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Wstęp

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom związanym z chorobą i

niepełnosprawnością, a także wykluczeniem społecznym. Interesuje mnie przede

wszystkim, jak są konceptualizowane zaburzenia mowy i jaka jest tożsamość osób

nimi dotkniętych.

Odnosząc się do wybranych przykładów zarówno literackich, jak i filmowych,

dokonam ich analizy, skupiając się na takich kwestiach jak: choroba-chory-

niepełnosprawny-inny, otoczenie, tj. bliscy, rodzina, terapeuci.

Aby lepiej zrozumieć problem badawczy, wyjaśnię, jak rozumiem ‘chorobę’,

‘niepełnosprawność’, ‘zaburzenie’ i ‘innego’. Jest to konieczne, tym bardziej,że z

jednej strony leksemy te w potocznym rozumieniu funkcjonują w dużym

uproszczeniu, z drugiej – w dyskursie naukowym, w leksykonach czy

encyklopediach, napotkamy z kolei wiele ich definicji, wprawdzie najczęściej

wzajemnie się uzupełniających, lecz zdarza się, że także stojących wobec siebie w

niejakiej sprzeczności.

I tak przez wiele lat leksemchoroba, który jest przecież jednym z kluczowych

w dyskursie medycznym,był definiowany, zgodnie zresztą z założeniamiŚwiatowej

Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, skrót:WHO), po prostu jako

opozycja do zdrowia. Wujęciu WHO z 2011 roku termin ten rozumiany jest już

jednak jako: „stan organizmu, kiedy człowiek czuje się źle, a owego złego

samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym

uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami

wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez

dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych

zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów”1.

W Słowniku języka polskiegopod redakcją Witolda Doroszewskiego choroba to

‘proces patologiczny, objawiający się nienormalnym funkcjonowaniem organizmu

lub jego części’ 2. Podobnie definiuje chorobę Bogusław Dunaj, jako ‘proces

1 Por. K. Wąsowicz:Patofizjologia. Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe.
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wasowicz/W_Patofizjologia_W1.pdf, dostęp 20.05.2019.

2 W. Doroszewski (red.) 1958:Słownik języka polskiego. T 1. Wydawnictwo PWN. Warszawa,
s. 898.
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objawiający się zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu części lub całości

organizmu’3.

Choroba to zatem wiele podzespołów chorobowych, w których mieszczą się

także zaburzenia rozwoju w zakresie mowy i języka. O chorobie mówi się bardzo

często w kontekście niepełnosprawności. Jest to leksem o bardzo szerokim zakresie

znaczeniowym, ponieważ obejmuje zarówno sferę ludzkiego ciała, jak i umysłu. Dla

przykładu jest to utrata bądź osłabienie jednego ze zmysłów: wzroku, słuchu, smaku,

węchu, równowagi. Niepełnosprawność odnosi się do strony fizycznej (ciała –

niepełnosprawność fizyczna, ruchowa), psychicznej (myśli i j ęzyka –

niepełnosprawność psychiczna/emocjonalna, niepełnosprawność językowa) i

duchowej (niemoc)4. Osoby nią dotknięte mają obniżoną sprawność funkcjonalną,

która w stopniu lekkim lub ciężkim utrudnia, ograniczażycie codzienne, naukę,

pracę, pełnienie ról. Niepełnosprawność rozumiana jako brak czegoś prowadzi do

wyłączenia tychże osób z kręgu kulturowego. Niepełnosprawny utożsamiany jest z

chorym, cierpiącym czy słabym. W literaturze przedmiotu możemy się spotkać z

łagodniejszą formą opisu takich ludzi. Mówi się o nich,że są sprawni inaczej. Tym

samym wpisuje się ich w szersze pojęcie innego. Fraza ‘sprawni inaczej’ była przez

pewien okres częściej używana, ale szybko została skompromitowana za sprawą

używanych w mediach określeń typu „inteligentni inaczej” czy „uczciwi inaczej”5.

Inny w ujęciu filozofa dialogu Emanuela Lévinasa, który jest w polskim

dyskursie naukowym naturalnym odwołaniem, to TOŻ-SAMY z czymś6. Ma to

związek z etapami wżyciu Innego, które określa się jako: pęknięcia, paraliż,

rozrywanie, niszczenie idei na moją miarę, utratę spokoju, dręczenie podmiotu,

chorobę tożsamości, zakwestionowanie spontaniczności, wolności, władzy,

zakwestionowanie samego ja, rozbijanie formy, traumatyzm zdziwienia7. Marcin

Jaranowski pisze,że „lękamy się właśnie tego, czego nie da się ogarnąć i uchwycić i

3 Choroba: B. Dunaj (red.) 1999:Słownik współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo
Wilga. Warszawa, s. 111.

4 Por. K. Błeszyńska 2001:Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych.
Wydawnictwo „Żak”. Warszawa, s. 78-85.

5 A. Dryszel 2004:Tylko nie „sprawni inaczej”. „Przegląd” nr 13, s. 61.
6 Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące koncepcji Lévinasa powiązane z tematem pracy

znajdują się w rozdziale drugim.
7 Por. E. Lévinas 1998:Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Tłum. M. Kowalska.

Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 346-371; E. Lévinas 2000:Inaczej niż być lub ponad istotą. Tłum.
P. Mrówczyński. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa.
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co może zburzyć ład i spokój charakteryzujący życie wśród zjawisk

przewidywanych lub kontrolowanych”8.

Osoby z zaburzeniami mowy czują się inne, gorsze i często za takie są też uważane

przez otoczenie.

Wracając do wspomnianych przeze mnie wcześniej pojęć choroby,

niepełnosprawności, zaburzenia i Innego, trzeba zaznaczyć, że wszystkie cztery,

kluczowe w tej dysertacji terminy łączy synonimia, a mianowicie traktuje się je jako

odchylenie od normy, defekt. W niniejszej pracy dotyczą one natomiast

obrazowania w literaturze i filmie problemów z mową. Po pierwsze, odnoszą się do

dysfunkcji konkretnego, podstawowego narządu mowy, czyli języka. Po drugie,

obejmują zaburzenia języka w znaczeniu metody komunikacji, sposobu

porozumiewania się ludzi.

Język pojmowany w ten drugi sposób jest częścią kultury, a zarazem kluczem

do jej poznania, co sprawia,że analizując go (a także sposoby jego użycia), dotrzeć

można do obrazu tożsamości badanej grupy. Zaburzenie mowy – rozumiane jako

percepcja lub produkcja mowy – wpływa na dotkniętego nim człowieka i jego

odbiór. Często postrzegany jest jako inny, bo dotknięty chorobą czy zaburzeniem.

Ciało jest zatem sceną (nie)świadomości. Oznacza to,że CHORY-INNY toczy

swoistą walkę z sobą, myślami, opiniami o sobie wytworzonymi przez siebie lub

usłyszanymi od otoczenia. To z kolei wpływa na to, jak przyjmuje to, co go spotkało,

czy zmierza w stronę akceptacji, czy też odrzucenia, które odczuwa w wyniku

niepełnosprawności, jakiej w danej chwili doświadcza. Bywa,że wiadomość o

chorobie staje się źródłem uzdrowienia w innej sferzeżycia lub przeciwnie –

destabilizacji, która ogromnie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu.

Najtrudniejsze okazują się następujące obszary, a mianowicie uznanie choroby jako

wykluczenia w systemie rodziny, zmiany w osobowości chorego, relacje między

chorobą a świadomością. Pojawia się również ważna sferawspółpracy z INNYM

poprzez terapię (z udziałem rodziny, terapeutów, innych osób zaangażowanych w

pomoc INNEMU).

Praca i codzienne obcowanie z ludźmi, którym porozumiewanie się przysparza

mniejszych lub większych problemów, pozwalają zaobserwować, jak wpływa to na

kształtowanie się ich tożsamości. Nasuwa się kolejne pytanie: czy posługiwanie się

8 M. Jaranowski 2009:Lęk przed ekspresją twarzy: refleksja „w ramach” filozofii Emanuela
Lévinasa. „Filozofia Chrześcijańska” T6. Red. K. Stachewicz, Poznań, s. 132.
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inną formą komunikacji rzutuje na postrzeganie przez nichświata i jego odbiór? I

choć oczywiście każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką, i jedynie

bezpośredni kontakt z nim oraz poznanie jego problemów daje możliwość

zaplanowania konkretnych działań terapeutycznych, to pomocne, a także

umożliwiające twórcze spojrzenie może być zaznajomienie się z literaturą i filmem,

zawierającymi przedstawienia konkretnych zaburzeń. Pozwoli to na wpisanie

omawianych zagadnień w szerszy kontekst społeczno-kulturowy. Mówiąc inaczej,

idąc za wskazaniami Ewy Kosowskiej, wykorzystanie tekstów kultury9 może być

korzystne dla zrozumienia omawianego problemu, gdyż te teksty kultury w

przedstawieniu osób niepełnosprawnych czy chorych sięgają do wzorów kultury

czytelnych dla odbiorców.

Publikacje polskojęzyczne, do których głównie się odwołuję ze względu na

istniejące różnice w definiowaniu leksemów ‘choroba’, dotyczące interesującej mnie

problematyki zarówno w odniesieniu do literatury, jak i filmu, nie wyczerpują

tematu. Przywołać należy w tym miejscu głównieObrazy niepełnosprawności w

polskim filmie Wojciecha Otto10. Autor na podstawie licznych przykładów

filmowych tworzy wizerunki bohaterów i przedstawia strategie komunikowania się

twórców dzieł (obserwatora,świadka, pośrednika, agitatora, psychoterapeuty,

rzemieślnika, artysty, rzecznika innej sprawy). W moim zaś materiale badawczym

nawiązuję do wybranych zaburzeń mowy (afazja, autyzm, dyzartria, dyslalia

audiogenna, jąkanie, oligofazja, schizofazja). Skupiam się na tym, jak osoby

porozumiewają się, jakich kodów używają oraz jak są postrzegane przez

społeczeństwo.

Przypomnieć należy w tym miejscu również książkę Mateusza SzubertaŻyjąc

w cieniuśmierci… Kulturowy obraz gruźlicy11 oraz niepublikowaną pracę doktorska

Marcina StasiakaNiepełnosprawni po chorobie Heinego-Medina w Polsce 1945-

1989. Studium z historii niepełnosprawności12.

9 Autorka pisze głównie o literaturze, ale film będzie w tym kontekście odgrywał podobną rolę.
Zob. E. Kosowska 2003:Antropologia literatury. Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego. Katowice.

10 W. Otto 2012:Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie. Wydawnictwo Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Poznań.

11 M. Szubert 2011:Żyjąc w cieniu śmierci… Kulturowy obraz gruźlicy. Wydawnictwo
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław.

12 M. Stasiak 2017:Niepełnosprawni po chorobie Heinego-Medina w Polsce 1945-1989.
Studium z historii niepełnosprawności (niepublikowana praca doktorska obroniona w 2017 roku w
Uniwersytecie Jagiellońskim).
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Interesujące mnie w tej pracy kwestie mieszczą się w następujących

dyscyplinach, zajmujących się badaniem różnych aspektów kultury: antropologii

kultury (literatury i filmu), antropologii medycyny, lingwistyce kulturowej,

antropologii lingwistycznej, lingwistyce kognitywnej. Przypomnijmy: W obszarze

zainteresowań antropologii kultury znajduje się zrozumienie różnie definiowanego

Innego, a także badanie systemów wyobrażeń o świecie zawartych między innymi w

metaforach różnych systemów kulturowych; Według założeń lingwistyki kulturowej

człowieka można poznać poprzez twory jego intelektu, w tym przede wszystkim

język; Z kolei antropologia lingwistyczna skupia się na ewolucji procesów myślenia

człowieka, które można dostrzec, badając język, którym się posługuje. Wymienione

dyscypliny korespondują z lingwistyką kognitywną, która docieka, jakświat

postrzegany przez człowieka odbija się w języku i jak jest przez niego rozumiany.

Niniejsza praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i

bibliografii.

W pierwszym rozdziale są zawarte metodologiczne podstawy podejmowanych

badań. Krótko scharakteryzowana zostaje antropologia kulturowa, a na jej tle

antropologia literatury, filmu i medycyny. Wyjaśniony zostaje udział i znaczenie

kognitywizmu w badaniach kulturoznawczych.

W rozdziale drugim jest poruszany problem tożsamości w filozofii, psychologii,

socjologii i kulturze. Po jej określeniu podkreślona zostaje rola Innego w tworzeniu

własnej tożsamości. Poprzez definicję Innego następuje przejście do grupy chorych

(w odniesieniu do wspomnianej już antropologii medycyny), którzy często w

odbiorze społecznym traktowani są jako Inni. Przybliżone zostają klasyfikacje

przyczynowe, objawowe, logopedyczne i lingwistyczne zaburzeń mowy.

Rozdział trzeci traktuje o komunikacji osób mających trudności z mową.

Przedstawione zostają sposoby porozumiewania się inne niż język foniczny, które

używane są przez bohaterów literackich i filmowych. Następnie wybrane do analizy

teksty kultury, należące do literatury polskiej iświatowej, a także do kinematografii

polskiej i światowej, zostają krótko scharakteryzowane i sklasyfikowane ze względu

na występujące w nich zaburzenia mowy: afazję (Miłość), dyzartrię (Ołówek; Chce

się żyć; Moja lewa stopa; Motyl i skafander), anartrię (Kalinka; Motyl i Skafander),

oligofazję (Poczwarka; Cela – odpowiedź na zespół Downa; Ja też!), schizofazję

(Byłam schizofreniczką; Droga schizofreniczki: Pamiętnik), jąkanie (Wstęga

pawilonu; Jak zostać królem?), dyslalię audiogenną (Helena Keller. Powieść
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biograficzna; Historia mojegożycia; Los w rękach twoich;Świat w moich dłoniach.

