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Klást vedle sebe dva pojmy tak různého řádu, jak jsem učinil v názvu svého sdě
lení je možná na prvni pohled poněkud surrealistické. Méně problémů v naší mysli 
by nepochybně způsobilo hovořit prostě o ženě alkohol pijící, či na něm závislé . Dos
ti případné jsou v tomto smyslu vaše pochybnosti o tom, zda v odborném referátu 
má místo - vedle pojmu tak snadno exaktně definovatelného, jakým je etylalkohol -
pojem z oblasti krásného písemnictví a spekulativnich odnoží antropologie a psy
chologie - pojem ženství. 

Jakkoli se s kolegy a přinejmenším s nefeministicky cítícími kolegyněmi zřejmě 
shodnu v tom, že něco jako ženství přece jen existuje, a že je to - řekněme - soubor 
sociokulturně formovaných znaků v mentalitě a v chováni, které vnímáme jako ob
vyklé, příznačné, či příhodné pro osobu ženského pohlavi - zůstane ženství přece 
jen fenoménem obtížně uchopitelným, pro mnohé dokonce zcela nepochopitelným, 
v každém případě obtížně měřitelným. 

A přesto, shledal jsem sdostatek důvodů pro vtažeIÚ tohoto pojmu do svých 
úvah. Rozhodujícím motivem tohoto mého sděleIÚ je mé přesvědčeIÚ, že psycholo
gické děje, provázející rozvoj závislosti na alkoholu, sebou nesou ve své ženské verzi 
- ve srovnáIÚ s typickým mužským příběhem závislosti - o jeden problémový ak
cent více . Dramaticky a nesmiřitelně se zde totiž střetá alkohol jakožto faktor des
trukce - s ženstvím, jakožto objektem a obětí této destrukce. 

Přes všechny výhrady, které nás v této chvíli vůči předestřené tézi napadnou, 
nelze podle mého soudu pomíjet tu skutečnost, že psychoaktivIÚ efekty alkoholu ve 
svých nejobvyklejších podobách zvýrazňují ty prožitkové a behaviorálIÚ vzorce, 
které bývají vkládány do obrazu mužnosti - kuráž, expanzivíta, nadřazenost, so
ciálIÚ necitlivost, tvrdost, hrubost, agresivita - a řada dalších. Psychologické změ
ny, které alkohol ve svých situačIÚch psychoaktivních dopadech, ale i v procesu 
vrůstáIÚ do pijákova života působí - jsou do jisté míry a z jistého hlediska - konzis
tentnější s mentalitou muže - alkohol jako sociokulturIÚ archetyp byl vždy svým 
způsobem nápojem mužnosti. 

Předneseno na CelostátIÚ AT konferenci na KurzovIÚ chatě v Jeserúkách dne 30. 5. 1997 
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Téze, že alkohol býva - alespoň v jistém aspektu - ve službách maskulinizace 
pijáka, zatímco u pijačky je tentýž alkohol nástrojem její defeminizace, je vcelku ba· 
nálni, navíc pravdivá jen zčásti - nicméně, přesto přese všechno vytváří, po mém 
soudu, dostatečně nosnou ideovou konstrukci umožňující zajímavý úJlel pohledu na 
ženské pití, ženskou závislost a na psychoterapeutickou práci s tímto problémem. 

Jeví se mi tedy téměř nepochybným, že intruze alkoholu do životniho stylu a do 
osobnosti pijáka má - vedle obecných znaků, jež nalezneme u všech jedinců bez o
hledu na pohlaví - též své specifické, či alespoň typické mužské a ženské kvality. 
Mohu-li na tomto mistě užít metaforu, pak si dovolim formulovat shora naznače
nou tezi tak, že do chrámu mužovy duše vchází často vetřelec - alkohol v masce 
kněze, jenž jde oslavovat mužovu mužnost, v chrámu ženské duše si však alkohol 
od počátku počíná nepokrytě jako rouhač a vandal. 

Hojné profesionálni kontakty se ženami, závislými na alkoholu, mi dovolily 
z různých úJ1lů pohližet na intrapsychickou scénu mých pacientek a nezřídka tam 
zahlédnout ve spleti všech dramatických dějů podivuhodnou zápletku, kt.erou bych 
si dovolil nazvat příběhem nalomeného ženství . Je to příběh frustrace a selháIÚ 
v ženské roli a více či méně povlovné rezignace na tut.o roli . Co považuji za pozoru
hodné, je t.a okolnost., že ono "lámáni ženst.ví" je - jak se zdá - proces , kt.erý započal 
vět.šinou vždy dříve než vlast.ní příběh zneužívání a závislost.i na alkoholu - alkohol 
tento již probíhající proces zpravidla již jen urychlil a zdramat.izoval. 

