Teresa Tyszkiewicz, Folia srebrna, 1982
Dokumentacja fotograficzna prac Teresy Tyszkiewicz pochodzi z archiwum
artystki i publikowana jest za zgodą Zdzisława Sosnowskiego.
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11 lutego 1963 roku. „Otworzyła okno w pokoju dzieci. Drzwi w ich pokoju uszczelniła ręcznikami od zewnątrz.
Zamknęła się w kuchni, uszczelniła drzwi. Otworzyła piec
gazowy. I uklękła, składając twarz na wieko pieca”, jak opisuje na łamach „Wysokich Obcasów” Mirosław Banasiak.
„Znaleźli Sylvię z głową w piekarniku. Na jej biurku leżał
przygotowany do druku tom wierszy „Ariel and Other Poems”. Chorująca na depresję poetka przed śmiercią przygotowała dla dzieci śniadanie, na które składały się dwa
kubki mleka oraz chleb z masłem.
Przedmiotem zainteresowania twórczyń spektaklu
„Plath”, inspirujących się kultową powieścią „Szklany klosz”
i biografią Sylvii Plath, jednej z najwybitniejszych pisarek
XX wieku, są kulturowe wymiary determinujące dziś doświadczenie współczesnych Esther (główna bohaterka
powieści). Do namysłu nad epidemią depresji, konkretną
i niemożliwą do udźwignięcia codziennością dramaturżka
Agata Adamiecka-Sitek i reżyserka Katarzyna Kalwat zaprosiły filozofa i psychoanalityka Andrzeja Ledera oraz pisarkę i psycholożkę Mirę Marcinów. Ich dwugłos w formie
otwartych, publicznych wykładów zainaugurował w marcu
2022 roku działania pracowni artystycznej w ramach Open
Studios, platformy współpracy STUDIO teatrgalerii. W niniejszym programie towarzyszącym spektaklowi prezentujemy eseje zaproszonych gości. Profesor Leder przygląda
się szczególnie zagadnieniu narcyzmu i jego przemianom
w perspektywie rozwoju społeczeństw zachodnich, trapionych wojnami i pandemią. Marcinów z kolei pyta o miejsce
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i rolę melancholii w kontekście depresji i samostanowienia
kobiet. W jej refleksji pojawia się narracja o potrzebie wydobywania się z pustki, o postaciach takich jak Antygona,
Salome czy Sylvia Plath. „O tych melancholiczkach, które
łamały zwyczajowo przyjęty zakaz publicznego przeżywania żałoby i melancholii”.
Drugim tematem wiodącym w kontekście spektaklu
jest głęboka potrzeba tworzenia, autoekspresja i praktyka artystyczna kobiet. Warto tu zapytać, za twórczyniami
spektaklu, o to, jak kwestie cielesności, płynnej tożsamości i seksualności splatają się dziś z doświadczeniem dezintegracji i głębokiego smutku? Jak doświadczenie mediatyzacji ciała i relacji ze światem wpływa na lęk i samotność?
Jak intymna opowieść ciała spotyka się z ciągle narastającym naporem tego, co polityczne? – by wymienić kilka
z przewodnich punktów wyjściowych. W tej materii wyjątkowym i prekursorskim głosem w polu współczesnej sztuki polskiej jest twórczość Teresy Tyszkiewicz, której praca
„Les yeux / Oczy” (fotografia dokumentująca performans)
z 1984 roku jest zaprezentowana jako plakat do spektaklu
„Plath”. Dopiero w ostatnich latach intuicyjne, radykalnie subiektywne, reprezentujące złożoność kobiecego doświadczenia, operujące organicznością i procesualnością prace
Tyszkiewicz zostały zaprezentowane szerszej publiczności
w Polsce na przekrojowych wystawach „Tyszkiewicz: dzień
po dniu” w Muzeum Sztuki w Łodzi (2020) oraz „Uśmiech
Meduzy” (2022) w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
Dzięki uprzejmości partnera artystki, Zdzisława Sosnow-
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skiego, który przyjął zaproszenie do tej publikacji, prezentujemy wybór dziewięciu prac artystki oraz dziewięć wierszy, dotąd niepublikowanych, powstałych między latami 80.
XX wieku a drugą dekadą XXI wieku. Prowadzący Galerię
Studio w latach 1978-81 Sosnowski w wieńczącej publikację osobistej refleksji opowiada o swojej roli jako towarzysza życia Tyszkiewicz i jej twórczej metodzie, otwartej na
coraz to nowsze i radykalniejsze doświadczenia.
		W myśleniu o sprawczości, przetrwaniu i narzędziach
dla współczesnej Esther pomocne może być zwrócenie się
ku etyce posthumanistycznej w ujęciu Rosi Braidotti. W wybranym fragmencie tłumaczenia Joanny Bednarek, zatytułowanym „Kształtować własną śmierć”, filozofka proponuje przezwyciężenie nihilizmu i opozycji Eros – Thanatos,
aby dostrzec, że pragnienie śmierci jako takie jest afirmacją potencjalności, afirmacją życia. Braidotti pisze także
o trwałości, ciągłości i budowaniu takiego świata, w którym „teraźniejszość zdolna do wytrwania stanowi trwały model przyszłości”. Świata, w którym można, a nawet
trzeba mówić „dosyć!”. Idea kształtowania własnej śmierci
bliska jest podejściu twórczyń spektaklu „Plath”, pragnących przeformułować samobójczą narrację ze „Szklanego
klosza”. Słowami Agaty Adamieckiej-Sitek:
I wreszcie – czy da się odwrócić tę narrację; opowiedzieć ją tak, by z absolutnej czerni jamy wykopanej pod
rodzinnym domem, w której Esther czekała na śmierć, połykając metodycznie środki nasenne, wrócić ku światu
i światłu?
7
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Cierpienie duszy niejedno ma imię. Słowo „depresja” zajęło
miejsce innych, nazywających przypadłość istniejącą od zawsze.
Na przykład dawna acedia cordis, niemrawość serca, rozumiana
jako grzech już w życiu monastycznym wczesnego chrześcijaństwa,
a stająca się grzechem śmiertelnym – jako ucieczka od Bożej łaski
i dobra – w nauce Tomasza z Akwinu. Wraca owo cierpienie w postaci melancholii na początku XIX wieku, w umierającej kulturze
europejskiej arystokracji. Jednak jeszcze wtedy była owa melancholia czymś dostępnym raczej niewielu, nawet baudelaire’owski
spleen miał w sobie coś elitarnego.
A potem przyszły masowe społeczeństwa miejskie. Ze względu
na ogromną, a jednocześnie „pękającą” normatywność miejskich
społeczeństw Zachodu druga połowa XIX wieku bywa nazywana
epoką histerii. Histeria reprezentuje tu również nerwicę obsesyjną,
obie nazywane są nerwicami przeniesieniowymi. Nie przypadkiem,
przenoszą one bowiem na wszelkie relacje dorosłego życia potężne
więzi zakazów i nakazów, które tradycyjne otoczenie rodzinne narzucało dziecku. Histeria i obsesja to reakcje na opresyjne, sztywne
sumienie, związane ze zinternalizowanymi figurami rodzicielskimi.
Opresyjne sumienie było – i jest nadal – typowe dla społeczeństw,
w których więzi społeczne i rodzinne są bardzo silne, wręcz przytłaczające. Tam, gdzie role społeczne są ściśle określone, gdzie nie
wolno kwestionować ojcowskiego autorytetu, gdzie niektóre pragnienia, treści i postawy są całkowicie zakazane, i gdzie wyparcie
staje się najważniejszym mechanizmem obronnym. Takie właśnie
było społeczeństwo mieszczańskie pod koniec XIX wieku.
Potem przyszedł czas wielkich wojen.
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Wojny przyszły i przeminęły, natomiast późny wiek XX to było
już stulecie narcyzmu. Formacji podporządkowanej reżimowi efektywności. Dlaczego narcyzmu? Przecież narcyzm to struktura człowieczeństwa pojawiająca się przed nałożeniem na osobę więzi. Albo
– wskutek tych więzi rozpadu. Narcyzm więc zamiast więzi ma swój
wyidealizowany obraz, w którym się przegląda. Jak mityczny Narcyz w źródełku.
Tak jak w społeczeństwie XIX wieku, nadal w ogromnej przewadze wiejskim i lokalnym, istniały bardzo silne i opresywne więzi, tak
wiek XX te więzi zrywał, człowieka zaś podporządkował reżimowi
produkcji/konsumpcji; owszem, dyscyplinującemu, ale w jednym
wymiarze – albo jesteś najwydajniejszy, albo przegrany. To oczywiście sprzyja efektywności społeczeństw rządzonych przymusem
produkcji i konsumpcji, bo efektywność i sukcesy są koniecznymi
składnikami obrazu w narcystycznym zwierciadle. Dla klasy średniej narcystyczny sposób funkcjonowania jest bardzo produktywny. Ludzie narcystycznie zaangażowani w tworzenie swojego społecznego obrazu produkują dużo różnych rzeczy: myśli, teorii, dzieł
sztuki albo konkretnych rozwiązań konkretnych problemów. Bo narcyz musi. Ciągle polepsza swoją tożsamość, nie może sobie powiedzieć „wystarczy”.
Masowe społeczeństwa późnego kapitalizmu najbardziej więc
lubią indywidualistycznych narcyzów – nie biorą zwolnień na dziecko i pracują jak szaleni. Pilnują tylko, przeglądając się w lustrze codziennie rano i wieczorem, by nikt inny, piękniejszy, szybszy, skuteczniejszy, nie wychynął im zza ramienia.
Z punktu widzenia wolnorynkowej gospodarki ktoś, kto jest tak
twórczy i skoncentrowany na swoich sukcesach będzie więc optymalnie produktywnym obywatelem. Do czasu, kiedy nie wpadnie
w depresję. Częścią narcyzmu jest bowiem depresja. Narcystyczny sposób funkcjonowania polega na dystansie wobec relacji i skupieniu się na własnym wizerunku. Częścią tego jest ciągłe porów-
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nywanie się do niedoścignionego ideału. Pragnienie wszechmocy,
doskonałości, piękna… własnego. Pewnego dnia na tym obrazie pojawia się jednak rysa. Albo nie tylko rysa, ale duża katastrofa. Pojawia się gniew. Atoli zrodzona w ten sposób podstawowa energia
niezadowolenia, frustracji, agresji zostaje skierowana do wewnątrz.
Bo przecież nie ma pomostu relacji, nie ma cugli więzi, w których
można by się szarpać z gniewem. Nie, jest tylko ja i surowy sędzia
w lustrze, który mówi: jesteś nikim. Jestem nikim. Narcystyczne ja
więc powtarza: nic mi nie wychodzi. Nie nadaję się. Jestem najgorszym człowiekiem na świecie.
Dla osoby narcystycznej każde niewystarczające zwycięstwo
jest klęską, a każda klęska jest źródłem fundamentalnej agresji, którą
kieruje przede wszystkim przeciwko sobie. To owocuje lękiem, niemożnością zaakceptowania siebie, poczuciem winy. Czyli wszystkimi przeżyciami, które składają się na zespół objawów nazywanych
depresją.