Życie bez słuchu i wzroku; Serce to samotny myśliwy), autyzm (Czarny balonik;

Mary i Max; Dziewczyna z szafy; Temple Grandin). Wybierając przykłady do

analizy, kierowałam się interesującą mnie tematyką i podobnymi, w moim odczuciu,

trudnościami w określeniu i tworzeniu tożsamości osób zaburzonych, którychżycie

od chwili zaistnienia problemu stało się trudne, pełne obaw i niezrozumienia ze

strony tych, z którymi przyszło im przebywać, mieć kontakt. Dodatkowym

względem było istnienie oficjalnej polskojęzycznej ścieżki dialogowej filmów i

wydanych tłumaczeń dzieł literackich, a tym samym wpisanie tych tekstów kultury

w polski system językowy, wspólny wszystkim odbiorcom.

Rozdział czwarty stanowi część badawczą. Przeprowadzając analizę, wskazuję

etapy reakcji na chorobę i oblicza z nią związane, inspirując się klasyczną już

publikacją Elisabeth Kübler-RossRozmowy ośmierci i umieraniu. Dla analizy

leksemów (i pojęć) w niniejszej pracy wzorcowe było studium ’anger’ (w

przekładzie polskim leksem ‘gniew’), przeprowadzone przez George’a Lakoffa i

zawarte w książceKobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: co kategorie mówią nam o

umyśle. Studium to stanowi rozwinięcie koncepcji językoznawstwa kognitywnego

zaproponowanej w książce Metafory w naszymżyciu George’a Lakoffa i Marka

Johnsona (spolszczonej przez Tomasza P. Krzeszowskiego). Metodologicznie

istotna było również koncepcja słów-kluczy Anny Wierzbickiej.

Poszukując słów-kluczy w metaforycznym opisie chorych-Innych, proponuję

pochylić się nad następującymi problemami badawczymi: jak odbierane są przez

otoczenie osoby mające trudności z komunikowaniem się; czego doświadczają; jak

opisują swoje problemy; jakie emocje dominują w ich codzienności; w jaki sposób

konstruują obraz siebie; gdzie w tym obrazie jest miejsce na mowę i trudności z nią

związane; w jakim stopniu postrzeganie własnych/własnego dziecka problemów z

komunikowaniem jest niezmienne w czasie; za pomocą jakich metafor i metonimii

są wyrażane problemy z komunikowaniem się chorych-Innych.
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Rozdział I. Metodologia badań

1. Wokół antropologii lingwistycznej

Język w ujęciu antropologicznym stanowi prymarny przedmiot zainteresowania

badaczy takich jak Edward Sapir (uczeń Franza Boasa) czy Benjamin Whorf.

Właściwie mówić należy nawet oantropologii lingwistycznej. Kładzie ona nacisk

na związki języka z kulturą, stereotypy językowe utrwalone wtekstach kultury i

folklorze. Z tych badań wyłania się językowy obrazświata [skrót: JOS]. Ponieważ

język, kultura i relacje społeczne są ze sobą nierozerwalnie splecione, należy je

badać we wzajemnym powiązaniu. Metody badań stosowane w antropologii

lingwistycznej to znane też z innych dziedzin: obserwacja uczestnicząca, badania

ankietowe, rozmowy prowadzone w warunkach naturalnych, metody

eksperymentalne, test ról wielorakich,analiza tekstów pisanych. Wymienione

metody badań stosowane są w trzech rozległych obszarach:język w ogóle (w jaki

sposób posługiwanie się językiem wpływa na myślenie), struktury j ęzykowe (jak

konkretne struktury gramatyczne i składniowe wpływają na myślenie i zachowanie

człowieka),użycie języka (czy wzorce użycia języka mogą mieć większy wpływ na

poznanie niż struktury językowe, piśmienność, związek użycia języka przez daną

społeczność, grupę zawodową)13.

Wspomniany już Boas był geografem, który prowadząc badania w terenie,

przesunął obszar swych zainteresowań w stronę etnologii. Pochodził z Niemiec, ale

osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował w Muzeum Historii Naturalnej

oraz na Uniwersytecie Columbia. Za niezwykle istotne w antropologii uznawał

badania terenowe szybko znikających kultur tubylczych, szczególnie podkreślając

wagę języka, który umożliwia dostęp do ducha danej społeczności. Przyjmując

stanowisko relatywizmu kulturowego, uważał, że dla zrozumienia konkretnego

systemu kulturowego należy używać kategorii kulturowych jemu właściwych. Ten

paradygmat badawczy widoczny jest w badaniach jego uczniów, w tym – istotnych

dla tej pracy – Alfreda Kroebera i Edwarda Sapira. Kroeber głosił niezależność

13 L. M. Ahearn 2013:Antropologia lingwistyczna. Wprowadzenie. Tłum. W. Usakiewicz.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 75-104.
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kultury od zjawisk organicznych oraz jej nadrzędność nad biologią, psychologią i

jednostką, w swych badaniach stosował metody historyczne. Sapir natomiast w

swoich rozważaniach nad kulturą skupiał się na jednostce. Badał języki Indian,

rekonstruując na ich podstawie poznawane kultury. Wraz z Benjaminem Whorfem,

swym studentem, przedstawił hipotezę głoszącą relatywizm językowy, czyli wpływ

języka na myślenie posługującej się nim społeczności. W skrajnej postaci mówiono

o determinizmie językowym, który zakładał całkowite podporządkowanie

wszystkich procesów myślenia językowi. Przywołać należy tutaj również dwóch

innych uczniów Boasa, mianowicie Margaret Mead, zajmującą się koncepcją

społecznych osobowości i ról społecznych, oraz Ruth Benedict, autorkę koncepcji

wzoru kultury14.

Omówiona wyżej antropologia lingwistyczna stanowi podbudowę pojęcia

stereotypu, który w ujęciu językoznawstwa kognitywnego jest pewnym rodzajem

metonimii, w którym z wiązki cech określających jakąś kategorię w danym akcie

komunikacji jedna cecha jest istotna i wskazana jako cecha główna, która zastępuje

daną kategorię. Posługiwanie się stereotypami pomaga w ocenie czy wyciąganiu

wniosków, gdyż upraszcza sposób rozumowania, ale także może prowadzić do

formułowania pochopnych sądów. Z racji tego,że są one powszechne w danej

kulturze, wykorzystuje je rynek reklamowy i rozrywkowy. Z reguły inne przykłady

danej kategorii są definiowane w opozycji do stereotypów. Powszechne są

stereotypy związane z niepełnosprawnością15.

Gdy użytkownicy danego języka posługują się słowami, które są rozumiane

stereotypowo, a chcą opisać rzeczywistość od nich odmienną, muszą tę odmienność

podkreślić, na przykład mówiąc ‘Moja znajoma się jąka, ale wystąpiła w konkursie

recytatorskim’.

Lakoff, omawiając stereotyp, podąża za Hilarym Putnamem, traktując go jako

„wyidealizowaną mentalną reprezentację zwykłego przypadku, która nie musi

dokładnie odpowiadać rzeczywistości” 16.

14 S. Silverman 2007:Stany Zjednoczone. W: Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje:
brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska. Red. W. J. Burszta. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków, s. 287-382.

15 Por. J. Wolińska 2015:Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa
aktora i obserwatora.„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Lublin.

16 G. Lakoff 2011a:Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: co kategorie mówią nam o umyśle.
Red. E. Tabakowska. Przekł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska. Wydawnictwo „Universitas”.
Kraków, s. 113.
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Jerzy Bartmiński podkreśla, że stereotypy mają silny związek z językiem i nie

sposób, prowadząc badania lingwistyczne, nie dotknąć tego tematu.

W ujęciu kognitywnym metafora powstaje na bazie stereotypu, szerzej będzie o

niej mowa w drugim podrozdziale, traktującym o lingwistyce kognitywnej.

Językowy a kulturowy obraz świata

Wspomniane już pojęcie językowego obrazuświata, które wyłania się z badań

antropologii lingwistycznej, zostało wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych XX

wieku do badań językoznawczych z badań etnolingwistycznych. Termin ten znaleźć

można w publikacjach polskich po raz pierwszy wEncyklopedii wiedzy o języku

polskimz 1978 roku pod redakcją Stanisława Urbańczyka. Wcześniej pojawiał się w

rozważaniach filozofów i językoznawców niemieckich. I tak Wilhelm von

Humboldt, uważany za twórcę koncepcji, sformułował tezę o językowym obrazie

świata, podkreślając, że języki są nie tylko różnorodnością dźwięków i znaków, ale

także światopoglądów. Sugerował, że właśnie ta na pozór niewidoczna

różnorodność powinna być celem badań językoznawczych. Zagadnienie to było

niezwykle istotne dla Ludwiga Wittgensteina, który utożsamiając myślenie z

językiem, zastanawiał się nad kwestią stosunku języka do opisywanej w nim

rzeczywistości. Stwierdził on,że „ogół myśli prawdziwych jest obrazemświata”17.

Ale już znacznie wcześnie, bo u Marcina Lutra, znaleźć można sformułowanie,że

różne języki mają swoje specyficzne cechy w pojmowaniuświata, co w pewien

sposób oddaje ideę językowego obrazuświata18.

Pojęcie dotyka związku między językiem a rzeczywistością. Spotkać można

także określenie, że jest ono odbiciem ludzkiego ducha. Dla Renaty

Grzegorczykowej językowy obraz świata to „struktura pojęciowa utrwalona

(zakrzepła) w systemie danego języka, a więc jego właściwościach gramatycznych i

leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości), realizującego się, jak

wszystko w języku, za pomocą tekstów (wypowiedzi)”19. Z kolei Jerzy Bartmiński

wraz z Ryszardem Tokarskim sformułowali następującą definicję językowego

17 L. Wittgenstein 2004:Tractatus logico-philosophicus. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s.
11.

18 J. Anusiewicz 1999:Problematyka językowego obrazuświata w poglądach niektórych
językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku. W: Językowy obrazświata. Red. J. Bartmiński.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, 261-289.

19 R. Grzegorczykowa 1999:Pojęcie językowe obrazuświata. W: Językowy obrazświata. Red.
J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Lublin, s. 41.
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obrazu świata: „jest to zespół sądów mniej lub bardziej utrwalonych w języku,

zawartych w znaczeniach wyrazów lub przez te znaczenia implikowanych, który

orzeka o cechach i sposobach istnienia obiektówświata pozajęzykowego”20.

Nieco późniejsza definicja Bartmińskiego bardziej podkreśla interpretacyjną

funkcję języka: „Język interpretujeświat. Aby odnaleźć językowy obraz świata

zawarty w znaczeniach słów, trzeba dostrzec ich regularność, czyli grupy

leksykalno-semantyczne”21.

Składniki językowego obrazuświata podzielić można na:

a) Historyczne, czyli takie, które są świadectwem minionegoświata:

1. Własności gramatyczne, będące odbiciem pewnego widzeniaświata.

2. Etymologia, charakteryzująca moment powstania wyrazów.

b) Współczesne, które mówią o otaczającym świecie:

1. Układ znaczeń leksemów i ich typowa łączliwość (ten sam fragment

rzeczywistości bywa różnie dzielony między leksemy w poszczególnych językach).

2. Własności słowotwórcze leksemów (ujawniają sposób ujmowania

zjawisk przez mówiących).

3. Konotacje semantyczne (czyli kojarzenie nazw, utrwalonych w pewnych

faktach językowych: metafory, frazeologizmy)22.

Teksty poetyckie w pewnym stopniu są odbiciem językowego obrazuświata,

bo chociaż odbiegają od potocznego widzenia rzeczywistości i charakterystyczne są

dla danego twórcy, to jednak z racji tego,że ów twórca kształtowany jest przez

konkretny krąg kulturowy, posłużyć też mogą do poznania językowego obrazu

świata. Kulturowy obraz świata23 opiera się na aspektach językowych, jest

„ukierunkowany na specyficzne potrzeby danej manifestacji kultury”24.

Stąd też zarówno poetycki, jak i naukowy, literacki, filmowy obrazświata

mieszczą się w szeroko rozumianym językowym obrazieświata, ponieważ każdy z

20 J. Bartmiński, R. Tokarski 1986:Językowy obrazświata a spójność tekstu.W: Teoria tekstu,
zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, s. 72.

21 J. Bartmiński 2007:Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 41.

22 R. Grzegorczykowa, tejże, s. 39-46.
23 Dotyka on uniwersaliów językowych, problemu szerzej omawianego przez Annę

Wierzbicką. Zob. A. Wierzbicka 1999:Język-umysł-kultura.Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 48,
164.

24 M. Fleischer 2002:Teoria kultury i komunikacji. Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wrocław, s.389.
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tych obszarów interpretuje otaczającą rzeczywistość przy użyciu właściwego sobie

języka25.

Wokół lingwistyki kulturowej

Pojęcie ‘lingwistyka kulturowa’ w Polsce wprowadził Janusz Anusiewicz w

rozprawie tak samo zatytułowanej, w której analizuje jego zakres oraz cechy

różnicujące od pokrewnych pojęć: lingwistyki antropologicznej, etnolingwistyki i

antropologii lingwistycznej. Podstawowe tezy lingwistyki kulturowej to

symboliczny charakter języka, interakcyjność relacji język-kultura-poznanie-

rzeczywistość w tworzeniu rzeczywistości przez język, deterministyczny charakter

koncepcji o twórczej roli języka w kształtowaniu rzeczywistości, antropocentryczne

nastawienie w semantyce i jego związek z akumulatywną, poznawczą i

aksjologiczną funkcją języka oraz nasemantyzowanie struktur językowych na

różnych poziomach języka. Wspomniany badacz stwierdził,że przemyślenia

George’a Lakoffa i Marka Johnsona dotyczące kognitywizmu, zawarte w książce

Metafory w naszymżyciu, korespondują z tezami lingwistyki kulturowej26.

Główne dziedziny badań lingwistyki kulturowej to pragmatyka lingwistyczna,

gramatyka, leksyka, frazeologia, paremiologia, metaforyka, onomastyka i semantyka.