Pokud chceme jít za povrch věcí a prozkoumat psychologický situačrú kontext, 
v němž ženy nyní závislé počaly svou dráhu alkoholičky, dobereme se poměrné 
snadno zajímavých zjištění . Anamnestické údaje 116 pacientek našeho opavského 
protialkoholního oddělení z posledních 6 měsíců říkají toto: 

Z uvedeného souboru 116 žen jich 51 - tedy plných 44 % přílnulo k alkoholu 
v kontextu neuspokojivého či zjevně problémového partnerského vztahu (v centru 
jejich osobní problematiky byl nezájem partnera, jeho dlouhé absence v rodině, čas
to jeho pijáctví a dissocialita, vadná komunikace ve vztahu, či zjevně debaklová si
tuace s programovou nevěrou, agresivitou či jinými vztahovými anomáliemi) . 

U 23 žen z uvedeného souboru, tedy 20 % koincidovaly počátky jejich příběhu 
závíslosti se ztrátou partnera (nejčastěji rozvod a ovdovění) . 

U 7 pacientek našeho souboru, tedy u 6 % - klademe jejich přilnutí k alkoholu 
do souvislosti s jejich problémy s vlastní neženskostí . Tyto ženy byly nešťastné 
a potažmo přilnuly k alkoholu v úzké souvislosti s faktem, že jejich osobnost je 
méně "ženská", než jak bývá zvykem v naší populaci - jsou to ženy tvrdé, domi
nantní, někdy ctižádostivé, svou vizáží mnohdy mimo rámec sexuální atraktivity, 
někdy i konstitučně maskulinní či virilní . 

6 žen (5 %) našeho souboru začalo pít s partnerem - vpodstatě naplňujíc ar
chaické: "Žena nechť následuje svého muže" - u všech šesti se jednalo o pokorné 
přijetí manželova pijáckeho životního stylu a o svorné a věrné partnerské popíjeIÚ 
bez významnější konfliktní problematiky ve vztahu. 

Pro úplnost dodávám, že u 29 žen (25 %) z našeho souboru jsme nenalezli žádné 
bezprostřední vazby mezi rozvojem jejich závislosti a frustracemi v ženské roli -
v popředí problematiky byly v tomto podsouboru nejčastěji obecné problémy se so
ciální přizpůsobivostí . 

Z uvedených dat tedy vyplývá, že plných 75 % žen z našeho souboru se skutečně 
začalo propíjet do závislosti v souvislosti s frustracemi v ženské roli . 
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Na základě těchto dat je možno s jistou nadsázkou vyslovit tezi, že velká část 
budoucích alkoholiček začíná nad užívat alkohol v situacích, kdy nemohou či ne
dokáží uspokojivě realizovat své ženství - což v obráceném směru - jak se 
domnívám - rozhodně nelze říci o mužích a jejich mužnosti . 

Pro usnadnění myšlenkové práce na tomto tématu zdálo se mi příhodné zavést 
pojem potenciál ženství, kterým zde chci rozumět podíl tradičních atributů ženské 
role v chování a seberealizaci dané ženy (potřeba lásky, vlastní přitažlivost, komu
nikativnost s opačným pohlavím, empatie, něha, schopnost projevovat emoce, ma
teřské cítění a mateřské ambice) . Dovolím si nyní načrtnout pět typických variant 
úbytku tohoto potenciálu, jak mi vytanuly v terapeutických kontaktech se zá
vislými ženami, přicházejícími na naše specializované lůžkové protialkoholní 
oddělení . 

Uvadajíci ženství 

Potenciál ženství je zde vysoký - prvky půvabu, něhy, mateřské cítění, touha po 
lásce stále probleskují, jsou však oslabeny pustošivými vlivy osudu (zejména v po
době mizerných partnerů) a alkoholu - jsou těmito vlivy oslabeny a vkomponovány 
do obrazu alkoholického úpadku - vytrácí se schopnost a síla své ženství realizovat . 
Žena se do poslední chvíle, často i bizarním způsobem, snaží plnit své mateřské 
a partnerské funkce . Stále miluje, nebo po lásce touží, miluje své děti - v alkoho
lickém oparu si buduje sny o hezkém soužití, o naplněné lásce. Dlouho pečuje o svůj 
zevnějšek - aspoň na veřejnosti, záleží jí na tom být dobrou matkou, být přitažli
vou, být dámou, daří se jí to však stále méně - až dospěje k bodu rezignace. 