Jesteśmy przyzwyczajeni do wizji narcyza jako kogoś bardzo
zadowolonego z siebie. Ale tak nie jest. Osoba narcystyczna może
być krótkotrwale zadowolona z siebie, ogromną część życia zaś być
niezadowolona, dlatego że nie dorasta do własnego ideału. Wciąż
funkcjonuje w kręgu wyobrażeń na temat tego, jaka być powinna,
żeby stać się doskonałą. Nie tylko musi sama spełnić mordercze
standardy, ale też uzyskiwać nieustanne potwierdzenie od świata. Jeżeli odnosi w życiu sukcesy, to ten układ działa. Gale, premie,
oczy wpatrzone…
Ale prawie każdy w pewnym momencie zderza się ze ścianą.
W świecie mieszczańskim sukces odnosi mniej więcej dziesięć procent ludzi. Póki są młodzi, mają trochę szczęścia, akurat trafią na
koniunkturę. Mniej więcej do czterdziestki można jeszcze być dobrze się zapowiadającym, brak sukcesu jest wybaczany. Po czterdziestce człowiek zderza się z tym, że jednak się nie przebije. I to
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Teresa Tyszkiewicz, Ziarno, 1980
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Teresa Tyszkiewicz, Wywłoka, 1980
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jest moment, w którym społeczne wymagania stają się po prostu
krzyżem. Jeszcze parę lat i nadchodzi moment, w którym pojawia
się realna reakcja depresyjna. Ludziom przestaje się chcieć żyć, bo
najważniejszy cel, za który się nagradza, okazuje się nieosiągalny.
A poza nim nie ma nic.
Ale nawet jeśli sukcesy przychodzą, ta presja jest dla wielu nieznośna. Powoduje ciągły lęk przed tym, że jeśli dziś jeszcze się udało, to jutro się już nie uda. Niektórzy wtedy zapisują się na jogę, inni
– jadą medytować do trapistów. Czasem – rzucają korporację i zaczynają hodować kozy i robić kozi ser. To może zresztą najbardziej
lecznicze, w końcu w takim życiu pojawiają się nowe więzi i relacje.
Dla pozostałych wynaleziono SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Jeśli ktoś cierpiący na ciemną stronę narcyzmu trafia do psychiatry, ten przepisze mu leki zwiększające poziom serotoniny. One naprawdę działają – nic się już prawie
nie czuje.
Rozwój społeczeństwa narcyzmu zaczął się na przełomie lat
60. i 70. Wówczas kończyła się powojenna odbudowa – i prosperity – narastała presja hiperkapitalizmu i następował przełom kulturowy. Zmieniały się wzorce pracy, konsumpcji, w ogóle życia. Towarzyszyło temu bardzo głębokie przeformułowanie tego, w jaki
sposób funkcjonują więzi. W miastach Zachodu więzi wyniesione
ze wspólnoty wiejskiej zanikały już na początku wieku, ale w ich
miejsce weszły więzi budowane przez utopijne nadzieje polityczne.
Albo prawicowe, albo lewicowe. Prawicowe poniosły klęskę w 1945
roku, a w okresie, o którym mówimy, zanikły też te lewicowe.
Katastrofy XX wieku skompromitowały utopijne projekty, co
doprowadziło do tego, że samo posiadanie społecznych nadziei
stało się moralnie podejrzane. Jak można mieć nadzieję przy stosach trupów?
Wyparowała więź społeczna, wcześniej zapewniana przez wiarę
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w projektowanie przyszłości. Paradygmat indywidualnego sukcesu,
przeniesiony w obszar prywatnego życia, zamienił się zaś w przymus
samorealizacji. Związki postrzegane były coraz częściej jako ograniczenie i opresja, bo zmniejszały szanse na samorealizację i indywidualny sukces. W pewnym momencie bliska relacja z kimkolwiek
innym sama w sobie zaczęła być postrzegana jako coś opresywnego. W końcu człowiek zakochany jest słaby i zależny.
Wyłania się więc bliski związek tych dwóch zjawisk: rozwoju
hiperkapitalizmu w anglosaskim stylu i kontestacja jakichkolwiek
więzi, w duchu słynnego stwierdzenia Marksa, że kapitalizm rozpuszcza wszystkie związki.
Jest takie piękne stwierdzenie Étienne’a Balibara, uczestnika
maja ‘68 roku we Francji, filozofa zajmującego się myślą lewicową:
„Myśmy wówczas myśleli, że obalamy kapitalizm, ale tak naprawdę
rozbiliśmy tradycyjne mieszczaństwo w imię hiperkapitalizmu”. Wydaje mi się ono bardzo trafne – oczywiście, w rewolcie młodzieżowej lat 60. było mnóstwo różnych wspólnotowych przeżyć, ale były
stosunkowo nietrwałe, efemeryczne i nieprowadzące do tworzenia jakichś stałych wspólnot. Celem podstawowym było zaś rozbicie sztywnego gorsetu tradycyjnej, mieszczańskiej kultury. Z jej
patriarchalną hierarchią, przymusem, nadużyciami oraz sztywnym
sposobem definiowania ról i relacji. I to się w jakimś stopniu udało.
Ale gdy w połowie lat 70. lewicowa obietnica – paliwo młodzieżowej rewolty – przestała łączyć ludzi, nastąpiło przeszczepienie na
europejski grunt amerykańskiego kultu indywidualizmu.
W ten sposób rewolta i idąca za nią zmiana kulturowa podały rynkowi na tacy całkiem nowe obszary, które wcześniej, zakute
w opresywne więzy tradycyjnej mieszczańskiej – lub chłopskiej –
rodziny, były chronione przed rynkową presją. Na przykład ludzką
seksualność, przedtem normatywnie krępowaną i potępianą, potem – zamienianą w kapitał społeczny i poddaną rynkowej grze. Od
lat 70., gdy swobodę seksualną przestają ograniczać zakazy i na-
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kazy, stała się ona elementem obrotu w obrębie rynku atrakcyjności. Z jednej więc strony ogromne wyzwolenie, zrównanie różnych
modeli płciowości, seksualności, cały ruch LGBTQ… Trzeba bronić
tej emancypacji. Ale z drugiej – wprowadzenie atrakcyjności i seksualności w obręb rynku, co oznacza, że stała się ona też pewnego
rodzaju towarem.
Te zjawiska znakomicie opisuje Michel Houellebecq. Co oczywiście nie znaczy, że rozwiązaniem byłoby przywrócenie opresji,
który to postulat Houellebecqowi często się przypisuje.
Narcyzm XXI wieku w coraz większym stopniu koncentruje się
na wizerunku i przeżywaniu ciała. Już postawienie problemu – czy
swoje ciało lubisz, czy nie – jest symptomem zmiany, o której mówimy. Ciało jako obiekt estetyczny, który stale prezentujemy w ramach jakiejś permanentnej obecności na wybiegu – ta perspektywa
w ogóle dawniej nie istniała. A jeśli, to wyłącznie w klasach wyższych, w obrębie dworu albo salonu. Reszcie chodziło o to, żeby
ciało było w miarę wydolne i sprawne.
Ta ogromna koncentracja na ciele powoduje, że ogniskują się
w nim i na nim wszelkie uczucia. Również te agresywne. Uczucia
agresywne mają swoją dynamikę, która polega na tym, że jeżeli
nie mogą się wyrażać na zewnątrz, to zamieniają się w autoagresję. Koncentracja na ciele w połączeniu z autoagresją to większa
skłonność do samouszkodzeń. W ostatnim dziesięcioleciu – plagi
wśród młodzieży.
W Polsce od lat 90. reżim efektywności wymusza coraz większe
poświęcenie pracy. Dochodzi masowa emigracja. Rodzice z klasy
średniej pracują jak szaleni, a ci z klasy pracowniczej – wyjeżdżają „na roboty”. Całe pokolenia dorastają w przytłaczającej samotności, porzucone emocjonalnie. Ich lustrem nie jest już spojrzenie
lepiej lub gorzej kochających bliskich, tylko ekran telefonu, przez
który spoglądają inni nastolatkowie, tak samo uczuciowo osamot-
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nieni i zdziczali. Z tym spojrzeniem wiąże się koncentracja na ciele,
a z porzuceniem – mnóstwo agresji.
Poruszające obrazy na naszych siatkówkach – płonące wieże
WTC, tłumy okupujące Wall Street czy plac Tahrir – mogłyby wywołać głęboką refleksję dotyczącą naszej cywilizacji. Konsekwencją
byłoby ponowne przemyślenie priorytetów i „oczywistości”, z którymi żyliśmy. Oznaczałoby to jednak głębokie i trudne doświadczenie etyczne, konfrontujące nas z poczuciem winy, z lękiem oraz
żałobą po „raju utraconym” społeczeństwa konsumpcyjnego.
Skąd te emocje? Zachodni umysł musiałby zaakceptować fakt, że
nasze bezpieczeństwo i komfort życia się skończyły, a myśl ta wywołałaby poczucie zranienia i niesprawiedliwości. Co więcej, zachodni umysł musiałby przyjąć do wiadomości, że ponosimy winę
wobec planety i innych ludzi żyjących w globalnym świecie. Zmuszałoby to do wzięcia na siebie ciężaru odpowiedzialności. Zachodni
umysł musiałby zaakceptować fakt, że byliśmy w błędzie i że czas
to zmienić.
Wgląd tego rodzaju podważa narcystyczne poczucie wyższości.
Jedynie rozum, zdolny do wejścia w kontakt z innymi, z ich pozycją
egzystencjalną, byłby zdolny dokonać takiej zmiany. Narcyzm broni się jednak z pomocą mechanizmu zaprzeczenia. To manewr polegający na tym, że – inaczej niż w wyparciu – dostrzega się fakty,
ale nie chce się wyciągnąć wniosków, które te fakty narzucają.
Jest więc mało prawdopodobne, aby w niedalekiej przyszłości miało nastąpić przemyślenie wszystkiego, co ostatnio się stało. Mechanizm zaprzeczenia został już zmobilizowany. Zachodni umysł
nie chce się konfrontować z sensem postrzeganych przez siebie
obrazów; gotów jest wytworzyć łańcuch samooszukańczych wyjaśnień. Stąd liczne fetyszystyczne narracje znajdujące swoje miejsce w sferze symbolicznej, tworzące nowe imaginarium.
Przyjrzyjmy się. Trudno byłoby skonfrontować się z uczciwą re-
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akcją na to, że dzieci toną w Morzu Śródziemnym, czy też, w Polsce,
że ludzie umierają z zimna na granicy z Białorusią. Czy nie to jest
powodem, dla którego tak wielu skwapliwie przyjmuje opowieść
o „islamskim zagrożeniu” dla Europy, opowieść budzącą mściwe
uczucia wobec imigrantów? Podobne postawy pozwoliły na rozdzielanie rodziców i dzieci w obozach internowania na południowej
granicy USA za prezydentury Donalda Trumpa.
Trudno jest zaakceptować rzeczywistość katastrofy klimatycznej, mimo iż prawie wszyscy naukowcy są zgodni, że zostało nam
niewiele czasu. Lepsze więc niż przemyślenie naszego stylu życia,
produkcji i konsumpcji jest oskarżanie naukowców o szerzenie „lewackiej manipulacji” czy o realizację interesów nowego przemysłu
ekologicznego.
Niemożliwe jest odczuwanie strachu i poczucia winy związanych z pandemią? Lepiej zatem podnieść swoje poczucie własnej
wartości, walcząc o wolność nienoszenia maseczek, albo wyrazić
swój gniew, oskarżając Billa Gatesa o skażenie szczepionek chipami.
Mechanizm zaprzeczenia jest charakterystyczny dla struktury
perwersyjnej. Czy więc cały ten proces nie ukrywa przypadkiem
zarania perwersji jako kluczowej struktury osobowości naszych czasów? Czy po epoce histerii i narcyzmu nie przechodzimy do czasów perwersji? Wraz ze specyficznymi formami cierpienia, charakterystycznymi dla tego rodzaju struktury?
Tylko czy ktoś perwersyjny może doświadczać depresji?