Językowo-kulturowa definicja przedmiotu zainteresowania ostatniej z

wymienionych dziedzin określa znaczenie jako narzędzie interpretacjiświata, które

jest zarówno uwarunkowane kulturowo, jak też związane z kulturą danej

społeczności językowej. Znaczenie zawiera „językowo i kulturowo relewantne dla

danej klasy desygnatów cechy oraz relacje między reprezentantami jednej klasy

desygnatów a innej, które ustaliło i utrwaliło językowe doświadczenie człowieka,

czyli takie, które upowszechniły się i ustabilizowały w języku w postaci

konstruktów i konstrukcji językowych”27.

Lingwistyka kulturowa ma na celu ukazywanie kulturotwórczej funkcj i

języka oraz – poprzez analizę konkretnych działań i wytworów językowych –

kulturowości samego języka. Kulturowo ść jest tutaj rozumiana jako wyraz

25 Por. A. Lubecka 2007:Konceptualizacja postnowoczesnej tożsamości przez język. W:
Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych. W. Chłopicki (red.).
Wydawnictwo „Tertium”. Kraków.

26 J. Anusiewicz 1994: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, s. 78.

27 Tamże, s. 114.
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językowo utrwalanej konceptualizacjiświata danej społeczności. Schematy, skrypty

i wzorce są utrwalonymi, ale także ciągle aktywowanymi, zmienianymi i

uwspólnotowionymi w komunikacji formami wiedzy.Do wiedzy o faktach

kulturowych dochodzi się, wychodząc od języka, który jest magazynem

informacji o rzeczywistości, zbiorem doświadczeń wyrosłych w określonym

kr ęgu społecznym, mającym specyficzne praktyki28.

W konsekwencji powyższegosystem językowy jest zaliczany dopodsystemu

kultury . Jednak przez niektórych traktowany jest jako byt do kultury równoległy (z

tego założenia wyszli choćby językoznawcy wydający serię Język a kultura). W

lingwistyce kulturowej jest definiowany jako „semiotyczny systematoid (system

podsystemów), zawierający określone (tzn. zrelatywizowane do danej wspólnoty

kulturowo-komunikacyjnej) ujęcie rzeczywistości pozajęzykowej oraz

zobiektywizowany stosunek emocjonalno-wartościujący do tejże rzeczywistości,

przy czym to ujęcie i to wartościowanie jest utrwalone w poszczególnych

podsystemach języka, a następnie transmitowane i przejmowane przez kolejne

pokolenia, które owo ujęcie i wartościowanie świata zachowują bądź zmieniają,

dodając do owego pierwotnego ujęcia swoje własne, będące odbiciem aktualnego

poziomu oraz stanu cywilizacji, wiedzy tudzież kultury”29.

Obok lingwistyki kulturowej wa żne miejsce w badaniach nad językiem ma

lingwistyka antropologiczna, która zajmuje się systematyzacją i pogłębianiem

wiedzy na temat komunikacyjnych zachowań człowieka, możliwościami

biologicznymi i potrzebami komunikacji, jakością i intensywnością kontaktów

komunikacyjnych z innymi ludźmi oraz ich wpływem naśrodowiskożycia, a także

relacją między człowiekiem a kulturą, która jest formowana przez zachowania

symboliczne30.

Zachowania symboliczne szczególnie istotne były dla niemieckiego filozofa

kultury Ernsta Cassirera (często przywoływanego w pracach kognitywnych, stąd też

odwołanie do niego w tym miejscu), który określił człowieka jako animal

symbolicum(jest to definicja funkcjonalna, a nie istotowa), podkreślając, iż „jedynie

28 Tamże, s. 42-44.
29 Tamże, s. 57-58.
30 P. P. Chruszczewski 2011:Językoznawstwo antropologiczne. Wydawnictwo PAN. Wrocław,

s. 69.
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człowiek wytworzył nową formę: wyobraźnię i inteligencję symboliczną” 31. Ludzie

tworzą kulturę składającą się z form symbolicznych: języka, mitu, religii, sztuki i

nauki. Cassirer wyjaśnia wagę symbolizmu dla człowieka, roztaczając wizję świata

bez niego: „bez symbolizmużycie ludzkie podobne by było dożycia więźniów w

pieczarze ze słynnej przypowieści Platona.Życie człowieka byłoby zamknięte w

granicach jego potrzeb biologicznych i interesów praktycznych; nie miałoby dostępu

do tego „idealnegoświata”, który z różnych stron otwiera przed człowiekiem religia,

sztuka, filozofia i nauka”32. Rozróżnia on sygnały i symbole, wyjaśniając, że

pierwsze należą do świata fizycznego, drugie natomiast doświata treści i mają

wartość jedynie funkcjonalną. Przejście od użycia sygnałów do posługiwania się

symbolami jest istotnym elementem w rozwoju dziecka, które musi odkryć i

zrozumieć, że wszystko ma swoją nazwę, która jednakże nie ogranicza się do

poszczególnych przypadków.Funkcja symboliczna języka jest zasadą o

uniwersalnym zastosowaniu, która obejmuje cały zakres ludzkiej myśli33.

Oprócz tego,że język jest symboliczny, ze swej istoty i natury jest także

metaforyczny. Owa właściwość języka szczególnie istotna była dla badaczy kultury

zorientowanych kognitywnie.

2. Wokół lingwistyki kognitywnej

Kognitywizm amerykański

Kognitywizm narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach

siedemdziesiątych XX wieku, jako kontra dla generatywizmu, czyli teorii

stworzonej przez Noama Chomsky’ego i traktującej język jako zbiór zdań, które

można w nieskończony sposób generować za pomocą reguł gramatycznych. Jest

zakorzeniony w naukach poznawczych rozwijanych już w latach sześćdziesiątych

oraz w psychologii postaci34, ujmującej wrodzone procesy strukturyzacji oraz

31 E. Cassirer 1998:Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Tłum. A. Staniewska.
Wydawnictwo „Czytelnik”. Warszawa, s. 80.

32 Tamże, s. 90.
33 Tamże, s. 78-82.
34 Mowa tu oGestalt Psychologie. Pojęcie Gestaltistotne jest dla fenomenologii, a tym

samym dla filozofii dialogu i wiąże się z ujmowaniem Innego w tym paradygmacie.
Pojęcie to jest istotne także dla ujęć terapeutycznych: Por. G. Houston: 2006:Gestalt. Terapia

krótkoterminowa. Przekł. O. Waśkiewicz. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. Taka
terapia kładzie nacisk na to, jak wygląda leczenie i kto je prowadzi – dąży do tego, aby było
najbardziej skuteczne dla konkretnej osoby i jej problemóww danym czasie. Najważniejsze są
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dającej dowody na to,że nieświadome procesy umysłowe ograniczają nasze

doświadczenie. Jest nauką interdyscyplinarną35 lub, jak zauważa na przykład

Mateusz Hohol,multidyscyplinarn ą, gdyż różne są metody badawcze i pojęcia

poszczególnych dziedzin, a jedyne, co je łączy, to przedmiot zainteresowania.

Związany jest z filozofią, psychologią, lingwistyką, neurobiologią, sztuczną

inteligencją i antropologią, zwłaszcza kulturową, o której była już wcześniej mowa36.

Można mówić jeszcze o licznych inspiracjachCognitive Science, stąd też

niektórzy jej początek widzą już w latach 50., kiedy to nastąpiła druga rewolucja

poznawcza, związana z rozwojem matematyki, informatyki, fizjologii i neurologii37.

Skoro mowa o drugiej rewolucji poznawczej, nadmienić trzeba o pierwszej, która

dokonała się dzięki działalności Kartezjusza, który przeniósł ciężar rozważań w

filozofii z ontologii na epistemologię, zastanawiając się nad możliwościami i

warunkami poznania. Idąc jeszcze dalej, można byłoby niewątpliwie znaleźć takie

tendencje już w starożytności, u Platona i Arystotelesa, którzy zastanawiali się nad

naturą ludzkiego poznania.

O istnieniu kognitywizmu jako dziedzinie językoznawstwa można mówić, jak

już zostało wspomniane, od lat siedemdziesiątych XX wieku. Od 1977 roku

odbywały się wykłady Ronalda Langackera w Uniwersytecie Kalifornijskim w San

Diego, dotyczące gramatyki kognitywnej. W drugiej połowie lat 70. ukazał się

pierwszy numer czasopisma „Cognitive Science”, a także powstało Cognitive

Science Society. Dojrzałe idee kognitywne to czas, kiedy ukazała się książka

Metaphors We Live By(czyli rok 1980; wydanie polskieMetafory w naszymżyciu to

1988 rok), napisana przez językoznawcę George’a Lakoffa i filozofa Marka

Johnsona, w której topokazują oni, w jaki sposób język, a szczególnie

metaforyka wpływają na nasz sposób myślenia. Kilka lat później, w 1987 roku,

utrzymanie dialogu między percepcyjnymiświatami terapeuty i klienta, stworzenie relacji klient-
terapeuta i analiza struktury kontaktu.

35 Por. J. Bremer (red.) 2016:Przewodnik po kognitywistyce. Wydawnictwo WAM. Kraków.
O interdyscyplinarności kognitywizmu pisze Józef Bremer. Pokazuje zależności między językiem i
poznaniem, a także podkreśla wpływ filozofii umysłu na inne dziedziny wiedzy. Zob. H. Arendt 2016:
Życie umysłu. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz, R. Piłat, B. Baran. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa;
Acerman D. 2005:Alchemia umysłu. Tajemnice i piękno naszego mózgu. Przekł. P. Kaliński, Jacek
Santorski& Co Agencja Wydawnicza. Warszawa.

36 M. Hohol 2013:Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Wydawnictwo
Copernicus Center Press. Kraków, s. 91.

37 A. Dąbrowski 2014:Od komputacjonizmu do ucieleśnionego modelu poznania i umysłu w
kognitywistyce. W: Dąbrowski, J. Woleński A. (red.) 2014:Metodologiczne i teoretyczne podstawy
kognitywistyki. Wydawnictwo Copernicus Center Press. Kraków, s. 52-54.
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Langacker wydałFundation of Cognitive Grammar, gdzie wyłożył całościowe

spojrzenie na gramatykę z perspektywy kognitywnej, a George Lakoff wspomnianą

wcześniej Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: co kategorie mówią nam o umyśle,

w której to pracy, opierając się na przykładach z różnych języków, analizuje

problem kategoryzacji w języku i jej wpływ na pojmowanie rzeczywistości.

Terminu „kognitywny”, który pochodzi z języka łacińskiego (cognitio –

poznanie), zaczęto używać szerzej w latach osiemdziesiątych (teorie i modele

kognitywne Lakoffa), kiedy to zainteresowanie językoznawstwem kognitywnym

pojawiło się w Europie, głównie w Holandii, Belgii i Niemczech. Rozkwit badań

kognitywnych doprowadził do powstania na przełomie 1989 i 1990 roku

Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i czasopisma „Cognitive Linguistics”.

Idee kognitywne związane z językoznawstwem, jednak nieokreślone jeszcze w

ten sposób, można znaleźć w pracach uczonych już wcześniejszych, między innymi

u Benjamina Lee Whorfa (1897-1941) w jego książceJęzyk, myśl i rzeczywistość, w

której mówi on o zasadzierelatywizmu j ęzykowego, a także rozważa problem

kategorii językowych, wprowadzając rozróżnienie na kategorie jawne, czyli mające

swój formalny wykładnik (np. końcówka -s dodawana do większości rzeczowników

liczby mnogiej w języku angielskim) i ukryte, czyli ujawniające swą przynależność

jedynie w pewnych szczególnych rodzajach wypowiedzi (np. angielski rodzaj

gramatyczny rzeczowników, ujawniający się dopiero podczas zastąpienia danego

rzeczownika zaimkiem osobowym). Stwierdza także, że „każdy język stanowi

rozległy i odrębny system wzorców kulturowych sankcjonujących kulturowe formy

i kategorie, za pośrednictwem których nie tylko porozumiewamy się, ale, co więcej,

analizujemy rzeczywistość, wyróżniając bądź ignorując w niej pewne typy relacji i

zjawisk, za pomocą których rozumujemy i którymi wypełniamy naszą

świadomość” 38.

Teorie przez niektórych uważane za konkurencyjne do kognitywizmu to:

gramatyka konstrukcyjna Adeli Goldberg (uważana przez jej twórców za nurt

kognitywizmu, kładzie nacisk na status semantyczny konstrukcji składniowych,

podkreśla ścisłą relację między formą a treścią), funkcjonalizm Simona C. Dika

(zakłada,że najważniejsza jest pragmatyka, której podporządkowana jest semantyka,

38 B. Lee Whorf 2002:Język, myśl, rzeczywistość. Przekł. T. Hołówka. Wydawnictwo „KR”.
Warszawa, s. 337.
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a tej z kolei składnia)39, teoria indefinibilii Anny Wierzbickiej (istnienie prostych

elementów znaczeniowych wspólnych wszystkim językom), semantyka ram

Charlesa Fillmore’a (system powiązanych pojęć, w którym, aby zrozumieć jedno

pojęcie, należy zrozumieć pozostałe pojęcia i łączące je zależności), lingwistyka

tekstu Roberta de Beaugrande (szeroko zakrojone, wielopłaszczyznowe badania

tekstów, w oparciu o siedem kryteriów tekstualności: spójność syntagmatyczną,

spójność semantyczną, intencjonalność, akceptowalność, informatywność,

sytuacyjność i intertekstowość40), teoria oglądu Roberta MacLaury’ego (wyróżnia

cztery poziomy oddalenia między mówiącym a obiektem, o którym mówi –

wypowiedź najbardziej subiektywna jest wtedy, gdy mówiący zlewa się z obiektem,

a najbardziej obiektywna, gdy znajduje się w największym oddaleniu). Co ciekawe,

wiele z nich, jak przykładowo semantyka ram Fillmore’a, traktowanychjest jako

część myśli kognitywnej chociażby przez George’a Lakoffa w pracyNie myśl o

słoniu!, w której to autor analizuje, jak wprowadzanie określonych ram pojęciowych

wykorzystywane jest w dyskursie publicznym, a szczególnie w polityce41.