Její povadlá touha být ženou - at již v jakékoli variantě - po odnětí alkoholu 
a vstupu do terapeutického režimu zřetelně regeneruje . Realizace vlastního poten
ciálu ženství je jí silným, autentickým motivem pro zápas s vlastní závislostí na al
koholu. V psychoterapeutickém procesu se téma její ženské role v její lůstorii, 
přítomnosti a budoucnosti stává pilířem její proměny . Významným faktorem, 
s nímž se dobře psychoterapeuticky pracuje, je stud těchto žen - zde se snad potvr
zuje již poněkud starodávně znějící pravda, že ženě přísluší a sluší stud. 

Zplanělé ženství 

Něha, mateřské cítění, touha po lásce byly většinou primárně chabé a povrchní 
a při trvalém doteku alkoholu z jejího prožívání ve značné míře vyprchaly. Poměrně 
rychle nastoupila rezignace na roli ženy - nejčastěji je rozvedená, ovdovělá, nebo 
dlouho vdaná v prázdném, nefunkčním vztahu. Často nedbá na svou postavu, 
obléka se nenápaditě, tuctově, móda není předmětem jejího zájmu. Netouží příliš 
po nových vznětech a vztazích, sex pro ni není důležitý, její citový život rychle 
zploštěl. Zážitkovými zisky z alkoholových snů si kompenzuje vice či méně uvědo
movaný pocit prázdnoty, stereotypnosti - ten je někdy též provázen různou mírou 
nekomunikativnosti, nevlídnosti a zarputilosti . S fenomenem zplanělého ženství se 
zdá korelovat pohodlnost, laxnost, lenost a sobeckost . Žena z této kategorie nemá 
dost touhy nebo odvahy být "více ženou". 

V psychoterapeutických kontaktech s těmito ženami je málo prostoru pro auten
tické posuny jejich citových či motivačně hodnotových schémat - zde se pozoru
hodně ilustruje, jak asexualita koreluje s mdlým či zahořklým vztahem k životu -
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v životě těchto žen je téměř nemožné nalézt reálné či potenciáhú sféry, z nichž by 
mohl vzejít burcující podnět či silný motiv vzepřít se své závislosti - ojediněle se to· 
to kouzlo podaří, pracuje-li se se strachem o vlastní zdraví. 

Karikované ženství 

Základním znakem je zde přepjatost a bizarnost - v pozadí býva nezanedbatelná 
histriónská kvalita osobnosti . V osobní historii mohou být nejrůznější varianty 
parlnersko--sexuální kariéry od staropanenství přes způsobný monogamní život až 
po prostituci . Dlouhodobá expozice alkoholu zde příspívá k akcentaci některých 
ženských behaviorálních atributů do roviny nápadnosti až karikatury: přehnaný, 
v detailech nedotažený make-up, věku nepříměřená, bombastická zdobnost, ur· 
putná roztomilost, někdy nepřípadné sebevědomi a křečovité naplňování role dámy 
či svůdní ce, jindy obraz permanentní zasněnosti a sentimentálně vypjaté naivity. 
Tato žena nebyla níkdy zralá, níkdy neprožívala své ženství autenticky, ženstvi je 
pro ní především vnější role, do níž - jako každý špatný herec nemající jasno o pod· 
statě své role - vkládá trapný patos. 

Tyto ženy jsou vděčnými objekty psychoterapie - leč objekty značně neúspěš

nými . V terapeutických kontaktech živě reagují, ať již vzdorně, entuziasticky či ser
vilně, dramaticky zde objevují svou touhu po novém životě. Jejich hysterično, ja
kožto jeden z prvků - byť méně šťastných prvků - ženství může být v tomto kontex
tu spojencem psychoterapeutovým, je zde velký prostor pro práci s přenosem nejen 
ve smyslu klasicky psychoanalytickém, ale i ve smyslu přenosu jejich vztahu k al
koholu k jinému objektu vášně . 