Andrzej Leder – filozof kultury i psychoterapeuta. W 2014 roku opublikował szeroko dyskutowany esej „Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej”, za który był nominowany do Literackiej
Nagrody Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.
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1. MELANCHOLIA PRZECIW DEPRESJI
Analogiczne pytanie do postawionego w tytule tego tekstu przewija się jak refren w historii histerii. Bo to histeria zniknęła z nomenklatury psychiatrycznej, z podręczników psychopatologii i klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Na co wielu zwróciło uwagę. Atrofia cierpienia
histerycznego przysłoniła jednak inną uciekającą z medycznego słownika pannę młodą – melancholię. Ale jej nieobecności nikt nie zauważył.
Na miejsce melancholii weszła bowiem depresja. Choć doświadczenia
te nie są tożsame i jak słusznie zauważyła przed laty Susan Sontag:
„depresja to melancholia pozbawiona czaru – ożywienia, kaprysów”, to
wciąż w cierpiących na depresję poszukujemy melancholików i melancholiczek.
Od końca XIX wieku obserwujemy stopniowe rozchodzenie się
zmedykalizowanego zaburzenia nastroju, znanego jako depresja, i romantyzowanej melancholii. Nie sądzę jednak, by kiedykolwiek udało
się doprecyzować te dwie siostrzane kategorie. Historia pojęcia melancholii sięga bowiem starożytności, a już wtedy poświęcono jej zbyt
wiele miejsca, by udało się uzyskać zgodę w jej definiowaniu. Jednak intuicyjnie świetnie sobie z nią radzimy, co pozwala całkiem serio zadać pytanie: gdzie obecnie ukryła się melancholia? I na ile opis
medyczny, z definicji nastawiony na opis słabości, dolegliwości
człowieka chorującego, po to, by go leczyć, nie jest kompletny, podobnie jak opis „melancholii z przekonania”, o której pisał Günter Grass,
heroicznej, uwznioślającej, idealizowanej?
Ale co by mogło stanowić satysfakcjonującą odpowiedź na te pytania? Może te współczesne narracje, które uwzględniają leczenie depresji klinicznej, a jednocześnie mówią o zachowaniu poczucia obecności w obliczu negatywnych doświadczeń zamiast unikania ich za wszelką
cenę? Te opowieści, które nie spychają melancholii w ciasny gorset
psychiatrii? Bo w czasie, kiedy mówimy o epidemii depresji, ryzykowne, ale tym bardziej potrzebne, jest poszukiwanie miejsc, gdzie
ukrywa się melancholia jako paradoksalne antidotum na depresję.
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2. XIX-WIECZNA MANIA SMUTKU
Podział, który nasuwa się na początku, trafnie ujęła badaczka
Jessica Marshall jako konflikt dwóch haseł: „don’t worry, be happy”
z nieco mniej znaną maksymą: „don’t be happy, worry”. Znany szerzej jako medykalizacja versus romantyzacja smutku. Bo zarówno
melancholia, jak i depresja odnoszą się do smutku, od kiedy Jean-Étienne Dominique Esquirol – słynny uczeń mitycznego ojca założyciela psychiatrii Philippe’a Pinela – zastąpił termin „melancholia” pojęciem „lypémanie”. Owa „mania smutku” w konceptualnej
historii psychiatrii stanowić miała pojęcie pomostowe między melancholią a depresją. Przeprowadziła topos melancholii ze sfery poznawczej w stronę emocji. A dokładniej w obszar zaburzeń nastroju.
Lypémanie wskazała na smutek jako centralny objaw interesujących
nas stanów. Nie było to możliwe wcześniej, kiedy melancholia jako
stan chorobowy była nadmierną refleksyjnością, myśleniem ciągle
o tej samej sprawie i licznymi ruminacjami. Jako zaś stan uwznioślający melancholia oznaczała genialność, widzenie istoty rzeczy
i dar tworzenia reguł.
Od czasu powstania psychiatrii jako subdyscypliny medycznej smutek stawał się coraz bardziej podejrzany. Coraz częściej padały kąśliwe pytania o to, jak nauce o zaburzeniach psychicznych
z normalnego ludzkiego smutku udało się zrobić chorobę? Jak to
się stało, że stopniowo w naszym świecie zaczęło brakować miejsca
na tę podstawową, uniwersalną emocję? Pytali badacze i badaczki
z socjologii zaburzeń psychicznych, z filozofii i historii psychiatrii
oraz sami psychiatrzy. Ale również pytali autorzy i autorki tekstów
poświęconych redukowaniu uczuć oraz cech, takich jak nieśmiałość, lęk czy właśnie smutek, do sfery patologii.