Kognitywizm polski

Zainteresowanie nowym nurtem zaczęło się w Polsce w latach 80. Jednak

obserwacje istotne dla myśli kognitywnej są dostrzegalne już w pracach polskich

badaczy, takich jak: Jan Baudouin de Courtenay czy Jan Rozwadowski. Ten

pierwszy wiązał zmiany językowe ze zmianami zachodzącymi w umysłach

jednostek (w rozumieniu psychologiiGestalt). Z kolei Jan Rozwadowski podkreślał

psychologiczność zmian zachodzących zjawisk językowych, a także istotny wpływ

warunków zewnętrznych na rozwój znaczeń. Używał również takich terminów, jak

apercepcja czy wyrazistość, mówiąc o procesie postrzegania i nazywania

rzeczywistości, a także zastanawiał się nad znaczeniem wyrażeń językowych,

opisujących sferę uczuć, poszukując wyjaśnień w biologicznych doznaniach

człowieka, co w sposób bezpośredni wiąże się z późniejszymi koncepcjami

kognitywnymi. Również rozważania o strukturze gramatycznej podejmowane przez

Bronisława Malinowskiego − wskazujące na istnienie rzeczywistych kategorii w

39 Przez Ronalda W. Langackera językoznawstwo kognitywne jest uważane za część
językoznawstwa funkcjonalnego, z czym można się zgodzić, biorąc pod uwagę, że traktuje się je jako
system otwarty (R. Kalisz 2001:Językoznawstwo kognitywne wświetle językoznawstwa
funkcjonalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, s. 42-43).

40 R. de Beaugrande 1990:Wstęp do lingwistyki tekstu. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
41 Por. G. Lakoff 2011b:Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę: obowiązkowa lektura

dla myślących postępowo. Przekł. A. E. Nita, J. Wasilewski. Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Warszawa.
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otaczającym świecie, które to odpowiadają strukturze języka — korespondują z

kognitywnymi koncepcjami dotyczącymi kategorii. Nawet w pracach polskich

strukturalistów dostrzec można ścieranie się dwóch nurtów. I tak z jednej strony

widoczna jest ostra krytyka psychologizmu w badaniach nad językiem (na przykład

w pracy Leona ZawadowskiegoLingwistyczna teoria tekstuz 1966 roku), a z

drugiej pojawiają się analizy językoznawcze napisane w duchu kognitywistycznym

(Język a człowiekJerzego Kuryłowicza czyNeosemantyzmy współczesnego języka

polskiegoz 1978 r. Danuty Wesołowskiej). Wiele jest prac, których autorzy, idąc

wbrew głównemu założeniu strukturalizmu, nie wyrzekają się pojęcia skalarności

(stopniowalności).

Obecnie najliczniejsze badania utrzymane w nurcie kognitywistycznym

dotyczą etnolingwistyki. Szczególnie warte odnotowania są te zapoczątkowane

przez Jerzego Bartmińskiego w Lublinie, gdzie wraz ze współpracownikami od

1988 roku zajmuje się on między innymi językowym obrazemświata. Ważny wkład

w badanie metafor ma tłumacz Tomasz Krzeszowski, który przybliżył polskiemu

czytelnikowi teorię metafory stworzoną przez George’a Lakoffa, dokładając do niej

element aksjologiczny. Nie sposób nie przywołać Romana Kalisza, który do opisu

aktów mowy zastosował teorię prototypów, a także dokonał porównania

językoznawstwa kognitywnego i funkcjonalnego42.

W dziedzinie gramatyki powstało kilka prac autorstwa Elżbiety Tabakowskiej,

Jolanty Antas, a także monografia Renaty Przybylskiej. Kognitywne analizy

językoznawcze podejmowały też Anna Wierzbicka, Brygida Rudzka-Ostyn, Ewa

Dąbrowska, Barbara Barcz43. To badania Wierzbickiej są najbardziej istotne

zarówno dla kognitywizmu polskiego, jak iświatowego.

Podsumowując, jak stwierdza filozof Jan Woleński, obecnie nie można uciec

od kognitywistyki , gdyż chcąc nie chcąc, korzysta się z jej dorobku , rozważając

kwestie związane z poznaniem, stąd też przenika ona do wszystkich dyscyplin

naukowych44.

Przypomnijmy,definicja kognitywna według Jerzego Bartmińskiego to taki

sposób wyjaśnienia, który macharakter poznawczy, a nie czysto semantyczny.

42 Por. R. Kalisz: dz. cyt.
43 E. Tabakowska 2004:Kognitywizm po polsku: wczoraj i dziś. Wydawnictwo „Universitas”.

Kraków, s. 5-28.
44 J. Woleński 2014: Jaka jest kognitywistyka (?) każdy widzi. W: Metodologiczne i

teoretyczne problemy kognitywistyki. Wydawnictwo Copernicus Center Press. Kraków, s. 9-24.
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Zdawać ma więc sprawę, w jaki sposób społeczność mówiąca danym językiem

pojmuje przedmiot opisu, jak wiedza oświecie jest w nim zawarta, jak jest on

kategoryzowany i wartościowany. Definicja taka odwołuje się do stereotypów

językowych, posługuje się w wyjaśnieniach elementami wiedzy potocznej, ukazując

charakterystykę utrwaloną w językowym obrazie świata (skrót: JOS), czyli

zdeterminowaną kulturowo, stąd ważny termin dla kognitywizmu –kulturowy

obraz świata (skrót: KOS). Aby treść definicji była adekwatna, stosuje się: analizę

leksemu na tle systemu językowego,analizę słowa w zapisanych tekstach kultury,

wywiady z użytkownikami języka, którzy w sposób dla siebie właściwy definiują

używane przez siebie słowa, analizę materiałów socjologicznych i

etnograficznych związanych ze sposobem użycia danego przedmiotu w kulturze

oraz interakcji z nim . Definicja nie ogranicza się do podawania jedynie cech

koniecznych i wystarczających do identyfikacji denotatu, ale podaje wszystkie te,

które są utrwalone w języku. Nie jest w niej koniecznie obecny składnik

kategoryzujący, pojawiają się za to ustalenia relacji między różnymi semami danego

leksemu. Zatem definicja ma za zadanie przedstawić nam ‘typowy (prototypowy)

przedmiot’ (tak jak rozumie to językoznawstwo kognitywne). W skład definicji

wchodzą cechy stereotypowe, które widoczne są między innymi w przysłowiach.

Czwartą cechą definicji kognitywnej jest kategorialny, fasetowy układ zdań

definiujących, pojawią się takie kategorie jak: wygląd, cechy, działania,

pochodzenie, czas i miejsce działania, lokalizacja itp.45. Metodologia stworzona

przez Bartmińskiego opiera się na badaniach folklorystycznych.

Istnieje wiele definicji kognitywizmu, każda w zależności od formułującego ją

badacza zwraca uwagę na jego inny aspekt, czasem przybliża go do psychologii,

innym razem do neurobiologii lub też cybernetyki. Są definicje, które sytuują go

bliżej filozofii poznania, filozofii języka.

W Nowym słowniku języka polskiego PWNodnaleźć można następujące

definicje kognitywizmu:

1. filoz. «pogląd, zgodnie z którym etyka normatywna ma poznawczy,

naukowy charakter i nie można o jej tezach orzekać, czy są prawdziwe, czy

fałszywe»

45 J. Bartmiński 1988:Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. W:
Konotacja. Red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Lublin, s.
169-183.
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2. «kierunek we współczesnym językoznawstwie, który odwołując się do

psychologii, socjologii i innych dyscyplin, zajmuje się opisem języka uwikłanego w

kontekst kulturowy i badaniem, w jaki sposób w języku odzwierciedla się

rzeczywistość»46.

Dla poniższych rozważań istotne jest drugie rozumienie, związane z

językoznawstwem i badaniami kulturoznawczymi.

Język

O języku była już mowa w poprzednich podrozdziałach, teraz dodane zostanie

jedynie to, co jest szczególnie istotne z perspektywy kognitywnej. Jak podkreśla

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: „Język naturalny i inne kody semiotyczne w

teorii kognitywnej traktowane są jako kontinuum. Typ procesów obecny w

tworzeniu i odbieraniu znaczeń języka ogólnego jest taki sam jak w przypadku

języka literackiego czy postrzegania i interpretacji sztuki wizualnej lubproduktów

kulturowych”47. Z kolei John R. Taylor ujmuje język jako kod symboliczny, który

dostarcza swoim użytkownikom możliwość reprezentowania swoich myśli za

pośrednictwem specyficznychśrodków48. Tworzą go jednostki językowe, składające

się z połączenia w sposób konwencjonalny jednostki formalnej z semantyczną,

połączenie owo daje parę forma-znaczenie. Jednostkami językowymi są nie tylko

wyrazy, ale także morfemy fleksyjne, morfemy słowotwórcze, wyrazy złożone,

idiomy oraz konstrukcje gramatyczne. Mówi się o arbitralności języka, jednak

kognitywiści twierdzą, że nie do końca jest to teza prawdziwa, gdyż obserwujemy

wiele przypadków na poziomie gramatycznym, w których więcej treści pokrywa się

z większą ilością formy, na przykład tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

poprzez dodanie końcówki –y, jak w wyrazie: kot, kot-y.

W języku znajdują odzwierciedlenie trzy zasady: indeksowości, ikoniczności i

symboliczności49. Indeksowość polega na tym,że istnieją pewne typy wyrażeń,

46 Nowy słownik języka polskiego PWN. 2002. Red. E. Sobol. Wydawnictwo PWN. Warszawa,
s. 333.

47 B. Lewandowska-Tomaszczyk 2006:Konstruowanie znaczeń i teoria stapiania. W:
Kognitywizm w poetyce i stylistyce. Red. G. Habrajska, J.Ślósarska. Wydawnictwo „Universitas”.
Kraków, s. 19.

48 J. R. Taylor 2007:Gramatyka kognitywna. Przekł. M. Buchta, Ł. Wiraszka. Red. E.
Tabakowska. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków, s. 20.

49 Trychotomicznego podziału znaków dokonał Charles S. Peirce, wyróżniając ikony, indeksy
i symbole, wyjaśniając, iż ikony „służą do reprezentowania swoich przedmiotów tylko o tyle, o ile
same je przypominają, (...) Indeksy reprezentują swoje przedmioty jedynie na mocy rzeczywistego
powiązania z nimi, niezależnie od jakiegoś podobieństwa do nich, Symbole reprezentują swoje
przedmioty niezależnie zarówno od podobieństwa, jak i rzeczywistego związku, gdyż dyspozycje lub
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dzięki którym można na coś wskazywać – ą to wyrażenia deiktyczne, wśród których

wymienić można zaimki wskazujące i zaimki osobowe, a także przysłówki ‘dzisiaj’,

‘wczoraj’, ‘wtedy’. Z indeksowością związany jest także egocentryzm, czyli

opisywanie rzeczywistości za punkt odniesienia stawiające siebie, oraz

antropocentryzm, czyli opisywanieświata rozpoczynane od człowieka i z ludzkiej

perspektywy.Ikoniczność wiąże się z podobieństwem formy językowej i treści.

Zawierają się w niej porządek sekwencyjny, ilość i dystans.Porządek sekwencyjny

to na przykład układ zdań składowych w zdaniu złożonym, który związany jest z

następstwem czasowym wymienianych czynności. Oczywiście powiązanie takie

występuje jedynie w zdaniach bezspójnikowych lub ze spójnikiem „i”.

Podobieństwo formy językowej związanej z ilością opiera się na odpowiedniości:

więcej formy – większa ilość znaczeń. Zasada dystansu mówi o tym,że elementy

znajdujące się obok siebie w zdaniu są ze sobą związane w sensie pojęciowym.

Zasada symboliczności związana jest z konwencjonalnym łączeniem formy ze

znaczeniem50.

Wilhelm von Humboldt określił j ęzyk jako twórcze przekształcenieświata

materialnego w świat psychiczny51. Z kolei Helmut Gipper twierdził, że

podstawową cechą języka, uwikłanego w określoną kulturę, jest zasada

relatywizmu j ęzykowego, czego doskonałym dowodem są próby przekładów

utworów z innych kręgów kulturowych, które zawsze są pewną formą interpretacji i

adaptacji52.

W ujęciu Ernsta Cassirera język pozwala człowiekowi na zbudowanie swojego

własnego, symbolicznegoświata, dzięki któremu może on zrozumieć i

interpretować, formułować i organizować, a następnie syntetyzować i

uniwersalizować swoje ludzkie doświadczenie53.

Z nieco innej perspektywy (ekologicznej) język analizuje Elżbieta Wąsik,

zastanawiając się, czy jest on bardziej narzędziem człowieka czy jego specyficzną

sztuczne nawyki ich interpretatorów zapewniają, że tak są rozumiane (Ch. Peirce 2005:Zaniedbany
Argument i inne pisma z lat 1907-1913. Wstęp i tłum. S. Wszołek. Wydawnictwo Naukowe PAT.
Kraków, s. 140).

50 E. Tabakowska (red.) 2001:Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Wydawnictwo
„Universitas”. Kraków, s. 20-32.

51 J. Anusiewicz 1994:Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, s. 31.

52 Tamże, s. 31.
53 E. Cassirer 1998:Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Tłum. A. Staniewska.

Wydawnictwo „Czytelnik”. Warszawa, s. 349.
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właściwością. Badając jego uwarunkowania biologiczne i kulturowe, przytacza

poglądy różnie zorientowanych językoznawców, antropologów, biologów i

filozofów, którzy pragnęli dociec natury języka i jego uwarunkowań. Podkreśla, że

jest on istotny dla organizowania ludzkiego doświadczenia i pośredniczy w

rozumieniu świata, ale równocześnie ma funkcj ę komunikacyjną i

kulturotwórcz ą, gdyż komunikowanie się należy do najbardziej typowych i

najczęstszych działań społecznych54.