Zvulgarizované ženství 

Obraz dosažitelný spíše u pokročilých závislostí, jehož dominantním znakem je 
úbytek kultury a jemnosti - tento obraz je rámován pokleslým životním stylem al
koholičky - v chování najdeme hrubost ve smyslu nediferencovanosti psychického 
dění i ve smyslu upadlého smyslu pro konvence, mnohdy též promiskuitu, primi
tivně pragmatické chápání morálky. Proměna této ženy se odehrává především 
v dimenzi kultivovanosti, která mohla, ale nemusela být na počátku nízká. V kaž
dém případě je výsledným obrazem žena hrubého zrna, jež ze svého pokleslého 
ženství dovede demonstrovat již jen takové kvality jako je hádavost, poživačnost, 
fintivost v kombinaci s nedostatkem hygieny duševní i tělesné: prezentuje se často 
jako primitivní sexuální vyzyvatelka s drsným erotickým imidžem, jindy jako kon
glomerát všech záporných a nízkých ženských vlastností jak je lidská imaginace 
koncentrovala do obrazu čarodějnice . 

Žena závislá na alkoholu s takto profilovanou osobností tak často naplňuje čí
tankový obraz degradované alkoholičky s pokleslým životním stylem u dna všech 
psychologických, morálních a existenciálních možností - s praktickou absencí 
opěrných bodů pro psychoterapii. 

Maskulinizované ženství 

Tento obraz je možno nalést u žen s nevelkým "primárním potenciálem ženstvi", 
které níkdy nezapřely ve své duši maskulinní akcenty - kupodivu však většina ab-
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solvovala rozmaIŮté heterosexuálIŮ partnerské vztahy včetně - zpravidla ovšem de
baklového - manželství . Některé preferují mužskou společnost, popíjí s muži 
mužským způsobem . Některé z IŮch pro svou nepřitažlivost nenaleznou cestu do 
mužských kolektivů a pro svou neženskost si nerozumí se ženami . Pijí tedy sa
motářsky - zpravídla však IŮkoli ve smyslu typického ženského, tedy tajeného pití. 
Alkohol vstoupil do života této ženy v důsledku její neženskosti - jako důsledek od
tud plynoucích frustrací a emočIŮho vakua. Ženství zde vždy bylo slabé, křehké 
a zakrslé a v osudovém kontaktu s alkoholem se snadno formuje do vyhraněně 
maskulinrůch tvarů . 

Psychoterapeutická práce s těmito ženami je především prací na problému jejich 
adaptace mimo obvyklé areály ženské role . HledáIŮ a nalézání smysluplnosti 
a emočního uspokojení jak se zdá přináší své efekty. Spojencem psychoterapeu
tovým je zde nezřídka přítomná ambicióznost těchto žen. Pokud tyto ženy disponují 
nadprůměrným intelektem - což se kupodivu zdá být vIŮmáno muži s IŮmiŽ se 
stýkají jako součást jejich neženskosti - pak jsou psychoterapeutické zisky a po
tažmo zdařilá abstinence, jak se zdá, možné. 

Dovolil jsem si takto nabídnout vám své postřehy a úvahy o tom, co dělá alko
hol s ženskou duší. Abych dostál názvu svého sdělelú, v němž se hovoří o interakci, 
chtěl bych v závěru vyslovít již jen v metaforické rovíně své tušení o tom, co dělá 
ženská duše s alkoholem . Obávám se, že právě to, co naznačily shora předestřené 
poznatky - snoubí se s IŮm v záhubném objetí jako s objektem své vášlúvé touhy, 
jako s náhražkou toho, co bylo ženě odepřeno v životě milovat a náhražkou těch, ji
miž nebyla milována. 

Souhrn 

Příspěvek se zamýšlí nad vlivem abuzu alkoholu na osobnost ženy. Jsou zde for
mulovány zkušenosti psychoterapeuta s proměnou osobnosti pijících žen. Specifický 
fenomén, který autor u osobnosti těchto žen nalézá, pojmenoval fenoménem "nalo
meného ženství". Na souboru 116 žen, hospitalizovaných na specializovaném 
oddělení pro léčbu žen závíslých na alkoholu v Psychiatrické léčebně v Opavě, je 
ilustrováno, že abúzus alkoholu většiny žen mívá svúj počátek v situaci, kdy nemo
hou či nedokáží uspokojivě realizovat své ambice v ženské roli (74 % tohoto soubo
ru) . Pijácká kariéra ženy pak ústí v rúzné "deficity ženství" . K lepší mu uchopení 
problematiky znalec nabízí pojem potenciál ženství a předestírá pět typických va
riant úbytku tohoto potenciálu. 

Do redakcie prišlo dňa : 10. 6. 1997 
Adresa autora : PhDr. P. Vavřík , Haškova 6, 746 Ol Opava 
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