22

3. LATA 80., PROZAC I JESZCZE BARDZIEJ OBNIŻONY
NASTRÓJ
Jednak najwięcej miejsca poświęcono zniknięciu melancholii
i potencjalnym miejscom jej ukrycia dopiero w latach 80. XX wieku. Liczne debaty i spory na ten temat wywołane zostały wówczas
przez dwa wydarzenia. Jedno to rozszerzenie kategorii depresji, do
którego doszło wraz z publikacją trzeciej edycji „Diagnostycznego i statystycznego podręcznika chorób psychicznych” (DSM-III).
Wtedy to, w 1980 roku, rozpoczęto proces diagnozowania depresji na podstawie utrzymywania się przez co najmniej dwa tygodnie
takich objawów, jak: zmęczenie, obniżony nastrój i utrata apetytu. Od tego czasu zaczęto mówić o depresji jako chorobie cywilizacyjnej. Powszechność diagnozy depresji po roku 1980 mogła
jednak wynikać z błędu twórców DSM-III, diagnozujących depresję na podstawie symptomów będących częścią naszej kondycji.
I to wydarzenie było pierwszą linią sporu w świecie debatujących
o tym, gdzie ukryła się melancholia. Rozbieżność dotyczyła położenia linii demarkacyjnej oddzielającej „patologiczną” depresję od
„normalnej” melancholii. To nie debata psychiatrów z antypsychiatrami, której początek przypadł na lata 60. XX wieku. Tu nikt nie
miał wątpliwości, że depresja kliniczna jako zaburzenie psychiczne
z pewnością istnieje. Ale wątpliwości budziło nazywanie depresją
stanów, o których pisali twórcy DSM-III. W praktyce pytanie dotyczyło konsekwencji, jakie pociąga za sobą niedoszacowanie versus
przeszacowanie ryzyka wystąpienia depresji klinicznej. Innymi słowy, każda i każdy psychiatra, psychoterapeuta, psychoanalityk czy
psycholog musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest bardziej
niebezpieczne: nadmierne leczenie „normalnego” smutku, melancholii, która może prowadzić do przewartościowania życia po trudnych wydarzeniach, czy może niedostateczne leczenie depresji klinicznej konkretnej cierpiącej osoby?
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Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie dodatkowo utrudniło
drugie wydarzenie lat 80. XX wieku. Chodzi o zawrotną karierę fluoksetyny, czyli leku powszechnie znanego pod swoją nazwą handlową jako Prozac. Ta popularna od 1988 roku „pigułka szczęścia”
miała paradoksalnie ujawnić nasz pozytywny stosunek do melancholii. Rewolucja psychofarmakologiczna i obietnica oddalenia na
dobre groźby depresji klinicznej za pomocą prozacu miała ujawnić,
jak bardzo boimy się stracić swoją melancholię. Bestsellerem traktującym o tym zjawisku okazała się książka Petera Kramera „Listening to Prozac: A Psychiatrist Explores Antidepressant Drugs and
the Remaking of the Self” z 1993 roku (w Polsce wydana dwa lata
później pod tytułem „Wsłuchując się w Prozac. Przełom w psychofarmakoterapii depresji”). Autor pisze w niej o tzw. erze psychofarmakologii kosmetycznej, która miała się zacząć pod koniec lat 80.
XX wieku. Chodzi o analogię do chirurgii plastycznej, kosmetycznej,
gdzie w celu poprawienia wyglądu „zdrowych” organów sięgamy
po różne medyczne zabiegi. Podobnie dzięki fluoksetynie moglibyśmy zmieniać nasze funkcjonowanie psychiczne, nawet jeśli nie
mielibyśmy do czynienia ze stanem jednoznacznie patologicznym.
Prozac przypisywany osobom, u których budziły się wątpliwości
na temat tego, czy oby na pewno są wystarczająco radosne, przebojowe, szczęśliwe, z pewnością pozwolił na porównanie do stawianych przez klientki i klientów gabinetów medycyny estetycznej
pytań o wygląd zewnętrzny, jak np.: czy mam wystarczająco prosty
nos lub dość duże usta? Tym samym w latach 80. ubiegłego wieku podlegający „sztucznym” ingerencjom kanon fizycznego piękna
miałby zostać dopełniony modyfikowanym kanonem „psychicznego piękna”. Farmakologiczny wpływ na zdrową psychikę stał się
równie podejrzany, co chirurgiczny wpływ na zdrowe ciało. Utrzymane jeszcze w duchu dualizmu, podziału na psyche i some oraz
na to, co sztuczne, i to, co naturalne, debaty wywołane w czasie
boomu na antydepresanty ujawniły, jak bardzo obawiamy się nad-
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miernego leczenia (overmedicate) naszej melancholii.
Dwanaście lat po sukcesie książki „Wsłuchując się w Prozac”
jej autor opublikował pozycję poświęconą temu, co zmieniło się
w kolejnych latach w społecznym postrzeganiu depresji. W „Against Depression” – książce przetłumaczonej u nas w 2005 roku jako
„Czym jest depresja” (sic!) – Kramer podsumowuje swoje spostrzeżenia z lat poświęconych badaniom nad zaburzeniami nastroju. Jak
twierdzi: społeczeństwo ulega urokowi depresji. Traktuje ją jako
stan naturalny czy wręcz nadnaturalny, heroiczny, romantyczny.
Wbrew doniesieniom naukowym o niebezpieczeństwach niedoszacowania ryzyka depresji klinicznej, która może się kończyć samobójstwem, wciąż bardziej boimy się „sztucznej” ingerencji w nasz
„zdrowy” smutek. Autor przypomina nam, że zawsze mieliśmy do
czynienia z patologicznym smutkiem jako realną chorobą i alegorycznym smutkiem geniuszy. I te dwa porządki nigdy nie powinny
być mylone. Kiedy więc depresja jako zaburzenie kliniczne rozgościła się na dobre w gabinetach psychoterapeutów i salach szpitali psychiatrycznych, melancholia nie musiała się nigdzie ukrywać.
Powinna była zostać tam, gdzie stała, obrócona w metaforę, dotykająca znużonych, młodych, zdolnych neurotyczek i neurotyków.
Tak by odpowiedział Kramer konstatując, że bardziej niebezpieczne jest niedoszacowanie ryzyka depresji klinicznej i konsekwencji, które niesie. A smutek realnej osoby zawsze powinien budzić
w udzielającym pomocy chęć transformacji tego stanu w „zdrową
inicjatywę”. Inaczej niż pisał Victor Hugo, nie ma tu więc miejsca
na „szczęście bycia smutnym”.