George Lakoff podkreśla, że język, oprócz wyrażania myśli , również na nie

wpływa. Nowy użytkownik , ucząc się danego języka, równocześnie uczy się w

pewien sposób odbierać, rozumieć i wartościować rzeczywistość, która znajduje

swoje odbicie w języku55. Kluczowym komponentem języka jest znaczenie, które

jest ściśle zależne od kontekstu danej wypowiedzi. Najczęściej mówimy o

potocznym i naukowym znaczeniu.

Znaczenie

To jedna z najważniejszych w kulturoznawstwie kategorii, któraściśle wiąże

się z przekładem i interpretacją kultur56.

Jak definiuje Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, znaczenie to „potencjalna

aktywacja różnych poziomów i powiązań semantycznych danej jednostki z innymi,

w kontekście współgrających z nimi ram konceptualnych”57.

Znaczenie wynika z doświadczenia określonego bytu w otoczeniu.

Bezpośrednio znaczące są dla człowieka pojęcia z poziomu podstawowego.

Znaczenie pojęć z poziomu nadrzędnego i podrzędnego opiera się na ich

zakorzenieniu w pojęciach z poziomu podstawowego oraz korelacjach

zachodzących między nimi58.

Zoltán Kövecses podkreśla, że znaczenie jest w nierozerwalny sposób związane

z cielesnością i ucieleśnieniem. Zależy ono od tego, w jaki sposób dane

doświadczenie będzie ramowane przez konkretnego użytkownika języka. Innymi

54 E. Wąsik 2007: Język − narzędzie czy właściwość człowieka? Założenia gramatyki
ekologicznej lingwistycznych związków międzyludzkich. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Poznań, s. 13-81.

55 Por. G. Lakoff 2011a:Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: co kategorie mówią nam o
umyśle. Red. E. Tabakowska. Przekł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska. Wydawnictwo
„Universitas”. Kraków.

56 E. Baldwin, B. Longhurst, S. Mccracken, M. Ogborn, G. Smith 2007: Wstęp do
kulturoznawstwa. Tłum. M. Kaczyński, J, Łoziński, T. Rosiński. Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.
Poznań, s. 72.

57 B. Lewandowska-Tomaszczyk 2006: dz. cyt., s. 22.
58 G. Lakoff 2011a: dz. cyt., s. 289.
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słowy, znaczenie to skomplikowana zależność pomiędzy konstruowaniem

rozumieniaświata w relacji do języka i świata jako takiego. Znaczenie złożonych

jednostek językowych opiera się na luźnej kompozycjonalności, z racji istnienia

idiomatyczności jako standardowej cechy języków naturalnych. Można powiedzieć,

że zbiór znaczeń wspólnych dla danej grupy to kultura. Mózg jest

odpowiedzialny za tworzenie znaczeń, procesy poznawcze, za ich produkcję, a

ciało za nadawanie znakom językowym znaczenia. Tworzenie znaczeń odbywa

się poprzez negocjowanie pomiędzy użytkownikami posiadającymi odmienne

modele tej samej domeny doświadczeniowej59.

Również Mark Johnson podkreśla, że myślenie o umyśle w oderwaniu od ciała

jest złudzeniem, a „fakt ucieleśnienia umysłu niesie za sobą kilka głębokich

konsekwencji dla tego, kim jesteśmy i jak powinniśmy przeżywać naszeżycie:

zaprzecza on radykalnemu oddzieleniu umysłu/ciała, postrzega znaczenie,

wyobraźnię i rozum jako ucieleśnione, wyklucza radykalną wolność, wiąże emocje z

rozumem oraz domaga się od nas ucieleśnionej duchowości” 60.

W ujęciu strukturalnym połączenie formy i znaczenia jest arbitralne.

Kognitywizm modyfikuje to rozumienie. Czasami może dochodzić do sytuacji, gdy

między formą a znaczeniem zachodzi bezpośredni związek. Dzieje się tak dlatego,

że formę językową konceptualizujemy w terminach przestrzennych. I tak istnieją w

języku sytuacje, gdy więcej formy oznacza także więcej treści, na przykład gdy

powtórzony zostaje wyraz lub przedłużona samogłoska:

‘Jestem bardzo, bardzo, bardzo chora’ (Trzykrotnie powtórzony przysłówek

wzmacnia oraz podkreśla powagę i natężenie choroby).

‘Ale cudoooowna dziewczynka!’ (Przedłużona samogłoska sugeruje w tym

zdaniu,że dziewczynka jest wyjątkowo cudowna).

Bezpośredni związek między formą a znaczeniem zachodzi także wtedy, gdy

rozpatrujemy pozycję wyrazów w zdaniu. I tak im bliżej siebie znajdują się

konkretne wyrazy, tym silniej jeden wpływa na drugi. Na przykład w zdaniu: ‘Anna

nie czuje się dobrze’ – zawarta jest informacja,że Anna nie czuje się dobrze, ale też

59 Z. Kövecses 2011:Język, umysł, kultura: praktyczne wprowadzenie. Tłum. A. Kowalcze-
-Pawlik, M. Buchta. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków, s.28-29, 470-476.

60 M. Johnson 2015:Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego. Tłum. J. Płuciennik.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 30.
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nie tak źle. Z kolei w zdaniu: ‘Anna czuje się niedobrze’ – jednoznacznie, choć

nieco łagodniej zostało stwierdzone,że Anna jest chora61.

Kognitywizm ujmuje znaczenie jakokonceptualizację pojęć. Ponieważ każda

jednostka językowa może być konceptualizowana na różne sposoby, stąd też

założyć można,że praktycznie są polisemiczne62.

Prawda

Według kognitywistyki nie istnieje jedna obiektywna prawda, zgodnie z którą

rozumiemy rzeczywistość. Dane stwierdzenie będzie prawdziwe lub nie w

zależności od rozumienia poszczególnych jego części. Prawda, podobnie jak

wszystkie inne pojęcia językowe, macharakter radialny , czyli w jej centrum

znajdują się prawdy centralne, rozumiane bezpośrednio, a także jej rozszerzenia,

które rozumiane są pośrednio, wykorzystując kategorie z poziomów wyższych,

rozumienie metaforyczne, metonimiczne i symboliczne63.

Prawda jest związana z rozumieniem, a wręcz się na nim opiera. Jeśli dana

rzeczywistość może być rozumiana w jeden konkretny sposób, to prawda wydaje się

prawdą absolutną. Jeśli jednak coś można pojmować na kilka sposobów, to

uwidacznia się teza o powiązaniu prawdy i rozumienia, a tym samym jej

relatywności. Jeśli rozumienie jakiejś sfery nie jest możliwe poprzez nasze

bezpośrednie doświadczenie, to projektujemy na nią doświadczenia ze sfer, których

doświadczamy bezpośrednio. Podstawową rolę w rozumieniu odgrywa ciało,

które nadaje struktur ę doświadczeniu. I tak kategorie orientacyjne, takie jak:

‘przód-tył’, ‘góra-dół’, ‘wewnątrz-na zewnątrz’, ‘na-poza’, zostają przez nas użyte

w sytuacjach, gdy na przykład rzecz, o której orzekamy, nie posiada przodu ani tyłu,

jak chociażby piłka. Co istotne,sposób projekcji nie jest identyczny, a zależy od

języka i kr ęgu kulturowego. Stąd też zdania wypowiedziane w danym języku

mogą być uznane za jak najbardziej zrozumiałe i prawdziwe, a dla przedstawicieli

innego języka wydawać sięmogą niezrozumiałe albo nawet fałszywe.

W ustalaniu prawdy dużą rolę odgrywakategoryzacja, która dokonywana jest,

gdy chodzi o przedmioty, w oparciu o percepcję zmysłową, interakcję z

kategoryzowaną rzeczą oraz ich funkcjonalność i celowość. Poprzez kategoryzację

61 G. Lakoff, M. Johnson 2010:Metafory w naszymżyciu. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa,
s. 175-189.

62 R. Langacker W. 2005:Wykłady z gramatyki kognitywnej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 48-70.

63 G. Lakoff 2011a: dz. cyt., s. 293-294.
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uwypukleniu zostaje poddana jedna właściwość danej rzeczy lub wydarzenia, inne z

kolei pozostają na dalszym planie lub nawet zostają całkiem ukryte. Prawda

powiązana jest z systemem pojęć, którym się posługujemy, stąd też można mówić o

jej względności. Dzieje się tak dlatego,że owe pojęcia odpowiadają jedynie cechom

interakcyjnym rzeczy, a nie ich cechom inherentnym. System pojęć w dużej mierze

jest metaforyczny, gdyż w przypadku braku bezpośrednich doświadczeń w danej

sferze, wykorzystywane jest projektowanie doświadczeń z innej sfery64.

Iwona Nowakowska-Kempna, analizując koncepcję prawdy w kognitywistyce,

używa terminu ‘byt zinterpretowany’ na określenie tego, co istnieje i zostaje przez

człowieka zauważone, w odróżnieniu od tradycyjnego rozumienia prawdy jako

odbicia rzeczywistości tego, co jest, czyli bytu samego w sobie65. Podkreśla, że taka

koncepcja prawdy jest koherencyjna, gdyż zakłada zgodność słów z rozumieniem

rzeczywistości. Ponieważ rozumienie opiera się na doświadczeniu, żadne

twierdzenia nie stają się ostatecznie prawdziwe, ale mogą zostać zweryfikowane w

obliczu nowych doświadczeń. Opowiada się ona jednak za koncepcją prawdy

usytuowaną pomiędzy umiarkowanym obiektywizmem a umiarkowanym

subiektywizmem. Podkreślając przy tym, że założyć można obiektywne istnienie

przedmiotów i rzeczywistości pozajęzykowej, co jest niezależne od woli i wiedzy

człowieka. Jednak w jaki sposób będą one interpretowane, zależy już od

użytkownika i języka, jakim się posługuje, co wiąże się z zawartym w nim

językowym obrazemświata. Co ciekawe, autorka sugeruje,że koncepcja realizmu

doświadczeniowego, zgodnie z którą rozumiana jest prawda w kognitywizmie, nie

stoi w sprzeczności nawet zaugustiańską teorią prawdy absolutnej, która tkwiąc

w Bogu, staje się dla człowieka wyzwaniem, aby starał się do niej zbliżać66.

Tomasz Krzeszowski z kolei buduje koncepcję semantyki aksjologicznej,

zgodnie z którą to nie kryterium prawda-fałsz jest najistotniejsze w analizie

znaczenia jednostek językowych, a często może być nim kryterium dobry-zły. Jak

64 G. Lakoff, M. Johnson 2010: dz. cyt., s. 215-242.
65 Teorie prawdy dzielimy na klasyczną i nieklasyczne. Wśród tych ostatnich Kazimierz

Ajdukiewicz wyróżniał: koherencyjną, powszechnej zgody, oczywistości i utylitarystyczną.
‘Klasyczna teoria prawdy’ często używana jest zamiennie z terminem ‘korespondencyjna teoria
prawdy’, choć jak podkreśla Woleński, taka synonimia jest uzasadniona jedynie w przypadku słabego
rozumienia pojęcia korespondencji, jak je rozumie Tadeusz Kotarbiński (M. Woleński 2005: dz. cyt.,
s. 158-168).

66 I. Nowakowska-Kempna 2000:Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Część II. Data.
Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa, s. 25-
45.



26

sugeruje autor, drugie rozróżnienie pojawia się wcześniej w dziecięcych

kategoryzacjach, a także jest najsilniejszym pojedynczym czynnikiem

rozróżniającym pojęcia. Oprócz tego kryterium dobry-zły może też objąć swym

zasięgiem mniejsze jednostki językowe, a nie tylko zdania, jak ma to miejsce w

przypadku kryterium prawda-fałsz. Poza tym dobry i zły mają najszerszy zakres

znaczeniowy wśród przymiotników oceniających67.

Prototyp

Najkrócej mówiąc, prototyp w ujęciu kognitywnym to najlepszy, najbardziej

reprezentatywny przykład należący do danej kategorii. Jest to jednostka

abstrakcyjna, reprezentacja mentalna, a nie konkretny element, stąd mówi się

jedynie, że dane elementy są bardziej lub mniej prototypowe. Efekty prototypowe

opierają się na podobieństwie rodzinnym, czyli czymś, co sprawia,że elementy

należące do danej kategorii mają coś ze sobą wspólnego, ale też posiadają wiele

cech je różniących.

Inaczej ujmując, prototyp jest zbiorem cech istotnych, desygnacyjnych,

wyodrębnionych z serii egzemplarzy, jakie musi posiadać każdy typowy egzemplarz,

należący do danego gatunku, ale sam nie byłby typowym egzemplarzem.

Egzemplarz typowy byłby wyodrębniony na podstawie podobieństwa rodzinnego.

Prototyp decyduje o kategoryzacji, o porządkowaniu poznawczej rzeczywistości, nie

zaś o jej rozpoznawaniu i identyfikowaniu, czemu służy stereotyp68.

Termin ten związany jest z prowadzonymi przez Eleonor Rosch w latach

siedemdziesiątych badaniami nad kategoryzacją. Zjawisko, które polega na ocenie

reprezentatywności danego egzemplarza dla konkretnej kategorii, określa się

mianem efektu prototypowego. Efekt ten można mierzyć, ustalając stopień

reprezentatywności69.

Silnie związany z prototypem jest przykład wyrazisty, który nie zawsze jest

najbardziej typowym przykładem należącym do danej kategorii, ale na pewno

67 Por. T. P. Krzeszowski 1999:Aksjologiczne aspekty semantyki językowej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.

68 G. Habrajska 1998:Prototyp-stereotyp-metafora. W: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki:
teoria, metodologia, analizy empiryczne. J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Towarzystwo Przyjaciół
Polonistyki Wrocławskiej. Wrocław, s. 117-118.

69 V. Evans 2007:Leksykon językoznawstwa kognitywnego. Wydawnictwo „Universitas”.
Kraków, s. 29.
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najbardziej rozpoznawalnym i kojarzonym przez ogół społeczeństwa; przykład

wyrazisty Lakoff nazywałparagonem70.

