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Prednáška

Niekoľko skúseností a metapsychologických úvah k pregenitálnej sexuálnej

organizácii pri terapii úzkostnej hystérie

František Žák

Cieľom práce je poukázať na niekoľkých vybraných frag-
mentoch (diagnostických, procesovo terapeutických) z dlho-
dobej psychoanalytickej terapie pacientky na viaceré aspekty
najmä jej pregenitálnej sexuálnej organizácie v terapeutic-
kom procese (pochopiteľne ich nie je možné izolovať od jej
genitálnej sexuálnej organizácie) a ich dôsledky pre vzťah
k terapeutovi a k terapeutickému procesu a ako som ich vní-
mal, s komentárom k nim. Pokúsim sa čiastočne priblížiť,
ako sa odkrývali niektoré jej nevedomé fantazijné produkty
v jej materskom a erotickom prenose na mňa, vzťahujúce sa
ku mne cez jej životný príbeh, oživený v terapii a jeho rané
obdobia v živote pacientky. V obsahu tohto príspevku pou-
žívam obmedzene niektoré terminologické vyjadrenia, impli-
citne vyplývajúce zo psychoanalytickej teórie a mojej psy-
chodynamicky orientovanej terapeutickej praxe, ale verím,
že pre čitateľa nebudú prekážkou pre porozumenie textu.

Niekoľko faktov o pacientke zo vstupnej
psychoanalytickej diagnostiky a z priebehu terapie

Pacientka sa dostala ku mne do terapie tak, že ma vyhľa-
dali jej rodičia. Mala pred dovŕšením 20. roku života. Matka
uviedla, že mala suicidálne fantázie. Jej aktuálne ťažkosti sa
viazali na strach chodiť po schodoch, strach z výšok. Od 4 ro-
kov upadala do kŕčov, s čiastočnou stratou vedomia, v noci
často, ako dieťa, bývala nekľudná, veľmi málo jedla, pla-
kala bez príčiny, nerada chodila do škôlky, nechcela tam ani
spať, ani jesť, často tam plakávala, mala tam veľa frustrujú-
cich zážitkov z toho, keď sa pocikala a pod., v škole bývala
nešťastná, nebavila ju, hoci bývala jednotkárka. Matka má
pocit, že prvýkrát dostala pacientka záchvat, keď ju zavolala
susedka, aby si ju prišla zobrať z ulice, že je pocikaná a od-
padáva. Na nočník chodila od 10 mesiacov, dojčená bola tri
týždne. Menštruáciu mala 1.-krát v 15. rokoch, ale odvtedy
ju mala veľmi nepravidelne, len s podporou liekov. Keď sa
narodil jej brat, veľmi na neho žiarlila, niekedy mu dala do
ruky sklo. S matkou udávala pacientka veľmi dobrý vzťah,
i keď jej matka niekedy nadávala, kritizovala ju, otec bol
v jej očiach veľmi prísny, i keď sa k nemu rada túlila. Bála
sa jeho hlasu, najmä keď prišiel podnapitý z pohostinstva.

Adresa: Privátna psychoterapeutická prax, Bratislava

Prostredie doma znášala zle, mala svoju samostatnú izbu na
poschodí, strach mala z tmy v dome, v izbe. Ma veľmi rada
poriadok, prezývali ju

”
čistotnica“. Bojí sa od malička pou-

ličných psov. Bola od 4.–5. roku života v lekárskej starostli-
vosti. Psychologické vyšetrenia absentovali. V lekárskej sta-
rostlivosti bolo viackrát konštatované, že s takýmto druhom
záchvatov sa ošetrujúci lekári nestretli, hoci mali podozrenie
na epilepsiu, symptomatologicky im nepripadali ako klasické
epileptické záchvaty. Pacientka spravidla užívala lieky proti
epilepsii a depresii. Záchvaty pretrvávali až do príchodu do
dlhodobej psychoanalytickej terapie, v nej sa postupne re-
dukovali, oslabovali, ale i znovu vynárali tak, ako oscilovalo
spracovávanie nevedomej problematiky pacientky.