4. POMIESZANIE UTRATY I BRAKU
Ale melancholia to nie tylko smutek. László Földényi w książce
zatytułowanej po prostu „Melancholia” pisał o tym, że melancho-
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lijna perspektywa widzenia świata jest destruktywna, choć w swej
niszczącej sile również odkrywcza. Dzięki melancholijnemu spojrzeniu widzimy adekwatniej rzeczywistość, z jej ograniczającym
wpływem na kruche i pozbawione głębszego sensu życie jednostki.
Węgierski melancholog dodaje, że ceną, jaką płacimy za to autentyczne spojrzenie, jest – obok smutku – bezradność i nuda. O ile
o terapeutyzacji smutku napisano wiele, o tyle bierność wydaje
się mniej pociągająca w pismach krytycznych o globalnym habitusie terapeutycznym. Na przykład Eva Illouz w „Uczuciach w dobie
kapitalizmu”, jak sam tytuł wskazuje, koncentruje się na stanach
emocjonalnych, nie zaś behawioralnych. Tak jakbyśmy, paradoksalnie, więcej wiedzieli o emocjach niż o zachowaniach melancholików i melancholiczek. Idąc tym tropem, stagnacja spleciona została z poczuciem straty, tak bliskiemu żałobie, a jednocześnie tak od
niej odległemu. Klasycznym tekstem poświęconym utracie w tych
dwóch siostrzanych doświadczeniach jest „Żałoba i melancholia”
Freuda z 1917 roku. Jednak o tym dziele napisano tak wiele w kontekście straty, że od razu przejdę do tekstu o wiele rzadziej omawianego, za to bardziej współczesnego, choć wciąż nawiązującego
do rozróżnienia wprowadzonego przez założyciela psychoanalizy.
Chodzi o „Melancholię i akt etyczny” Slavoja Žižka (2000). Tu bezradny melancholik ze swym poczuciem straty ukrył się lepiej niż
gdzie indziej.
Ale jest jeszcze coś. Coś, co najmocniej mnie przekonuje w tekście Žižka. Odwołując się do modelu freudowskiej melancholii Žižek
od razu przechodzi nad jej odrębnością od żałoby do pomieszania
utraty i braku w melancholijnej wizji bycia. Dziwi mnie, że wcześniej
nie pojawiły się tak klarownie te rozróżnienia, których nie przestrzega osoba w melancholii. Bo melancholiczki i melancholicy interpretują brak tego, czego pragną, jako utratę. Zupełnie jakby pustka, której nie da się niczym wypełnić, a która jest częścią ludzkiej
kondycji, była dla nich wcześniej pełna. Jakbyśmy kiedyś posiadali
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to wypełnienie, a dopiero z czasem je utracili. Innymi słowy, człowiek w melancholii nie dostrzega, że tego, czego pragnął, brak było
od samego początku. A fakt, że coś wie o tym obiekcie, którego
nie ma, jest – jak czytamy w „Melancholii i akcie etycznym” – „pozytywizacją pustki czy braku, bytem czysto anamorficznym, który nie istnieje sam w sobie”. Oszustwo melancholii, polegające na
podstawieniu utraty w miejsce braku i pustki, pozwala na poczucie posiadania tego, czego pragnęliśmy. Choć jedynym sposobem
dysponowania tą pełnią jest dla melancholika rozporządzania nią
w samym geście utraty. Ale i to jest posiadaniem. Obsesyjność melancholików, zafiksowanych na akcie utraty, nie może zostać zniesiona. Jedynym wyjściem wydawać się może wyniesienie obiektu
swoich tęsknot do poziomu absolutu. Bo melancholik mocniej tęskni,
choć nie jest w stanie dosięgnąć obiektów swoich metafizycznych
tęsknot. Zamiast je kontemplować, chce je posiąść, nawet w akcie
utraty, chce je objąć swoim pragnieniem. Wtedy dotyka go acedia.
Wypalona i spokojniejsza siostra melancholii. Melancholik jest bowiem zachłanny. Melancholiczka zresztą też. Melancholiczka chce
objąć swoim pragnieniem całe życie, zamiast je obserwować, łaknie je przeżywać, zamiast mu się po prostu przyglądać. Bo kobieta
melancholijna bardzo dużo chce, „chce całego życia”, jak wołała
u nas Zofia Nałkowska. I tęskni za wszystkimi miejscami, w których
jej nie ma, za wszystkimi ludźmi, z którymi jej nie ma, za wszystkim,
czym nie jest, a czym w poczuciu utraty czuje, że kiedyś była.

5. MELANCHOLICZKA
Myślę dużo o melancholii kobiecego pierwiastka, o tym, co
z histerii zrobiło bliźniaczkę melancholii, o kobiecości, o głębokim
poczuciu smutku i straty, który u pacjentek łączony był silniej z cielesnością niż u pacjentów. Bo melancholia kobieca niemal całkowi-
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cie utożsamiona została z jej histeryczną odmianą. Melancholiczki
to siostry syjamskie histeryczek. A wszystkiemu miała być winna
macica – „słabość kobiecego ciała”. Melancholia histeryczna mogła rozwinąć się bowiem po porodzie, po seksie (post-coital tristesse), ale i w wyniku czytania książek, które rozbudzały wyobraźnię,
a co za tym idzie, „okolice pępka”, „podbrzusze”. Kobieta czytająca powieści, szczególnie te francuskie, ryzykowała nimfomanią,
u nas nazywaną pod koniec XVIII wieku chłopodurem. A tej, której
przyszło do głowy czytanie dzieł filozoficznych, groziły najpoważniejsze odmiany melancholii. Czyli odmiany, w których kobiety są
„gotowe na wszelkaą rozpustę – jak pisał u nas w XIX wieku doktor
Maciej Łowicki. Według tego psychiatry „podbrzuszne melancholiczki” powoli się ruszają, czasem w ogóle tylko leżą i oddają się
myślom o skróceniu swego cierpienia poprzez samobójstwo.
Choć pożądanie jako objaw żeńskiej melancholii było znane
już w starożytności, to dopiero w XIX wieku znajdziemy najwięcej tekstów poświęconych temu zjawisku. Kobiecy popęd płciowy
zostaje wówczas przyrównany u wspomnianego polskiego autora
do łba końskiego, któremu melancholiczka nie założyła uzdy, czyniąc z siebie w ten sposób „kobietę wyuzdaną”. Ten ginekologiczny dyskurs dotyczący kobiecego ciała sięga wstecz starożytności,
a wprzód nowoczesności. Luce Irigaray pisze o metonimicznej figurze dwóch warg, udowadniając, w jakim sensie stłumienie kobiecej seksualności wiązało się kiedyś i wiąże się nadal ze stłumieniem kobiecej mowy. Zarówno ta autorka, jak i Nicole Loraux mówiły
o emancypacyjnej roli publicznie okazywanej przez kobiety melancholii i żałoby. Kobiecy smutek, wraz ze swoim splątaniem z seksualnością, dzikością i furią wypierającą logos, miał być bowiem ofiarą
opresji – zamykany w przestrzeni domowej, prywatnej. A granicę między mową prywatną a publiczną miała wyznaczać różnica płciowa.
Myślę dużo o Antygonie, o Salome i Sylvii Plath. O tych melancholiczkach, które łamały zwyczajowo przyjęty zakaz publicznego
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przeżywania żałoby i melancholii. I jeszcze o tych komicznych pokrewieństwach, jeśli komuś bliskie jest czarne poczucie humoru, między
używaniem gorących kąpieli jak papierka lakmusowego melancholii
(jeśli po kąpieli ociężałość umysłowa się zmniejsza, znaczy to, że mamy
do czynienia z melancholiczką) a wyznaniami Sylvii Plath o jej zanurzeniu się w gorącej wodzie, o jej kąpielach – jedynym ratunku przed
rozpaczą. Czy to nie jakaś odmiana średniowiecznej próby wody stosowanej wobec czarownic – tych dalekich krewnych kobiet melancholijnych?
Tyle że podobieństwa między melancholiczkami różnych epok
można by mnożyć, i to poważnie. Bo taka choćby melancholijna zachłanność zawsze zakładała ambiwalencję nie do udźwignięcia, i to,
co pisze Plath w „Szklanym kloszu”, mogłoby się odnosić do wielu innych osób z ponurowatym pierwiastkiem kobiecym: „Jeżeli nerwica
ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych
ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem,
że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami!” .
W końcu to, co wspólne dla doświadczenia melancholiczek, to
fluktuująca potrzeba wydobycia się z pustki, szukanie sposobów, by
opowiedzieć o sobie, tropienie protojęzyka. To krzyk Antygony, taniec
Salome, logofilia Sylvii Plath. Bo melancholiczki chwytają się wszystkiego. A ja to tak rozumiem, jak pisała Anna Świrszczyńska w wierszu
„Wszystkie chwyty dozwolone”: „Chwytam się różnych rzeczy, (...) wierszy Różewicza, / snu, jabłek (…) / Chwytam się wszystkiego, / żeby się
nie zapaść / w przepaść”. Chwytam się ciała melancholiczki, swojego
ciała.
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6. PISAĆ MELANCHOLIĘ
Pisanie o melancholii zawsze było zwrócone w stronę ciała. Podobnie jak pisanie o histerii. Chodzi mi o to, że pisząc o melancholii,
trudno utrzymać iluzję oddzielenia teorii od własnej melancholijnej
kondycji. Co więcej, jak pisała Julia Kristeva: „Dla tych, których melancholia pustoszy, pisanie o niej ma sens jedynie wtedy, gdy wypływa
z samej melancholii”. A tego typu myśleniu przewodził już sam książę
melancholii – Robert Burton. W swym XVII-wiecznym dziele stwierdził:
„They get their knowledge by books, I mine by melancholizing”, uznając
swoistą wyższość pisania wychodzącego z własnego doświadczenia
melancholii nad tym czerpiącym z teorii. I jeszcze: pisanie o melancholii
to nie tylko autoanaliza, ale i autorewolucja. Osoba melancholizująca
(melancholizing) zmienia się pod wpływem własnej ekspresji smutku,
utraty, tęsknoty, zachłanności i cielesności. Oczywiście unikanie melancholijnej wizji świata, wyrzucenie jej poza codzienny dyskurs może
przynieść chwilową ulgę. Ale to krótkowzroczne i pozbawiające części naszej kondycji. Dlatego wiele osób chce dziś pozostać w stanie
melancholijnym. W melancholii chce odnaleźć sposób na depresję,
bezradność oraz apokalipsę w pierwszej osobie liczby pojedynczej
i mnogiej.
Z melancholijnego rozczarowania wszystkimi zdobytymi obiektami, które wciąż nie mogą zaspokoić naszego pragnienia, miał brać
swój początek sam namysł filozoficzny. I choć dopiero w odniesieniu
do Paula Preciada mówi się o filozofii nareszcie zwróconej ciału, to
ta uwaga zdaje się omijać całą literaturę melancholijną. Począwszy
od biblii melancholii, autorstwa wspominanego Roberta Burtona, czyli
od – najpiękniejszego tytułu świata, jak mówił Emil Cioran – „Anatomii melancholii”. Skończywszy na „Chronologii wody” i literaturze ciała Lidii Yuknavitch. Choć w tym drugim przypadku nie można mówić
o końcu, a jedynie o melancholijnie otwartym zakończeniu. Bo tekstów wychodzących z doświadczenia melancholii, z ciała melancho-
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lika czy melancholiczki, nigdy nie zabraknie. A nawet jeśli pojawi się
niebezpieczeństwo, że straciliśmy melancholię, że nigdzie się nie zamaskowała, tylko rozpłynęła w powietrzu, wtedy – jestem co do tego
przekonana – tym bardziej zanurzymy się w literaturę, w której ukryła
się melancholia.