Efekty prototypowe tworzy się za pomocą: metonimii, kategorii radialnej,

kategorii generatywnej, kategorii skalarnej, kategorii klasycznej71.

Występują one na wszystkich poziomach języka, czyli w fonologii, morfologii,

składni i semantyce. W fonologii prototypem byłby główny wariant fonemu, a

pozostałe warianty, zwane pobocznymi, stanowią elementy kategorii danego fonemu,

na przykład dla kategorii fonemu /d/ prototypem jest główny wariant fonemu, czyli

głoska przedniojęzykowo-zębowa, zwarta, dźwięczna [d], a warianty poboczne:

zmiękczone [d’] i udziąsłowione [ḍ] są pozostałymi elementami tej kategorii.

W składni najbardziej prototypowymi są zdania proste z czasownikiem w

formie osobowej, na przykład ‘Cela mieszka w Warszawie’. Wszelkie inne formy

zdaniowe będą znajdowały się niżej w hierarchii prototypowej.

Anna Wierzbicka krytykuje teorię prototypów przedstawioną przez Lakoffa,

wskazując, że jej prawdziwość jest ograniczona do słów takich jak: ‘meble’, które

określają zbiór niejednorodny, w którym trudno jest wskazać na cechę wspólną

wszystkich jego elementów, podając definicję opisującą jakiś niekonkretny mebel.

Nie przystaje jednak do słów takich jak: ‘ptak’, które jako jednostka taksonomiczna

obejmują elementy w pewnym stopniu podobne i takie, które można zdefiniować.

Zaznacza jednakże, że może być ona użyteczna, jeśli nie będzie się jej kontrastować

z definiowaniem, a potraktuje jako uzupełnienie i rozszerzenie definicji w celu

pełniejszego i lepszego zrozumieniaświata, w celu przybliżenia tego, jak ludzie

konceptualizują rzeczywistość odbijającą się w języku. Podkreśla, że są cechy

konieczne i wystarczające, które definiują jakiś termin, ale są też takie, które choć

związane z naszym prototypowym myśleniem o danej rzeczy, nie są konieczne, aby

daną rzecz nazwać tym konkretnym terminem72.

Kategoria radialna

Kategoria radialna to taka struktura, w której występuje element centralny i

jego warianty utrwalone na mocy konwencji, których nie można przewidzieć na

mocy konwencji. Warianty modelu centralnego są motywowane przez niego i

pewne ogólne zasady dotyczące rozszerzania, które są zależne od danej kultury.

70 Tamże, s. 117.
71 G. Lakoff, M. Johnson 2010: dz. cyt., s. 286.
72 A. Wierzbicka 1999:Język – umysł – kultura. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 27-48.
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Struktura ta jest pojmowana w kategoriach schematu CENTRUM-PERYFERIE.W

centrum kategorii znajduje się prototyp , czyli najbardziej typowy przykład,

posiadający najwięcej cech charakteryzujących daną kategorię. Peryferia posiadają

tylko pewne cechy wspólne dla danej kategorii. Elementy kategorii radialnej są ze

sobą związane na mocy tak zwanego podobieństwa rodzinnego, czyli nie istnieje

zestaw cech charakteryzujących owe elementy. Najczęściej dana kategoria

pojmowana jest poprzez element centralny, czasem jednak może się zdarzyć, że to

model podrzędny będzie punktem odniesienia dla całej kategorii. I tak w systemie

dziesiętnym punktem odniesienia jest wielokrotność liczby dziesięć, ale w pewnych

przypadkach sytuacja ta może ulec zmianie, na przykład gdy mowa o temperaturze

ludzkiego ciała, punktem tym jest 36,6°C. Są także przypadki, kiedy kategoria jest

pojmowana za pośrednictwem tak zwanych przykładów wyrazistych, czyli takich,

które niekoniecznie będąc elementem centralnym danej kategorii, z jakiegoś

powodu stają się odwołaniem zrozumiałym dla użytkowników.

Kategoria radialna występuje na niższym poziomie kategoryzacji według

określenia Lakoffa, który mówi o kategoryzacji na poziomie podstawowym, na

którym rozróżniamy ‘koty’, ‘psy’ i tym podobne kategorie; kategoryzacji na

poziomie wyższym, kiedy mówimy na przykład o ‘ssakach’ i ‘płazach’ oraz

kategoryzacji na poziomie niższym, w której to wyróżniamy elementy wchodzące w

skład kategorii podstawowej, na przykład różne rasy psów. Terminy z poziomu

podstawowego są też jako pierwsze nabywane przez dzieci w procesie uczenia się

języka. Co istotne,potoczna kategoryzacjaświata, która odbija się w języku, nie

musi pokrywać się z kategoryzacją biologiczną, na przykład słowo ‘ptak’ należy

do kategoryzacji na poziomie podstawowym, mimoże w taksonomii znajduje się na

tym samym poziomie, co ‘ssak’, ‘płaz’ czy ‘gad’.

Podobnie dzieje się z terminami kulturoznawczymi – na przykład termin ‘film’

znajduje się na poziomie podstawowym i należy do kategorii tekstów kultury.

Gatunki filmowe mieszczą się na niższym poziomie kategoryzacji. Zjawisko to

przedstawia poniższy rysunek.
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Rys. 1. Przykład kategoryzacji (Źródło: opracowanie własne)

Można wyszczególnić ogólne zasady kategoryzacji, takie jak:

– centralność, czyli występowanie elementów centralnych dla danej kategorii,

które są dla niej podstawowe,

– występowanie powiązań między poszczególnymi elementami danej kategorii,

– istnienie podstawowych domen doświadczeniowych dla danej kultury,

– występowanie wyidealizowanych modeli poznawczych (czyli idealnego

przykładu danej kategorii– film fabularny jako wyidealizowany model poznawczy

filmu),

– oparcie na wiedzy konkretnej,

– dopuszczenie tzw. kategorii „inne”, która zawiera elementy niepowiązane,

– wszystkie elementy danej kategorii nie muszą posiadać cech wspólnych (na

przykład nie wszystkie choroby powodują ból),

– nie da się przewidzieć, jakie elementy będą należały do danej kategorii w

nieznanej dla użytkownika kategoryzacji73.

Teoria kategoryzacji oparta jest na dwóch podstawowych zasadach:

oszczędności poznawczej i strukturze postrzeganiaświata.Oszczędność poznawcza

oznacza,że człowiek dąży do poznania jak największej liczby elementówświata

przy jak najmniejszych nakładach sił, odbywa się to niemalże automatycznie, np.

małe dziecko słucha, jak mówią rodzice i za nimi powtarza słowa, ale nie umie od

razu użyć właściwej formy fleksyjnej, choć bywa tak, że ją intuicyjnie, trafnie i

bezbłędnie tworzy. Struktura postrzeganego świata opiera się na korelacjach,

które z kolei przyczyniają się do powstania prototypów74. To niewątpliwie wpływa

na tożsamość osoby.

73 G. Lakoff 2011a: dz. cyt., s. 89-94.
74 V. Evans: dz. cyt., s. 161.
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Analizę pojęcia kultury jako przykładu kategorii zło żonej przedstawił

Fredrik Barth, który chce, aby traktować ją jako element działań społecznych,

manifestujących się empirycznie. Każde kulturowe działanie będzie stanowiło

wariant kategorii złożonej, jaką jest kultura75.

Wyidealizowany model poznawczy (skrót: ICM ang. Idealized cognitive

model)

Według Lakoffa wyidealizowany model poznawczy to struktura, za pomocą

której porządkujemy naszą wiedzę o świecie. Składa się z symboli, które mogą być

modułowe (czyli istniejące niezależnie od siebie) albo gestaltowe (czyli

nieistniejące niezależnie od całości). Wyróżnić można pięć typów modeli

poznawczych: propozycjonalny, schematyczno-wyobrażeniowy, metaforyczny,

metonimiczny i symboliczny. Dwa pierwsze modele określają strukturę. Model

propozycjonalny zawiera byty mentalne i ich cechy oraz zachodzące pomiędzy

nimi relacje, co nadaje mu cechy obiektywne, opiera się na zasadach ramowania

wprowadzonych przez Charlesa Fillmore’a76. Model schematyczno-

wyobrażeniowy związany jest ze schematycznymi obrazami, które odzwierciedlają

ogólne pojmowanie jakiegoś przedmiotu, np.że jest on okrągły, duży. Modele

metaforyczne polegają na odwzorowaniu modelu propozycjonalnego lub

schematyczno-wyobrażeniowego z jednej domeny na inną. Modele metonimiczne

należą do jednego z wymienionych typów i dodatkowo polegają na odwzorowaniu

jednego elementu modelu na inny w tej samej domenie.Model symboliczny

charakteryzuje język77.

Wyidealizowany model poznawczy to znaczenie jakiegoś pojęcia, które

wybieramy, formułując wypowiedź językową. Rozumienie danego pojęcia przez

jedną osobę nie jest oparte na jednym modelu poznawczym, najczęściej w

zależności od tego, co chce ona powiedzieć, używa wybranego przez siebie,

najbardziej pasującego w danej chwili modelu. Opierając się na przykładzie

opisanym przez Lakoffa, można powiedzieć, że ktoś wypowiadający

stwierdzenie — „nie masz za grosz kultury” — za wyidealizowany model

75 F. Barth 2004:W stronę pełniejszego opisu i głębszej analizy zjawisk kulturowych. Przekł. A.
Bereza. W:Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej. Red. M. Kempny, E. Nowicka.
Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 180-192.

76 Por. przypis 41. Używając jakiegoś pojęcia, myślimy o nim, wstawiając je w konkretne
ramy doświadczeniowe, np. pojęcie ‘córka’ definiowane jest poprzez relację do pojęć takich jak:
‘rodzice’, ‘matka’, ‘ojciec’, z kolei nazwa ‘luty’ ma sens tylko wtedy, kiedy wspomnimy o
kalendarzu i podziale na miesiące.

77 G. Lakoff 2011a: dz. cyt., s. 280-290.
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poznawczy pojęcia KULTURA przyjmuje model wychowania, czyliże kultura to

dobre wychowanie. Model poznawczy zatem bierze udział w rozumowaniu i

tworzeniu kategorii78. Niektóre modele poznawcze mogą mieć strukturę skalarną,

inne z kolei są klasyczne, czyli posiadają ostre granice i są definiowane przez

warunki konieczne i wystarczające.

Metafora

W językoznawstwie kognitywnym jednym z najistotniejszych pojęć,

koniecznym dla zrozumienia ujmowania języka, jest pojęcie metafory. W

tradycyjnym ujęciu mówi się o dwóch teoriach metafor:metaforze prymarnej

Josepha Grady’ego imetaforze pojęciowej George’a Lakoffa i Marka Johnsona79.

Istotna dla niniejszej pracy jest metafora pojęciowa.

Powstaniemetafory pojęciowej opiera się na odbiciu domenyźródłowej na

domenę docelową. Domena źródłowa opiera się na doświadczeniach fizycznych,

które przenoszone są na pojęcie stanowiące domenę docelową na zasadzie

odpowiedniości, np. CHOROBA TO WALKA. Proces ten nazywa się wynikaniem

metaforycznym. Dziedzina docelowa korzysta ze słownictwa właściwego dziedzinie

źródłowej.

Najpowszedniejszą metaforą jest metafora pojemnika, która związana jest z

wieloma naszymi doświadczeniami cielesnymi80: ciało jest zarówno pojemnikiem na

różne substancje, jak też samo może znajdować się w jakichś pojemnikach, np.

CIAŁO TO WIĘZIENIE, CHOROBA TO WIĘZIENIE.

Metafora przewodu w pierwszej kolejności wiąże się z komunikacją, gdyż

nadawca przekazuje słowa odbiorcy. Uwidacznia się ona w takich sformułowaniach

jak: ‘jąkanie może powodować zakłócenia w porozumiewaniu’, ‘lewa powieka była

jego jedynym łącznikiem zeświatem’.

Inne powszechne metafory to: metafora ‘centrum-peryferie’ i metafora ‘źródło-

ścieżka-cel’ (np. diagnoza-terapia-wyleczenie).

Metafora pojęciowa powstaje wtedy, gdy „jedna domena pojęciowa jest

rozumiana za pośrednictwem innej domeny pojęciowej. Rozumienie to osiągamy,

dostrzegając zbiór systematycznych odpowiedniości, czyli odwzorowań między

78 Tamże, s. 13-25.
79 V. Evans: dz. cyt., s. 158-159.
80 O tym,że to ciało w dużej mierze jest podstawową naszego pojmowaniaświata, czyli o

bodycentryzmie (termin utworzony przez AnnęWierzbicką), pisze J. Maćkiewicz 2006:Językowy
obraz ciała. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
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tymi dwiema domenami. Metaforę pojęciową można opisać przy pomocy wzoru A

to B lub A jako B, gdzie A i B wskazują różne domeny pojęciowe”81. Co istotne,

domenaźródłowa jest bliższa fizycznemu doświadczeniu, domena docelowa z kolei

ma bardziej abstrakcyjny charakter82. W ujęciu George’a Lakoffa i Marka Johnsona

jest to odwzorowanie z domenyźródłowej na domenę docelową, przy czym domena

źródłowa musi być rozumiana bezpośrednio i niezależnie od metafory, której

dotyczy. Takie rozumienie pojęcia przyjmuje za wspomnianymi badaczami także

Roland W. Langacker83. Metafory często opierają się na korelacjach, jakie

dostrzegamy w naszym doświadczeniu. W potocznym ujęciu są one uważane za

środek literacki, ozdobną figurę, pojawiającą się jedynie w książkach. Jednak

Lakoff i Johnson zwracają uwagę, że praktycznie każda nasza wypowiedź nie

jest wolna od metaforyczności. Mało tego,metafory nie tylko są stale obecne w

naszych wypowiedziach, lecz również mają silny wpływ na nasze myślenie i

działanie. Jak zauważa Jolanta Maćkiewicz: „Posłużenie się metaforą pozwala

wejść mówiącemu i odbiorcy jego wypowiedzi w bliższy kontakt, stanowi

zaproszenie do współdziałania, zmusza odbiorcę do uruchomienia większej

aktywności interpretacyjnej, zachęca go do wniknięcia w umysł nadawcy, do

wyobrażenia sobie jego sposobu myślenia”84.