Počiatočné diagnostické úvahy z hľadiska vývinovej psy-
chopatológie v tomto prípade, ktoré neskôr potvrdzoval prie-
beh terapie, smerovali k záverom, že pacientka prišla s mno-
hými klinickými obrazmi úzkostnej hystérie, kde význam-
ným faktorom jej regresívneho správania bolo hľadanie pro-
tektívnych osôb, ktoré by ju chránili proti pudovému inštink-
tívnemu nebezpečiu. Osoby, s ktorými sa nevedome identifi-
kovala v rodinnom prostredí, v nej predstavovali introjekty,
ktoré premietala na svoj externý svet. Pacientka bola pre
mužov eroticky príťažlivá, koketovala s nimi, nevedome ich
zvádzala, ale keď jej dali najavo svoj erotický, sexuálny zá-
ujem, buď ich devalvovala, ale najčastejšie upadala do zá-
chvatov, čiže do regresívnej pozície dieťaťa, ktorá jej zabez-
pečovala protektívnu ochranu. To sa postupne neskôr naplno
prejavilo v terapii, v jej prenosovom vzťahu k terapeutovi.
Ťažkosti pri ohrození jej aj v živote vždy zmierňovali protek-
tívne osoby, ľutujúce ju a chrániace ju. Okrem toho terapia
postupne spracovávala jej rané strachy a úzkosti. V správaní
mala pacientka veľa infantilných prejavov, neistotu, emočnú
labilitu, bola veľmi úzkostná a celkovú nezrelosť, spojenú
aktuálne aj s vývinovou adolescentnou krízou identity. Ro-
dičia, osobitne matka, boli a sú pre ňu rozštiepeným objek-
tom, ktorý prežíva na jednej strane ako čiastkový chrániaci
objekt (

”
hrudná matka“) a na druhej strane ako agresívnu

útočnú osobu, ktorej sa bojí, ktorá ju kritizuje, útočí, ne-
ocení, koketuje a zvádza mužov (otca) a podobne (alebo inak

”
erotická, agresívna matka“). Pri otcovi vždy túžila po pod-
statne väčšej pozornosti, mal plniť v jej nevedomých očaká-
vaniach rolu erotického objektu, po ktorom v nevedomých
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erotických fantáziách túžila, ale aj sa jeho agresie bála (vý-
razom čoho v osobitných situáciách bol často produkovaný
symptóm hysterických záchvatov. . . návrat k pregenitalite
jej bránil dospieť k zrelším modusom psychického fungova-
nia), chcela byť vo svojich nevedomých fantáziách v jeho
očiach ako matka. . . príťažlivá a erotická. Terapia postupne
odkrývala a spracovávala aj tieto aspekty pregenitálnej a ge-
nitálnej sexuálnej organizácie, jej nevedomého prežívania ro-
dinnej psychodynamiky vzťahov.

Niekoľko fragmentov z terapeutických hodín a úvahy
terapeuta

Výlet bez ochrany

Pacientka:
”
Od stredy sa cítim zle. Po odchode zo sedenia som

na schodoch dostala záchvat. Videla som, ako ste sa rozprávali
s nejakým mužom. Cítila som sa odpísaná. Priateľ ma čakal
a išli sme do obchodu. Povedal mi, aby som nešla na služobnú
cestu. Ani mne sa nechcelo ísť. Mala som pocit, že musím ísť,
keď som to sľúbila. Tiež som dostala záchvat. Nasadla som
z perónu do vlaku. Bol tam chalan s babou. Pozrela som sa
von oknom. Priateľ mi kýval. Vlak odchádzal. Dostala som zá-
chvat. Vlak mal mať príchod do cieľovej stanice o 22. hodine.
Volala mi pani, ktorá ma mala ubytovať, že mi nedonesie kľú-
čik. Zhrozila som sa, lebo som nemala kam ísť spať. Na stanici
som bola sama. Šéfová mi povedala, že je tam dosť hotelov.
Taxikár bol zlatý, zobral ma na internát, aj zľavu mi dal. Cí-
tila som sa veľmi nesvoja. Na poschodí boli nejakí Portugalci.
Ježišmária ! Izba špinavá, studená. Nemohla som spať. Mala
som záchvaty. Rušila ma diskotéka. Povedala som si, že jeden
deň si odrobím a pôjdem domov.“

Z metapsychologického uvažovania terapeuta

Pacientka začala terapeutické sedenie zážitkom z predchá-
dzajúcej hodiny. Spojila svoj záchvat pri odchode po skon-
čení sedenia s mojou nepozornosťou voči nej. V jej pocitoch
som ju venoval inej osobe než jej, akoby som ju opustil,
v jej očiach som zlyhal. Posunula ma akoby na pozíciu ne-
empatického rodiča, ktorého svet má byť venovaný len pre
dieťa.