Mira Marcinów – filozofka, psycholożka i pisarka. Autorka książek:
„Na krawędzi wolności. Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka
Struvego” (2012), „Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy” (2018) (wraz z Bartłomiejem Dobroczyńskim), „Historia polskiego szaleństwa” (2018)
(nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej) oraz „Bezmatek”
(2020), za którą otrzymała Paszport „Polityki”, nagrodę MISIE 2021
oraz była nominowana do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Conrada. Ukończyła psychologię i filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła doktorat z psychologii. Pracuje
w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Współzałożycielka Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN. Finalistka Nagrody Naukowej
„Polityki” (2019).
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ROSI BRAIDOTTI

KSZTAŁTOWAĆ
WŁASNĄ
ŚMIERĆ
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Poniższy fragment, „Kształtować swoją śmierć”, pochodzi z eseju „Etyka stawania-się-niewykrywalnym”, został przetłumaczony
przez Joannę Bednarek i opublikowany w 2012 roku przez Wydawnictwo Poznańskie w tomie „Teorie wywrotowe. Antologia przekładów”, pod redakcją naukową Agnieszki Gajewskiej. Wyboru fragmentu dokonała Agata Adamiecka-Sitek, dramaturżka spektaklu
„Plath”.
W etyce poststrukturalistycznej zarówno Bóg, jak i zasada nieśmiertelności podlegają fundamentalnej krytyce z pozycji cielesnej,
a w konsekwencji śmiertelnej i cząstkowej struktury podmiotu. Tym,
co się liczy, nie jest śmierć jako wielka ziejąca dziura czekająca na
krawędzi (naszego) czasu, ale sposób w jaki żyjemy, postrzegamy
i negocjujemy ze śmiercią w toku życia, podtrzymując pozytywne
spotkania etyczne. Aby nie zostało to zrozumiane jako wypowiedź
w stylu chrześcijańskim, muszę podkreślić po raz kolejny nieteistyczną naturę tego argumentu. Śmierć nie jest entropią ani powrotem do bezwładnej, martwej materii, ale otwarciem na nowe
intensywności i możliwości tego, co nie-ludzkie. Ansell-Pearson
opisuje ją jako „to, co niezmierzone, alogiczne, nieprzedstawialne”
(1997:58). Śmierć może być doświadczana jako stawanie się: fuzja
z bezkresną twórczą energią kosmosu, wyniośle obojętną wobec
ludzi. Popierając Blanchota przeciwko Freudowi, Deleuze wpisał
śmierć w życie nie pod postacią diady Eros-Thanatos, ale pod postacią tego, co bezcielesne. Oto ostateczne pęknięcie: niech zginie
świadomość, pozwalając nam na eksperymentowanie z tym ostatecznym skokiem.
Jak zauważa w swoim wybitnym odczytaniu Darwina i Freuda
Adam Philipps (1999), pojęcie „ulotności” miało dla nich obu pierwszoplanowe znaczenie. Ci krytyczni myśliciele wprowadzają trzeźwy i świecki typ realizmu, podkreślający naszą umiejętność bycia
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częścią środowiska, częścią „natury”, której towarzyszy świadomość, że człowiek nie znajduje się w jej centrum. Pragmatyczny
realizm jest kluczem do zachowania etycznego, kładącego nacisk
na procesy aktywnej interakcji biocentrycznego, egalitarnego typu,
jak również niestabilność i płynność jednostkowej tożsamości.
Procesy myślenia albo teoretycznej reprezentacji takiego ucieleśnionego i osadzonego w kontekście podmiotu są nie tylko cząstkowe, ale i z natury defensywne. Świadomość usiłuje pogodzić się
z siłami, które uczyniły nas tym, czym jesteśmy; jest ona zewnętrzna, napędzana przez to, co inne i aposterioryczna. Co istotniejsze,
śmierć albo ulotność życia pozostaje wpisana w rdzeń podmiotu
i stanowi integralną część procesów życiowych. Ponieważ życie
to pragnienie, dążące do wygaśnięcia, to znaczy osiągnięcia celu
i rozpłynięcia się, życzenie śmierci to inny sposób na wyrażenie
pragnienia życia. Nie tylko nie ma dialektycznego napięcia między
Erosem a Thanatosem, ale te dwie siły są w rzeczywistości jedną
i tą samą – zoe jako siłą życia – dążącą do spełnienia. Sądzę, że na
tym właśnie polega paradoks tkwiący w sercu posthumanistycznej
etyki, którą tutaj badam: podczas gdy na poziomie świadomości
wszyscy walczymy o przetrwanie, na głębszym poziomie naszych
nieświadomych struktur wszystko, czego pragniemy, to leżeć w ciszy i pozwolić czasowi obmywać nas w idealnym bezruchu nie-życia. Ścigamy zatem coś, czego ostatecznie staramy się uniknąć,
„zasadniczo jesteśmy idiosynkratycznymi samobójcami, jednak nie
z rozpaczy, ale dlatego że w naszej naturze, dosłownie, leży umieranie” (Philipps 1999:110). Jednak, jak wnikliwie zauważa Philipps, nie
chodzi o to, że najgłębszym pragnieniem istoty ludzkiej jest zniknąć, ale o to, że chce on/ona zrobić to na swój sposób. „Organizm
chce umrzeć w swoim własnym stylu. Istnieje śmierć (…) integralna,
dopasowana do danego życia: ukształtowana, wykreowana przez
śmierć” (tamże: 77).
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Kształtowanie własnej śmierci to logiczne dopełnienie „autopoezy”,
czy też samoorganizacji i konstrukcji. Kształtować własną śmierć
to kultywować podejście, styl pojęciowej kreacji podtrzymujący
przeciw-nawyki albo alternatywne wspomnienia, które nie powtarzają ani nie potwierdzają dominujących sposobów reprezentacji.
Model estetyczny przejęty z malarstwa czy z muzycznego refrenu jest kluczowy dla zrozumienia tej mieszanki pojęciowego rygoru i kreatywności. Główna stawka polega tu na przełamaniu cyklu
bezwładnego powtórzenia.
Innymi słowy, stwórcza moc bios/zoe nie może zostać przywiązana czy ograniczona do pojedynczej istoty ludzkiej. Przecina
raczej tego rodzaju granice w pościgu za swoim celem, którym jest
samoutrwalenie. „Życie” rozumie się tu jako z istotny nastawione na
samoutrwalenie, a potem gdy już osiągnie swój cel, na rozpłynięcie się; można uznać, że zawiera również to, co zwykle nazywamy
„śmiercią”. Tak jak życie we mnie nie jest moje, w zawłaszczającym
znaczeniu przyjmowajnym przez liberalny indywidualizm – przyznaje nam raczej prawo do jego użytkowania – tak śmierć we mnie
nie jest moja, chyba że w bardzo ograniczonym sensie tego słowa.
W obu przypadkach wszystko, na co może mieć nadzieję „ja”, to
ukształtować swoje życie i śmierć w taki sposób, z taką prędkością
i w takim stylu, który będzie trwały i adekwatny. „Ja” może kształtować je autopojetycznie, wyrażając swoją istotę jako konstytutywne pragnienie wytrwania (potentia).
Redukowanie tego fundamentalnego bezruchu, bycia poza życiem, do nihilizmu albo autodestrukcji to kompletna pomyłka. Powiedziałabym raczej, że autodestrukcyjne formy zachowania są
sposobem – dla wielu ludzi jedynym – wyrażania i doświadczania
konstytutywnego pragnienia nie-życia, znajdującego się w centrum
podmiotowości. Aktywnie pragnąć umrzeć własną śmiercią ozna-
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Teresa Tyszkiewicz, Mięso, 2009
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Teresa Tyszkiewicz, Wargi, 2010
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cza to samo, co pragnąć żyć intensywnie, jak to możliwe. Moje
życie to – jak stwierdza Philips – moja historia umierania na swój
własny sposób, wyrażająca moje pragnienie potentia, podczas gdy
zoe dąży tylko do wzrostu, wzmacniania się i podążania dalej. Sednem etyki radosnej afirmacji i stawania się jest wydobycie świadomości tego z ekonomii utraty, logiki braku i moralnego imperatywu
pozostawania w niekończącym się i niemożliwym do rozwiania stanie żałoby. Musimy wyjść zarówno poza nihilizm, jak i poza tragiczną powagę tradycyjnej moralności, by nauczyć się, że pragnienie
śmierci jest afirmacją potentia życia we mnie, które z definicji nie
nosi mojego imienia.
		„Ja” kształtowane w ten sposób nie jest jednością; nie jest
też jednak anonimową wielością: stanowi osadzony w kontekście
i ucieleśniony zespół relacji, umieszczony w immanencji ekspresji,
działań i interakcji z innymi tego ja, utrzymywany w całości przez
moce pamięci, to znaczy przez ciągłość w czasie. Nazywam ten
proces trwałością, by podkreślić ideę ciągłości, jaką za sobą pociąga. Trwałość zakłada wiarę w przyszłość, jak również poczucie
odpowiedzialności za przekazanie przyszłym pokoleniom świata nadającego się do życia i wartego tego, by w nim żyć. Teraźniejszość
zdolna do wytrwania stanowi trwały model przyszłości. Stąd istotność zatrzymania się na przedostatnim drinku/papierosie/działce,
przed ostatnią, śmiertelną. „Dosyć” albo „nie iść za daleko” wyrażają konieczność tworzenia ram, nie zdroworozsądkową moralność
popularnej ortodoksji kulturowej. „Dosyć” tworzy kartografię trwałości.
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Rosi Braidotti – współczesna filozofka feministyczna, jedna
z głównych teoretyczek posthumanizmu. Profesora Uniwersytetu
w Utrechcie, założycielka Centrum Nauk Humanistycznych w Utrechcie (od 2007), programu Gender Studies w naukach humanistycznych (1988–2005) oraz pierwsza dyrektorka Netherlands Research
School of Women’s Studies. W uznaniu jej talentu do budowania
sieci kontaktów w 2010 roku otrzymała nagrodę Komisji Europejskiej. Rosi Braidotti prowadzi badania i pisze o filozofii feministycznej
i studiach kulturowych. Szczególnie interesuje ją poststrukturalizm
i teoria krytyczna, a także epistemologia i studia nad Deleuze’em.
Jest autorką licznych publikacji, m.in. „Metamorphoses” (2002),
„Transpositions” (2006), „Posthuman Feminism” (2022) oraz wydanych w języku polskim „Podmiotów nomadycznych” (1994, wyd. pol.
2009).
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TERESA TYSZKIEWICZ