Lakoff i Johnson wyróżnili trzy typy metafor, które są obecne w języku:

ontologiczne, strukturalne i orientacyjne.

Metafora ontologiczna jest najbardziej podstawowym środkiem

przeznaczonym do rozumienia doświadczeń w kategoriach rzeczy lub substancji.

Pozwala nam wyróżniać fragmenty tych doświadczeń i traktować je jako odrębne

rzeczy lub substancje jednolitego rodzaju: UMYSŁ TO MASZYNA (która może

ulec zniszczeniu z powodu przeciążenia, zmęczenia, choroby, zaburzenia) w

zdaniach takich jak: ‘mój umysł nie działa już tak szybko jak kiedyś’, ‘przegrzał mi

się mózg’, UMYSŁ TO PRZEDMIOT KRUCHY – ‘w jednej chwili rozpadła się na

kawałki’, UMYSŁ TO POJEMNIK na myśli, słowa, emocje, uczucia, stany,

zachowania: ‘jej umysł pełen był obaw’, WYDARZENIA I CZYNNOŚCI TO

PRZEDMIOTY: ‘powitanie było gorące’, DZIAŁANIA JAKO SUBSTANCJE: ‘jej

81 Z. Kövecses: dz. cyt., s. 520.
82 Tamże, s. 178.
83 Por. R. W. Langacker 2005:Wykłady z gramatyki kognitywnej. Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 19.
84 J. Maćkiewicz: dz. cyt., s. 73.
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śpiew rozlał się po całej sali’, STANY JAKO POJEMNIKI: ‘popadł w

przygnębienie, ‘wpadł w złość’, ‘wpadł w szał’, PRZEDMIOT TO OSOBA : ‘leżeć

jak kłoda’ (kłoda to osoba – unieruchomiona, sparaliżowana, chora, która nie może

samodzielnie się poruszać z powodu obciążenia), JĘZYK TO KLUCZ: ‘j ęzyk

otwiera naświat’, ‘j ęzyk otwiera uwięziony umysł’, TANIEC TO JĘZYK: ‘poprzez

taniec mogła wyrazić wszystko’, ‘jej taniec mówił więcej niż tysiąc słów’.

Rys. 2. Metafora ontologiczna (opracowanie własne)

Metafora strukturalna składa się z konsekwentnego zbioru metafor

ontologicznych. Polega na nakładaniu struktury jednej ramy pojęciowej na inną. Na

przykład metafora SCHIZOFRENIA TO PODRÓŻ WEWNĘTRZNA nakłada na

schizofrenię strukturę zawierającą początek, przeznaczenie, przebieg, pokonany

dystans i tym podobne: ‘ta choroba rozpoczęła się kilka lat temu’, ‘często

podróżowałam do przeszłości’. Przykładami metafor strukturalnych są: SPÓR TO

WOJNA (‘znowu mnie pokonałeś’, ‘przytłoczyła go siła jej argumentów’, ‘w tej

dyskusji zwyciężył Jan’, ‘zwolennicy przebudowy centrum obronili swoją pozycję’),

CZAS TO PIENIĄDZ (‘czemu znowu marnujesz czas?’, ‘przygotowanie do

egzaminu kosztowało mnie dużo czasu’, straciłam cały dzień na sprzątaniu'),

KOMUNIKACJA TO PRZESYŁANIE INFORMACJI (METAFORA

PRZEWODU), (’wszystko, co chciał przekazać, zawarł w trzech zdaniach’, ‘z ust

mi to wyjęłaś’), a także POKONYWANIE TRUDNOŚCI TO OTWIERANIE

DRZWI (‘stały przed nią kolejne drzwi, które musiała otworzyć’).

Rys. 3. Metafora strukturalna (opracowanie własne)
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Metafora orientacyjna jest związana z orientacją przestrzenną człowieka.

Cały system pojęć nadaje strukturę innemu, charakteryzuje się wewnętrzną

systematycznością, wyznacza koherentny system, a nie pewną liczbę oderwanych

przypadków. Najpopularniejsze metafory związane są z orientacją pionową:

RADOSNY TO W GÓRĘ: ‘podskoczył z radości’, ‘ta książka zawsze podnosi go na

duchu’, ‘uszy do góry’, SMUTNY TO W DÓŁ: ‘wpadłem w dołek’, ‘jest

zdołowana’, ZDROWIE/ŻYCIE TO W GÓRĘ: ‘to lekarstwo postawiło go na nogi’,

ŚMIERĆ/CHOROBA TO W DÓŁ: ‘zszedł z tegoświata’, ‘podupada na zdrowiu’,

PANOWANIE TO W GÓRĘ: ‘zajął wysokie stanowisko’, ‘pracownicy zastanawiali

się, jakie decyzje podejmie góra’, PODDAŃSTWO TO W DÓŁ: ‘upadł na sam dół

w hierarchii firmy’, ‘pracownicy najniższego szczebla’.

Rys. 4. Metafora orientacyjna (opracowanie własne)

Metafora uwypukla jeden z aspektów danego pojęcia, ukrywając inny. Tym

samym kieruje nasze rozumienie w kierunku sposobu myślenia współrozmówcy.

Gdy na przykład nadawca posługuje się metaforą CHOROBA TO W DÓŁ, to

odbiorca łatwiej może zrozumieć jego punkt widzenia, zrozumieć, że takie metafory

jak CHOROBA TO PODRÓŻ nie są dla niego istotne: ‘Coraz bardziej podupadał na

zdrowiu’, ‘Cały czas nie mógł się podnieść po przebytym zapaleniu płuc’.

Pojęcie metafory należy do narzędzi poetyki transsemiotycznej, gdyż pozwala

identyfikować i interpretować figury stylistyczne o podobnej strukturze, ale

niekoniecznie jednolitej tożsamości semiotycznej85. Stąd też zasadne wydaje się

użycie jej do analizy zarówno figur literackich, jak też filmowych86.

85 Por. W. Bobiński 2011:Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia
literacko-kulturowego. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków, s. 120.

86 Por. M. Colin 1999:Semiologia kina jako nauka o procesach poznawczych.W: Kognitywna
teoria filmu. Antologia przekładów. Red. J. Ostaszewski. Wydawnictwo „Baran i Suszczyński”.
Kraków.
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Metonimia

W metonimii mówimy o temacie, czyli obiekcie, który zostaje uwypuklony

dzięki nośnikowi. Na poziomie językowym temat z reguły nie zostaje wyrażony

explicite, ale znamy go dzięki użytej metonimii, na przykład ‘miejsce za osobę’ 87.

Zoltán Kövecses definiuje metonimię jako „proces poznawczy, w którym w obrębie

jednej ramy, czyli ICM, jeden obiekt pojęciowy – nośnik – zapewnia mentalny

dostęp do innego obiektu pojęciowego, elementu docelowego. (...) zarówno obiekt

nośny, jak i obiekt docelowy są elementami jednej i tej samej domeny pojęciowej”88.

Metonimia mówi o czymś, posługując się częścią lub jakimś aspektem danej

rzeczy. I tak możemy wyszczególnić następujące przypadki: nazwa miejsca

zastępuje nazwę instytucji: ‘Belweder wydał oświadczenie’, osoba przywoływana

jest zamiast jej dzieła lub wytworu: ‘Haneke leci o trzeciej na dwójce’, ‘na wystawie

widziałam wspaniałego Picassa’, przedmiot zamiast użytkownika: ‘wózek wjechał

do szpitalnej sali’, kierujący za kierowanego: ‘samochód wjechał w pieszego’, jedno

zdarzenie zastępuje całą sekwencję zdarzeń: ‘dzisiaj byłam w przychodni’, materiał

zamiast zrobionego z niego przedmiotu: ‘ustawił na stole porcelanę’, data zamiast

wydarzenia: ’rocznica 4 czerwca była obchodzona wyjątkowo uroczyście’, choroba

zamiast osoby ‘paralityk leżał w pokoju’, część zastępuje całość: ‘pięć głów

wspólnie podjęło decyzję’, ‘j ęzyk to tożsamość’ , twarz za osobę: ‘o, widzę znajome

twarze’, ‘w tym filmie grają trzy ładne buzie’. Ten przypadek metonimii zwany jest

synekdochą i przez niektórych badaczy uważany jest za oddzielną figurę, jak

choćby przez Jerzego Płażewskiego, który wJęzyku filmujako przykład synekdochy

przywołuje słynną scenę z Pancernika Potiomkina Siergieja Eisensteina,

przedstawiającą staczający się po schodach dziecięcy wózek, wypuszczony z ręki

przez zastrzelonąmatkę89.

Metonimii używa się zatem, aby pewne pojęcie zastąpiło inne w celu

szczególnego skupienia się na danym jego aspekcie. Użyta część, która zastępuje

całość, jest przywołana nieprzypadkowo, na przykład w stwierdzeniu ‘jąkała

przyszła do przedszkola’ wiadomo,że wypowiadająca je osoba za główną cechę

nowej koleżanki, mającą ją charakteryzować, obiera niepłynnośćmówienia.

87 V. Evans: dz. cyt., s. 157.
88 Z. Kövecses: dz. cyt., s. 522.
89 Por. J. Płażewski 2008:Język filmu. Wydawnictwo „Książka i Wiedza”. Warszawa.



36

W odróżnieniu od metafor, w których następuje odwzorowanie z dziedziny

źródłowej na dziedzinę docelową, metonimie reprezentują relacje pomiędzy

elementami jednej dziedziny. Stąd wiele odwzorowań metonimicznych występuje w

postrzeganiu ludzkiego ciała. I tak mamy do czynienia z metonimiami, które

zewnętrzną część ciała rozszerzają na wewnętrzną, część ciała za owłosienie tej

części, za przylegającą do niej część ubrania, za funkcję, jaką pełni90. Podobnie jak

metafory, pomagają one natomiast w komunikacji, a także organizują nasz sposób

myślenia. Ze względu na to, że odzwierciedlają sposób myślenia człowieka,

mogą z powodzeniem stać się pomocne przy rekonstrukcji językowego i

kulturowego obrazu tożsamości badanej jednostki czy grupy. A że, jak twierdzi

Dziamski, „kultura jest tym, w czym i dzięki czemu chcemy odnaleźć naszą

tożsamość” 91, warto badać teksty kultury w poszukiwaniu i odkrywaniu tożsamości.

Dla zrozumienia referowanych tu badań konieczne jest omówienie metod i

paradygmatów kulturoznawczych, związanych tak z przedstawioną problematyką,

jak i przyjętym stanowiskiem badawczym.

3. Antropologia kulturowa

Kultura (tak jako całość, jak i jej poszczególne aspekty) stanowi przedmiot

zainteresowania różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, mieszczących się w

obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Warto w tym miejscu przypomnieć,

że często używa się zamiennie pojęć antropologia kulturowa, etnologia, etnografia i

antropologia społeczna, co ma swoje historyczno-geograficzne podłoże. I tak w

anglojęzycznym kręgu kulturowym (głównie w Stanach Zjednoczonych) używano

terminu antropologia kulturowa, etnologia była używana w kręgu

francuskojęzycznym i rejonach pozostających pod wpływem myśli francuskiej,

etnografia z kolei na obszarze związanym z językiem rosyjskim. Wojciech Burszta

mówi o antropologii kultury, wskazując, że jest ona nie tylko dziedziną wiedzy, ale

także dziedziną kultury, gdyż powstałe opracowania innych kultur są równocześnie

odbiciem kultury piszącego je badacza92. Stąd też niemożliwe jest tworzenie

90 J. Maćkiewicz: dz. cyt., s. 77-95.
91 G. Dziamski 2016:Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej.

Wydawnictwo Naukowe „Katedra”. Gdańsk, s. 74.
92 W. J. Burszta 1998:Antropologia kultury. Tematy, Teorie, Interpretacje. Wydawnictwo

Zysk i S-ka. Poznań,. s. 9-12, 35-57.
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neutralnych opisów innych kultur, gdyż każdorazowo uwidacznia się w nich

antropolog wraz ze swoim społeczno-kulturowym bagażem. I choć kultury różnią

się między sobą, to łączy je myśl symboliczna, czyli szeroko rozumiana kultura

abstrakcyjna, znajdująca swe odbicie w wielu empirycznie istniejących kulturach93.

W poniższym podrozdziale omówione zostaną nurty antropologii kulturowej istotne

dla przyjętej perspektywy badawczej.

Pierwszym, o którym należy wspomnieć, jest ewolucjonizm, związany z

rozwojem nauk przyrodniczych i wpływem publikacji Karola DarwinaO

pochodzeniu gatunkówz 1859 roku. Ewolucjonizm zakładał jedność natury ludzkiej

i stadialność rozwoju społeczeństw od dzikości poprzez barbarzyństwo do

cywilizacji. Następnie na przełomie XIX i XX wieku pojawił się dyfuzjonizm,

zakładający zapożyczenia kulturowe, nieustanną wędrówkę myśli kulturowych. W

skrajnej postaci była mowa o jednej kolebce kulturowej, z której pochodzą

wszystkie pozostałe kultury (W. J. Perry, E. G. Smith). Nieco później pojawił się

funkcjonalizm , związany z badaczem Bronisławem Malinowskim, który zakładał,

że kultura i jej wytwory mają za zadanie zaspokajanie potrzeb człowieka, a poznanie

danej kultury powinno odbywać się poprzez intensywne badania terenowe (życie

wśród danej grupy, poznanie jej języka i zwyczajów). Kolejnym istotnym

podejściem w badanach antropologicznych byłstrukturalizm (wywodzący się z

badań nad językiem Ferdinanda de Saussure’a) wprowadzony przez Claude’a Lévi-

Straussa, który traktował kulturę jak system, w którym konkretne elementy,

ukształtowane z opozycji binarnych, czyli sztuka, religia, prawo, język wchodzą ze

sobą w relacje. Po strukturalizmie w myśli antropologicznej następuje pewne

rozmycie i rozczłonkowanie, pojawiają się różne szkoły i nurty, które albo stają w

opozycji do strukturalizmu, albo przyswajając jego założenia, poddają je krytyce.