”
Jeho“ zlyhanie spôsobuje príchod

”
breakdown“ pa-

cientky. Stráca pocit bezpečia a istoty. Nepriamo ma ob-
viňuje, akoby chcela povedať, že keď zlyhám, zrúti sa jej
celý svet. Moje neempatické zlyhanie priniesol do terapie re-
álny život. V prenosovom význame som pre pacientku v jej
pocitovom svete veľmi silný interný materský objekt. Mal
som pocit, že jej musím reflektovať vzťah medzi jej repre-
zentáciou mňa a ďalších osôb, reprezentujúcich introjekty
v jej internom svete, ktoré nevedome prežíva ako zlyháva-
júce prenosové

”
rodičovské“ objekty (priateľ, šéfka, pani za-

bezpečujúca ubytovanie a pod.), ktoré predstavujú pre ňu
bezpečie, istotu (pregenitálne charakteristiky spojené s ma-
terským introjektom) a jej záchvatmi, ktoré symbolicky uka-
zujú pozíciu, ktorá ju má chrániť (čo predstavuje aj jeden
aspekt jej obrany proti vlastným inštinktom, sexuálnym pu-
dovým prianiam, spojenými s mužmi, primárne – na hlb-
šej nevedomej úrovni – spojených s otcom). Svet a objekty,

ktoré prežíva ako erotické a agresívne, sa v tých chvíľach stá-
vajú pre ňu nebezpečné a ona manifestuje regresiu do ranej
infantilnej pregenitálnej organizácie psychiky. Tam je svet
bezpečný, lebo jej zabezpečuje protektívne chrániace objekty
(
”
na dieťa sa nesiaha, to sa chráni“). Tými sú všetci, od kto-
rých nevedome očakáva a ktorí jej majú svojím správaním
priniesť protektívne materské správanie. Kto sa vzďaľuje, nie
je v bezpečnom dosahu, neempatický, je málo chrániaci. Je
pre ňu zlyhávajúcou prenosovou matkou. Je to signifikantný
poukaz na jej reprezentácie internalizovaných rodičovských
objektov v ranom detstve, z ktorých sa profilovali rodičovské
introjekty, ktoré pacientka obranne externalizuje na svoje
okolie. Tam môže byť aj kľúč k jej možnej ranej traume, resp.
raným mikrotraumám (aj pre iné skupiny pre ňu ohrozujú-
cich zážitkov z reality napr. si zažila aj útoky psov). V pro-
tiprenose by som akoby

”
mal cítiť vinu“ za moje

”
zlyhanie“

(v terapii sa často vyskytuje projektívna identifikácia, čo
je v pacientkinom intrapsychickom svete jej častá obrana
proti úzkosti) ako dobrého materského objektu a v preno-
sovej interpretácii sa pokúsiť reparovať krivdu (aktivovanú
akoby mnou v terapii), ktorú na sebe pacientka prežíva. Ide
o akýsi nevedomý scenár, keď jej niekto nevenuje dosť po-
zornosti a starostlivosti so symbolickými následkami v jej
manifestnom správaní.

Odpadnuté koliesko či terapeut – džentlmen versus
terapeut ako erotický objekt

Fragment z terapeutického sedenia s vybranými metapsycho-
logickými úvahami terapeuta. Pacientka ma po príchode na
terapiu upozornila, že mi odpadlo koliesko zo stoličky, asi sa
pokazilo. Na predchádzajúcej hodine, na jej konci, dostala svoj

”
tradičný“ hysterický záchvat pri odchode, keď sa obliekala a ja
som jej išiel podať ruku na rozlúčku pri ukončení hodiny tera-
pie. Predtým sme analyzovali jej pocity, vzťahujúce sa k les-
bickým fantáziám, v ktorých bola so ženou, bez mužov.

Pacientka pokračovala:
”
Po včerajšom záchvate som mala

ešte 2 záchvaty. V autobuse som potrebovala sedieť, bolo tam
veľa ľudí, okolo mňa mladí chalani. Keď som pri výstupe vstala,
prišiel záchvat. A doma potom nič, žiadne záchvaty. Pardon,
potrebujem si niečo pozrieť v mobile“. K mojej interpretácii
o jej nevedomej potrebe starať sa o mňa, čiže ma kontrolovať,
ak ma chce vidieť v pozícii starostlivého rodiča v dôsledku jej
strachu zo mňa ako z muža (jej obranná projekčná pozícia),
ku ktorému prináležia maskulinné charakteristiky (aj vzhľa-
dom k jej lesbickým fantáziám, ktoré sme analyzovali, keďže
v lesbickom vzťahu je muž vylúčený, je to pre ňu neohrozujúca
pozícia, z ktorej nevyplýva erotické a sexuálne nebezpečie pre
ňu), sa rozhovorila, že si ma priala ako džentlmena, ktorý jej
pomôže pri obliekaní, keďže jej. . .