WIERSZE
WYBRANE
(1987–2008)
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Teresa Tyszkiewicz, Krata, 2005
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Trzeciorzędność galopu doznała
Zawróciła
Spojrzała do tyłu
Oddała się w ręce przeczucia
Tam czekała bez awansu
Odrzuciła swe przeczucie
Weszła w sfery zagmatwane
Rosła w siłę i myślenie
Drugorzędność osłabiła
Czujnie oko przymrużyła
Zaprzeczyła sobie krocie
Żeby mówić o prostocie
O prostocie czystej wszakże
O prostocie nam potrzebnej
O prostocie i miernocie
Tak wzmocniła siebie krocie
Że pozycję swą zmieniła
Drugorzędność wyprzedziła
Pierwszorzędność uznać chciała
Stąd też walki zaniechała
13.05.1985
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Splątany w kłębek
Rodzaj przekory
Odsuwasz na bok
Mylę się tylko raz
Uciekasz od ludzi
Okrywasz się trudem
Mylisz się
Pojedziesz na sanki
Opalisz się

26.09.1986
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Kraju bez ilustracji
Z frustracją o wschodzie słońca
Lubię Cię
Bez mocy bo tracisz
Bez siły bo gubisz
Odnajdę Cię
Kluczem otworzysz
Myślami przełamiesz
Przygarniesz mnie
Żywą

28.03.1987
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Cukru dać proszę
Soli nie znoszę
Bo szczypie w język
Potem głowa boli
Ja nie lubię niedoli
Ależ wyglądasz żółty kurczaku
Ty puch niesiesz nie skrzydła
Ja muszę ci wyznać coś w tajemnicy
Że skrzydła to znak niewolniczy
Sczerniało i łzy się polały
Stopy niewinnego dziecka
Ocierały się o wyuczone dłonie
I doznawały zapewne bliskości
Czy wydobyły bliskość czy refleksję
Nie wiadomo
Nie będzie wiadomo
Nie dla nas jest taka czułość
Kurczy się wzrost
I niszczeje ochota
Wyrabia się smok
I odrzuca dynie

21.04.1987
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Formą przykryte pragnienia
Pomocy wzywają
Zaduszone kruchym zamkiem
Wyjść pragną
Im strach nie przeszkadza
Ich ból nie dotyczy
Ich myć nie potrzeba
Kłamstwem przykryli pragnienia
O prawdę wołają
Ciężką pokrywą gniecione
Ujawnić się pragną
Ich czystość przeraża
Ich moc onieśmiela
Ich siła zniewala
Chęcią opatrzone pragnienia
Spełnić się pragną
Hamować ich nie trzeba
Zniekształcać nie wolno
Istnienie im nadać
Potęgować i nad nimi pracować
to cel

12.08.1987
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Odkryty zanadto, w nastroju usycha
Zamknięty za mocno, dusznością gaszony
Pragnący wolności, myślami męczony
Bo klapa przyciska i jasność zniewala
Bo klapa wygłusza i dźwięki oddala
Bo klapa wymierza i sądzi za czyny
Oczyszcza z winy
Wytrzymać się zdało i klapę otworzyć
A wypchnąć ją głową, by jej nie roztrzaskać
Powiększyć wymiary, by klapę blokować
W tym czasie własny pojemnik budować

21.12.1987
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krąży
upada
wstaje
Nic mu to nie daje
leży
zgina ciało
Raz jeszcze zgina
Wraca
Na nic praca
Ból mija w pionie
Bo ziemia go chłonie
Maluje na czarno
Kwiaty dodaje
I wszystko pięknem
się staje

10.06.1991
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Ja bym jadła
bez wahań i trwogi
Ja bym niosła
bez zmiany i bólu
Ja bym chciała
bez pytań i chęci
Ale niech to wszystko
po prostu się kręci
kręci
i kręci
Jutro idę
Bo siedzieć nie znoszę
Jutro dojdę
Bo celem się niosę
I choć zawody wkoło
Unoszę myśl moję
To rany się goją
Bo jutro iść trzeba

06.07.1995
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Mówią mi coś
A ja tego nie
słyszę
Okiem mi dają znaki
A ja tego nie
widzę
Tupią butem z okowem
A ja tkwię w moich
myślach
Hukiem mnie straszą
A się tego nie
boję
Bom żywym
22.12.2008
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Teresa Tyszkiewicz, Brzemię, 2009
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Teresa Tyszkiewicz (1953–2020) – zajmowała się performansem,
fotografią, malarstwem, rysunkiem, tworzyła obiekty przestrzenne
i rzeźby. Debiutowała na przełomie lat 70. i 80. jako autorka eksperymentalnych filmów. Pierwsze filmy i fotografie realizowała wspólnie ze Zdzisławem Sosnowskim. Jej indywidualne realizacje filmowe z początku lat 80. zaliczane są obecnie do ikonicznych pozycji
sztuki feministycznej. Znana jest jako autorka monumentalnych
obrazów wykonanych zazwyczaj z użyciem szpilek. Nabijając nimi
płótna, papiery, fotografie, blachy, różne obiekty, artystka wypracowała własny, bardzo indywidualny styl i to, co jest udziałem niewielu twórców – wręcz natychmiastową rozpoznawalność jej prac.
Wybór i udostępnienie dokumentacji wierszy Teresy Tyszkiewicz
za uprzejmością Zdzisława Sosnowskiego.
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ZDZISŁAW SOSNOWSKI

