dolného pásma priemeru,
poznačené kolísaním pozornosti a štrukturálne obsahovými
poruchami myslenia. Kontakt s objektívnou realitou je vý-
razne oslabený. V myslení nevýpravnosť, tendencie ku ne-
primeraným generalizáciám, stereotýpie, narušenie determi-
nujúcej tendencie. V emotivite je ploché ladenie, známky
decentralizácie, afektívnej impulzivity. Pri psychologickom
vyšetrení teda prevažuje neproduktívna psychotická symp-
tomatológia. Priebeh ochorenia (pri porovnaní s vyšetrením
spred 2 rokov) možno hodnotiť ako chronický, mierne pro-
gredujúci.

Z výpovedí obvineného pri policajnom i znaleckom vy-
šetrení môžeme rekonštruovať priebeh činu. S matkou mali
hádky a nedorozumenia asi dva a pol roka, vyčítala mu,
že je

”
nekomunikatívny a neaktívny“. Matka na neho

”
nepriaznivo vplývala“, ale

”
tiež sa trápila a spolu nena-

chádzali žiadne východisko“. V deň činu mu matka nadá-
vala. Spýtala sa ho, čo bude robiť. Povedal, že bude čítať.
Bolo mu divné, že mu nadáva, pretože predtým mu hovorila,
aby čítal. Nahnevalo ho, že raz hovorí tak, raz tak,

”
trápilo

ma jej správanie“. Asi pol hodiny pred činom sa rozhodol

”
že nie je žiadne východisko, že to musím ukončiť“. Po prí-
chode matky domov ju bodol do krku a do brucha. Už bola
mŕtva, ale

”
ešte pre istotu som jej podrezal krk“. Na čin

si dobre pamätá, necítil žiaden hnev. Bolo to
”
rozhodnutie,

lebo nebolo východisko . . .matka sa veľmi trápila, bola še-
divá a smutná“. Po čine

”
vyzerala strašne nechápavo“. Vie,

že prikázanie hovorí
”
nezabiješ, ale trápenie je horšie ako

smrť“. Po čine zobral so sebou fotografie bratov, svoj vý-
učný list a bibliu. Išiel na návštevu k rádovým sestričkám sv.
Vincenta a oznámil im, že matke

”
odrezal hlavu“. Tie veci si

zobral so sebou, aby ich
”
sestričky lepšie poznali . . . keby to

náhodou vyvolalo nejaké znepokojenie“. Potom sa vrátil do-
mov a zavolal políciu. Obvinený sa cíti byť zdravý, vie z čoho
je obvinený. Chce byť odsúdený, odpykať si trest a potom
konečne

”
začať nový život“.

V záveroch posudku znalci konštatovali patologickú moti-
váciu trestného činu a vymiznutie rozpoznávacích a ovláda-
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cích schopností. Navrhli zastavenie trestného konania a na-
riadenie ochrannej psychiatrickej liečby.

Diskusia

Väčšina vyššie citovaných autorov (Lehman, Študent a i.)
pokladá za najrizikovejšiu formu z hľadiska homicídia para-
noidnú schizofréniu. U vyšetreného išlo o schizofréniu sim-
plex s jednoznačnou prevahou neproduktívnej psychotickej
symptomatológie. Z aktuálnej psychopatológie sa na moti-
vácii podieľali hlavne autizmus, poruchy myslenia, afektívna
impulzivita. S poškodenou ho viazal veľmi silný ambiva-
lentný vzťah, ktorý obsahoval prvky lásky, závislosti, ale aj
hostility a nenávisti. Prípad napĺňa do značnej miery cha-
rakteristiku matricídia podľa Cordela a O’Connela – domi-
nantná matka v symbiotickom vzťahu so synom, ktorý sa
brutálnym činom oslobodí a prežíva úľavu. Subjektívny mo-
tív (t.j. matku zabil, aby sa s ním netrápila a ako riešenie
bezvýchodiskovej vlastnej existencie) imponuje bizarne rov-
nako ako správanie po čine.
Domnievame sa, že bizarnosť činu sa dostáva do iného

svetla pri použití konceptu dvojnej väzby (double bind),
ktorý priniesla v 60-tych rokoch škola z Palo Alto (Bateson,
Jackson, Haley, Watzlawik) a ktorá nahliada na schizofréniu
ako na špeciálny komunikačný vzorec.
Podľa Watzlawika a spol. (1999) je dvojná väzba charak-

terizovaná nasledovnými faktormi, ktoré vystihujú protago-
nistov nášho prípadu:

1. Dve – alebo viac osôb sú v navzájom v tesnom vzťahu,
ktorý je pre jedného alebo všetkých do značnej miery
fyzicky a/alebo psychicky životne dôležitý (náš pacient
a jeho matka).

2. V tomto kontexte sa objavujú zdelenia, ktoré sa na-
vzájom negujú alebo sú nezlučiteľné (pacient má čítať
a potom je mu vynadané, že číta – dostáva paradoxné
príkazy

”
buď aktívny a samostatný !“).

3. Príjemca sa ocitá v situácii, kedy je to oznámenie lo-
gicky nezmyselné, ale je pragmatickou realitou – nedá
sa na neho nereagovať, ale nedá sa ani proti nemu
postaviť a zachovať žiadnym vhodným, neparadoxným
spôsobom, lebo oznámenie samo je paradoxné.

4. Hoci svet, v ktorom žijeme je všetko iné len nie lo-
gický svet, väčšina z nás si dokáže zachovať svoju nor-
malitu, pretože sme vystavovaní dvojným väzbám skôr
v situáciách, ktoré sú izolované a prechodné. Iná je si-
tuácia kedy sa dvojné väzby začnú vyskytovať chro-
nicky a tým sa pomaly stávajú obvyklými a nepredví-
dateľnými očakávaniami, ktoré sa týkajú ľudských vzťa-
hov a sveta ako takého (pacientom opakovane udávaná

”
bezvýchodiskovosť“).

5. Paradoxné chovanie spôsobené dvojnými väzbami má
samo o sebe dvojväzbové spätné dopady (

”
pacient cíti

úľavu, cíti sa byť oslobodený vo väznici a očakávaní
trestu“).

V takýchto komunikačných situáciách podľa Watzlawika
môžeme od protagonistov očakávať len

”
badness or mad-

ness“ (voľný preklad
”
zlú vôľu alebo šialenstvo“). A tak po-

sledným paradoxom nášho prípadu je, že človeka, ktorý sa
cíti byť zdravý a spácha čin, za ktorý si chce odpykať trest,
vyhlásime za chorého a znemožníme tak jeho potrestanie,
ktoré on očakáva, lebo ho subjektívne oslobodzuje∗.

∗Prednesené pri príležitosti spomienkového seminára na
prof. PhDr. Gézu Dobrotku, CSc., na FFUK Bratislava
2.mája 2002.
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