”
to tam nešlo do rukáva“. . .

pekná ilustrácia, prečo potrebuje vo svojich fantáziách držať
predstavu o mne ako o noblesnom slušnom džentlmenovi (téma
sexuality bola v prísne religióznom rodinnom prostredí vzbu-
dzujúcou strach, úzkosť, potrebovala byť držaná

”
od tela“, ako

si pacientka držala od tela – v regresívnej pozícii dieťaťa – mňa
ako terapeuta.
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Záverom
Príspevok predstavuje pokus vo vymedzenom rozsahu priblí-
žiť na vybraných ilustráciách moje skúsenosti a z nich vy-
plývajúce metapsychologické úvahy v súvislosti s terapiou
úzkostnej hystérie. Podeliť sa o ne, dúfam, bude prospeš-
ným pre čitateľa a verím, že nebude na prekážku i môj jazyk
a vybraná terminológia, ktorú používam v texte, implicitne
teoreticky konceptualizovaná psychoanalytickým rámcom.
Jedna z mojich najcennejších skúseností z predmetnej te-

rapie je, že v praxi som sa nestretol s prípadom, kedy pa-
cientka

”
erotizuje takmer všetko“, pričom frekvencia hyste-

rických záchvatov pred terapiou bola pomerne vysoká. Ide
o masívny obranný projekčný a introjekčný mechanizmus,
chrániaci pacientku pred uvedomením si úzkostných nevedo-
mých sexuálnych fantázií. Takto sformovaný intrapsychický
svet funguje na jednom z predpokladov, že existuje split-
ting, ktorý udržiava ohrozujúce symbolické či faktické slová
a zážitky erotického a sexuálneho významu odpojené od sku-
točných primeraných erotických a sexuálnych potrieb v pa-
cientkinom reálnom svete. Kde ma byť vo veku primeranej
zrelosti postupne vytvorená a adekvátne spracovaná sexu-
álna pregenitálna a genitálna problematika, ovplyvňujúca
normálne, nepatologické fungovanie pacientky, jej nevedome
úzkostné prežívanie je spúšťané množstvom ohrozujúcich
introjektov, získaných v rodinnej psychodynamike. Okrem
iného aj priveľmi erotizované nevedomé správanie v rodine,
paradoxne spojené s prísnou náboženskou kultúrou, v kto-
rej pacientka existovala, jej znemožnilo adekvátne spraco-
vať konflikty okolo sexuality. Schematicky, symbolicky a pre
potreby príspevku zjednodušene psychoanalytickým koncep-
tom povedané, že rodinnou výchovou adekvátne vytvorená
postupná pyramída pregenitálnych a genitálnych prekoncep-
tov na línii dobrý vs. zlý prsník, vagína, penis a rodičovský

pár s ich individuálnymi charakteristikami, zostala
”
na pol

ceste“ a pacientku priviedla pred dvere psychoterapeutickej
ambulancie.
Pochopiteľne s pacientkou máme pred sebou zrejme ešte

”
dlhú terapeutickú cestu“, prostredníctvom ktorej sa bude
postupne jej vnútorný úzkostný svet stávať pre ňu menej
nebezpečným, v ktorom si bude spracúvať

”
staré skúse-

nosti“ jej doterajšieho životného príbehu a ich nevedomé úz-
kostné spracovanie do produktívnejších nepatologických mo-
dov vlastného fungovania na ceste k spokojnejšiemu a šťast-
nejšiemu životu. Alebo inak. . . terapia pokračuje. . .
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ZRNKÁ MÚDROSTI

Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich potom trochu prižmúrte. (Shakespeare)

Ženatí muži žijú vraj dlhšie, alebo sa im to len tak zdá. (Nestroy)

Sedem rokov treba na to, aby sa vrátil prvý rok manželstva. (Francúzske príslovie)

Manželské jarmo je také ťažké, že niekedy sú potrební traja, aby ho uniesli. (Dumas)

Ak si manželovi večer niečo prepáčila, neohrievaj mu to ráno na raňajky. (Lady Drutexová dcére)

Manželstvo je more, pre ktoré ešte nevynašli kompas. (Heine)

Najväčšia prednosť niektorých chlapov je ich žena. (Sandová)

Strašné je, že nemožno žiť ani so ženami, ani bez nich. (Byron)

V žene sa sústreďuje princíp života a lásky, v mužovi princíp myslenia. (Feuerbach)

Z pozemských majetkov najlepší je dobrá žena, zlá je najhorší údel života. (Simonides)

O čo by bol svet krajší, keby nebolo toľko krásnych žien ! (Vauvenargues)