METODA
TERESY
58

Spędziłem u jej boku 45 lat i byłem świadkiem jej konfrontacji
z problemami codziennego dnia, problemami, które potrafiła przerobić na twórcze tworzywo dla realizacji własnej idei.
Teresa potrafiła wydobyć z jakiejkolwiek sytuacji efekty nieoczekiwane, niespotykane, niezwykłe, a mimo to naturalne.
Miała szczególną wrażliwość dostrzegania pozornie banalnych
aspektów rzeczywistości, które w kontekście jej koncepcji prostych
rozwiązań do ich traktowania – jak gięcie, owijanie, wbijanie, zaklejanie, wiercenie, lutowanie i wszystkie takie czynności w zasadzie nieartystyczne – przynosiły nowe rezultaty, równie oczywiste,
co zaskakujące. Powstające filmy, fotografie, performanse, obiekty,
utwory pisane i dźwiękowe nosiły cechy osobistej, wręcz fizjologicznej relacji z codzienną materią. Głównym budulcem tych konfrontacji jest zwykle jej ciało zaangażowane bezpośrednio lub jako
rozpoznawalny ślad tych zmagań.
Założeniem Teresy nie było używanie symboliki czy literatury
podtekstów, nie miała zamiaru zastępować jakiegokolwiek znaczenia poprzez inne, jak to się często dzieje w praktyce artystycznej.
To jej nie dotyczyło, nie pracowała w żadnych uwarunkowaniach
teorii sztuki.
Robiła to, co chciała, i jak chciała, nie determinowały jej żadne
rygory artystyczne.
A mimo to, a może właśnie dlatego – była rozpoznawalna w paryskim środowisku sztuki. Prace jej – szczególnie ze szpilkami – były
natychmiast zapamiętywane, kto raz je zobaczył, już na zawsze
utożsamiał je z Teresą Tyszkiewicz.
Pewnym paradoksem w oczach widzów była konstatacja, że ta
piękna i delikatna blondynka jest autorką setek ogromnych płócien,
papierów, różnych materiałów i obiektów nabitych gęsto szpilkami
– ewokujacymi niewyobrażalny trud i czas do ich zrealizowania.
Od 1980 roku zastosowanie szpilki w jej pracach w ciągu 40 lat doprowadziło ją do kompletnego zanurzenia się w jakby performatyw-
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nej rzeczywistości, gdzie zatraca się granica między życiem a twórczością. Teresa „robiła sztukę” cały czas i mimo że była wspaniałą
partnerką i doskonałą matką dwojga naszych dzieci, to niemal każda
chwila i czynność były bodźcem lub pretekstem do natychmiastowego lub późniejszego „zmaterializowania” w zaskakującej formie.
W naszym domu pracowało się wszędzie i zawsze. Szpilki były we
wszystkich możliwych miejscach – w szafie, łazience, łóżku, ubraniach, nawet w jedzeniu, kiedy Teresa wbijała szpilki w mięso, ryby,
owoce i warzywa, żeby je potem fotografować.
Dzieci przechodziły operację wyciągania szpilek wbitych incydentalnie, a Teresa mimo kilku operacji wyciągania szpilek z ciała
żyła do końca ze szpilkami w rękach i nodze.
Nawarstwianie i powtarzalność gestu wbijania doprowadziły do
zniekształceń stawów, szczególnie prawej ręki. Obrazy powstawały
na podłodze, gdzie Teresa skulona wbijała szpilki w rozwijany sukcesywnie rulon płótna lub papieru.
Nie była to radosna twórczość, jak można sądzić po oswojonych dla potrzeb ekspozycji obrazach i przedmiotach.
„Niewinna i estetyczna” z początku praca zamieniała się powoli w kompleksowe doświadczenie bólu i zmagania się z materią
rzeczywistości.
W obojętnie jakim medium czy formie – filmie, fotografii, obrazach,
przedmiotach, dźwięku i pisaniu – mamy do czynienia z uporczywą
i zamierzoną konfrontacją własnego Ja i własnego ciała z fizyczną
lub psychologiczną rzeczywistością.
Wiersze powstawały zwykle w ciągu długich godzin wbijania
szpilek w płaszczyznę płótna czy papieru. Podczas gdy palce, prawie mechanicznie, wbijały szpilki, myśli Teresy błądziły po różnych
obszarach bytu i niebytu. Siedząc na podłodze, zapisywała je na
tym, co było pod ręką, skrawkach papieru, kopertach, kartonie,
a nawet na kawałkach drewna. Mamy tutaj potwierdzenie jej kompleksowego zanurzenia się w proces przerabiania materialnych, jak
i egzystencjalnych aspektów rzeczywistości.
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Pole znaczeń, jakie zakreśla twórczość Teresy, umożliwia rozpatrywanie ich jako intymnego doświadczenia kobiecego ciała, ale
także jako obnażania kulturowych stereotypów.
Teresa była piękną kobietą, co poza urokiem w naszym życiu
również nie było bez znaczenia w pracy artystycznej – wizualnie
i mentalnie wzmagało to jeszcze bardziej kontrast dobrego ze złym,
brzydkiego z pięknym, niewinnego z perfidnym – tych wszystkich
cech, z których składa się nasza codzienność.
Ostatnie kilka lat było kompletnym zanurzeniem w jej świecie.
Dzieci odeszły do swojego życia, zostałem tylko ja i jej obszar coraz
to nowych i ryzykownych doświadczeń. Mimo szerszego już uznania jej pracy zaczęło dominować w niej poczucie niespełnienia. Nie
zdołałem powstrzymać zanurzania się w samodestrukcję.
Teresa powinna jeszcze żyć. Nikt tak nie robił i nikt nie będzie już
tak robił.
Istnieje wiele jej realizacji, których na razie nie można pokazać,
gdyż nie mieszczą się w rozpoznawalnej konwencji.

Teresa Tyszkiewicz i Zdzisław Sosnowski byli małżeństwem od 1977
roku, od 1982 mieszkali w Paryżu.
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Zdzisław Sosnowski – autor filmów i fotografii, performer, malarz,
twórca eksperymentalnych prac dźwiękowych oraz sztuki generowanej technikami komputerowymi. Jedna z czołowych postaci
polskiej neoawangardy lat 70., aktywny animator działań artystycznych i kurator licznych wystaw, w pierwszej połowie lat 70. członek grupy Galeria Sztuki Aktualnej, związany z wrocławską Galerią
Permafo, w Warszawie prowadził Galerię Współczesną (1975-77),
a następnie Galerię Studio (1978-81), w Paryżu zaś Galerie Ghislave
(1991-92). W połowie lat 70. zainicjował filmowy i fotograficzny projekt „Goalkeeper”, w którym występując w roli gwiazdy futbolu grał
popkulturową stylistyką medialnej spektakularyzacji, wcielając się
w dwuznaczną postać bohatera PRL-owskiego konsumeryzmu.

Teresa Tyszkiewicz, Paris,1983
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Teresa Tyszkiewicz, Soudé épingle (Szpilka przylutowana), 1986
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OPIS SPEKTAKLU
Spektakl inspirowany biografią i twórczością Sylvii Plath, oparty
na tekście Bożeny Keff, autorki głośnego „Utworu o Matce i Ojczyźnie”.
Już trwa praca białka, kwasów i tłuszczy
wiążą się korzonki moich włosów
już DNA szkicuje szydełkuje pilnie komórkę do komórki
projektuje długość kości rozstaw osadzenie oczu
o jakże będziesz piękna przyjaciółko moja
i jakże zgnojona
żegnaj mi istnienie
bez snu bez przebudzenia ciągłe wspólne chociaż rozproszone
żegnaj
a kiedy się urodzę i obdarzą mnie imieniem
szałwia
będę już
całkiem śmiertelna
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Bożena Keff, fragment scenariusza
Jak to jest, stawać się poetką? Ale nie po prostu poetką – największą poetką XX wieku. Taką, która potrafi dać wyraz intensywności własnego absolutnie odrębnego istnienia. I jak to jest
stawać się kobietą. Ale nie po prostu kobietą – kobietą jako doskonałą odpowiedzią na męskie spojrzenie? Jak to jest stawać się
kochanką, ale taką, której namiętność jest tak niewyczerpana, że
syci się tylko zagładą? A jak to jest stawać się partnerką poety,
która nie utraci przy nim swojego głosu? Jak to jest stawać się
matką, która stworzy z siebie nowe ciało, jak wielką pieśń życia?
I jak to jest stawać się samobójczynią, być mistrzynią w sztuce
umierania – tą, która zrobi to trzykrotnie?
Sylvia Plath to ikona. To kobieta-poetka, która osiągnęła doskonałość.
Jak to jest stawać się doskonałą?
Jak to jest się stawać nie-ludzką?
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Teresa Tyszkiewicz, Lampa, 1980
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