Zaliczyć do nich można: neoewolucjonizm, antropologię ekologiczną, marksizm,

materializm,kognitywizm, symbolizm, postmodernizm94.

W takim spojrzeniu dostrzec można zwrot refleksyjny/ literacki (ang. Reflexive turn/ literary
turn), czyli teorię kulturową, która podkreśla rolę i wpływ etnografa na tworzony przez niego opis
kultury. Szczegółowo omawia zwrot refleksyjny/literackiDoris Bachmann-Medick. Zob. D.
Bachmann-Medick 2012:Cultural turns. Przeł. K. Krzemieniowa. Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
Warszawa, s. 167-213.

93 W. J. Burszta, tamże.
94 E. Krawczak 2003:Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły, orientacje.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 37-178.
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Antropologia kulturowa, której zawdzięczamy początki nowoczesnego

definiowania kultury95 i relewantnego naukowo zajmowania się nią, wymienia

następujące systemy kultury: naukę, filozofię, religię, sztukę, moralność, ideologię

i język-komunikację. Zachowania językowe, będące polem zainteresowań

niniejszej pracy, traktowane są jako materialna manifestacja kultury, która jest

rozumiana szeroko i utożsamiana z cywilizacją. Należą do niej rzeczy-przedmioty

materialne, będące wytworami ludzkiej działalności, znaki, tworzące zwykle kody

oraz zachowania. Wśród znaków najistotniejsze miejsce zajmuje język. Różne

dziedziny wiedzy humanistycznej kładą nacisk na co innego, formułując definicję

kultury, jednak wszędzie pojawia się stwierdzenie, że jest to ogół ludzkiej

działalności. Tak rozumie kulturę na przykład Heinrich Rickert, który wskazuje na

jej subsystemy: religię, kościół, prawo, państwo, obyczaje, język, literaturę, sztukę,

gospodarkę, naukę i obiekty: maszyny, wynalazki techniczne96. W wąskim

rozumieniu jednak działalność ta ograniczona jest do nieużytkowej, rozwijanej

bezinteresownie, czyli niezwiązanej z zaspokajaniem podstawowych potrzeb

człowieka.

Antonina Kłoskowska szeroko definiujekultur ę, w oparciu o poglądy Alfreda

Kroebera, który podobnie jak Sapir był uczniem Boasa, mówiąc, iż: „jest to

względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według

wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w

toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań97. Takie rozumienie

kultury jest najbliższe podejmowanym rozważaniom.

95 Pierwsze, najbardziej znane definicje to A. Bastiana z 1875roku: „Nauka o człowieku w
odniesieniu do jego socjalnych zachowań”, E. Taylora z 1871 roku, który pisze, iż: „Kultura lub
cywilizacja w szerokim etnograficznym sensie to takie pojęcie wiedzy, wierzeń, sztuki, moralności,
prawa, zwyczajów/obrzędów i wszystkich pozostałych umiejętności i przyzwyczajeń, które człowiek
jako ogniwo socjalności sobie przyswaja. Stan kultury w różnorodnych formach socjalnych ludzkości
jest, o ile daje się zbadać na podstawie ogólnych zasad, przedmiotem, który przydatnyjest do
studiowania praw ludzkiego myślenia i działania” oraz Boasa z 1938 roku, który uważa, iż kultura to
„całość duchowych i psychicznych współoddziaływań i aktywności, które charakteryzują zachowanie
jednostek, tworzą grupę socjalną”. Cyt. za: M. Fleischer 2002:Teoria kultury i komunikacji.
Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wrocław,
s. 29-31.

96 Tamże, s. 25.
97 A. Kłoskowska 1980:Kultura masowa. Krytyka i obrona. Wydawnictwo PWN. Warszawa,

s. 40.
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Brytyjska antropologia

Początki brytyjskiej antropologii związane są ze zniesieniem niewolnictwa w

Afryce Południowej oraz powstaniem Towarzystwa Ochrony Tubylców, które jako

pierwsze zbierało i systematyzowało informacje na temat rodzimych mieszkańców

brytyjskich kolonii. Napięcia pomiędzy członkami organizacji doprowadziły do

utworzenia w 1844 roku Londyńskiego Towarzystwa Etnologicznego. Także wśród

jego członków dochodziło do licznych sporów, wkrótce zaczęły się rysować dwie

skrajne tendencje: jedna uznająca jedność krwi całej ludzkości, a druga o

rasistowskich inklinacjach, związana z Jamesem Huntem, sekretarzem towarzystwa

od 1860 roku, który po trzech latach stworzył odrębne Londyńskie Towarzystwo

Antropologiczne. Do 1871 roku było ono wiodącą frakcją wśród badaczy. Wtedy to

przymierze etnologów humanitarnych i darwinistów pod przewodnictwem Thomasa

Huxleya utworzyło Królewski Instytut Antropologiczny, który odrzucał rasistowskie

wyjaśnienia różnic kulturowych i stał się podstawą rodzącej się dyscypliny

antropologicznej. W tym też roku ukazała się, przedstawiająca problematykę i

pojęcia nowej dyscypliny, wpływowa książka wspomnianego już Edwarda Tylora

Cywilizacja pierwotna.Zasłynął on także tym, że porównał w tabelach instytucje i

zwyczaje wśród 350 ludów. Szczególnie interesowało go pochodzenie przekonań

religijnych i ich przeobrażenia. Najbardziej znanym uczonym tego okresu (w

którym badania opierały się na źródłach pisanych) był filolog klasyczny George

Frazer, który opracował przeobrażenia magii i religii, wydając je w

trzynastotomowym dzieleZłota Gałąź, które z racji pięknego stylu i rozmachu

stanowiło źródło inspiracji dla późniejszych uczonych, takich jak: Bronisław

Malinowski czy Claude Lévi-Strauss. Przełomem w brytyjskiej tradycji

antropologicznej była wyprawa do Cieśniny Torresa, która zapoczątkowała badania

terenowe oraz spowodowała otwarcie się na kultury lokalne, dostrzeżenie tubylców

jako źródła cennych informacji. Wśród wielu badaczy terenowych czołowe miejsce

zajął Bronisław Malinowski, który rozpoczął badania w 1914 roku w zatoce Papua,

a następnie na Trobriandy w latach 1915-1918. Stał się on pomysłodawcą nowego

typu badań, w którym niezwykle istotny był lokalny kontekst, szczegółowe notatki,

dotyczące wszystkich aspektówżycia społecznego i dane statystyczne. Badacz był

równocześnie obserwatorem i uczestnikiemżycia lokalnej społeczności, poznając jej

język i stając się jej członkiem. Jego relacje, opublikowane w 1922 roku, miały
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niezwykle silny wpływ na brytyjską i światową antropologię, skłaniając badaczy do

tego, aby nie ograniczali się jedynie do rejestracji danych i faktów, ale próbowali

wniknąć w mentalność tubylców. W latach dwudziestych i trzydziestych

Malinowski prowadził działalność dydaktyczną w London School of Economics.

Drugim badaczem, którego publikacja wywarła znaczący wpływ na następne

pokolenia antropologów, był Alfred Radcliffe-Brown. Jego badania nie miały aż tak

dużego rozmachu jak badania Malinowskiego, w związku z czym zebrane dane nie

były aż tak bogate i wyraziste, jednakże większy dystans czasowy i konfrontacja z

pismami Emile’a Durkheima na temat podziału pracy i reguł metody socjologicznej

pozwoliły mu na pogłębioną analizę relacji między jednostkowymi odczuciami a

zbiorowym działaniem społecznym i wejście na wyższy stopień abstrakcji. Przez

pewien czas pracował poza granicami kraju, między innymi w Sydney, gdzie

koordynował badania terenowe na Melanezji i w Australii. W 1937 roku wrócił do

Anglii i objął katedrę antropologii na uniwersytecie w Oksfordzie, dążąc do

stworzenia spójnej dyscypliny, z wypracowanymi pojęciami, metodami i teorią. W

latach powojennych w brytyjskiej antropologii pojawiło się wielu zdolnych badaczy,

którzy rozwinęli się pod wpływem Malinowskiego i Radcliffe-Browna. Ośrodek w

Manchesterze poszerzył teren badań o afrykańskie miasta, indyjskie wsie, Norwegię

i Wielką Brytanię. Do 1968 roku to starsi badacze dysponowali siłą, autorytarnie

kontrolując rozdział stanowisk na uczelniach. Po rewoltach studenckich

wprowadzono procedury komisyjne, które usunęły arbitralną władzę pojedynczych

jednostek, pozwalając tym samym młodszym badaczom na odważniejsze głosy

krytyczne. W latach sześćdziesiątych doszło także do zmian teoretycznych w

brytyjskiej antropologii (włączenie nowoczesnego, abstrakcyjnego strukturalizmu)

za sprawą prac Edmunda Leacha, który inspirował się myślą Claude’a Lévi-Straussa

i Romana Jakobsona. Z kolei w latach siedemdziesiątych oddziaływał na nią

zarówno marksizm, jak i feminizm, kierując uwagę na takie obszary badań jak życie

kobiet i relacje między płciami. Obecnie brytyjscy badacze inspirują się badaczami

amerykańskimi oraz francuskimi, takimi jak: Michel Foucault czy Pierre Bourdieu.

Mowa tutaj oczywiście o brytyjskich studiach kulturowych, czyli o badaczach

związanych z Centre for Contemporary Cultural Studies działającym w latach 1964-

2002 przy Uniwersytecie w Birmingham98. Brytyjska tradycja stapia się z

98 Mowa tutaj między innymi o S. Hallu, P. Gilroy’u czy R. Hoggarcie. Metodologię
brytyjskich studiów kulturowych wykorzystywał John Fiske. Zob. M. Wróblewski 2012:Od Kultury
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amerykańską, można już zatem mówić o anglojęzycznej tradycji antropologicznej99.

Wokół antropologii literatury

Jak zauważa Ewa Kosowska, antropologia kulturowazajmuje się

działalnością ludzką, szuka idei, wartości, modelowych postaw, paradygmatów,

wzorów i wytworów zachowań, które wchodzą w skład tradycyjnego

dziedzictwa i wywierają wpływ na człowieka konkretnego. Podkreśla ona, że

badanie kultury to próba zrozumienia człowieka. Badania takie mogą być

prowadzone poprzez bezpośredni kontakt lub też dzięki interpretacji ludzkich

wytworów.

Dzięki temu,że literatura zajmuje wśród wytworów ludzkich miejsce znaczące,

połączenie antropologii kultury z wiedzą o literaturze może zaowocować głębszym

poznaniem reguł rządzących ludzkimi społecznościami i wzbogacić zestaw narzędzi

badawczych każdej z dyscyplin100. Dalej badaczka wyjaśnia szczegółowo, w jaki

sposób analiza literatury może stać się równoprawnym elementem badań

antropologicznych:

Literatura , z natury rzeczy zmierzająca w kierunku oryginalności, może wspomóc

antropologa informacjami o zindywidualizowanych sposobach manifestowania postaw

i zachowań występujących w danej czasoprzestrzeni. Inaczej mówiąc: o ile literatura

uznawana przez krytykę za mało ambitną dostarcza antropologowi wiedzy o najbardziej

typowych, by nie rzec: stereotypowych przedmiotach i zjawiskach, o tyle literatura

ambitna może zilustrować coś znacznie ważniejszego – skalę i pojemność wzoru

kulturowego, dzięki któremu dane zachowanie jest komunikatywne w obszarzeświata

przedstawionego i czytelne dla odbiorcy. Prezentowane w utworze odstępstwa od normy,

traktowane jako przejaw szaleństwa lub występku, stają się, mówiąc językiem Michaela

Foucaulta, sygnałamigranic kultury 101, która marginalizując określone typy zachowań,

do tego, co kulturowe– o szkole z Birmingham. W: Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z
Birmingham. Red. M. Wróblewski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Toruń, s. 13-43.

99 F. Barth 2007:Wielka Brytania i kraje commonwealthu. W: Antropologia. Jedna dyscyplina,
cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska. Red. W. J. Burszta. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 13-72.

100 E. Kosowska 2005:Antropologia kultury — antropologia literatury. Wprowadzenie do
tematu. W: Antropologia kultury — antropologia literatury. Red. E. Kosowska, E. Jaworski.
Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego. Katowice, s. 9-13.

101 A. Adamski, R. Bomba (red): 2010:Granice kultury. Wydawnictwo Portalu Wiedza i
Edukacja. Lublin. Na uwagę zasługują dwa artykuły: Kultura – „Bóg” Humanistów? Andrzeja
Radomskiego iKultura i kontrkultura (w perspektywie mitów i paradygmatów) Lidii Wi śniewskiej.
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jednocześnie faworyzuje inne. Te inne, niesprowadzalne w istocie rzeczy do jakiejś jednej

jedynej formy, są akceptowalne jako seria realizacji, aktualizacji czy konkretyzacji wzorca.

Jeżeli, jak chcą kognitywiści102, ten wzorzec należy do porządku ideacyjnego, to literatura

ma pełne uprawnienia do jego prezentacji. Ale dzieło zawiera też informacje o konkretnych

przedmiotach i zachowaniach, informacje, które wyraźnie odwołują się do porządku

fenomenalnego, istniejącego także poza światem przedstawionym. Ten poziom

fenomenalny, podlegający w dziele literackim mniej lub bardziej szczegółowym opisom,

funkcjonalizowany, instrumentalizowany, należy do sfery podstawowych doświadczeń

antropologicznych, budowanych na podstawie postrzeganiazmysłowego103.

Dzięki temu, że dzieło literackie wymaga od autora oryginalności, często

wybiera on do swej opowieści przypadki wyjątkowe, niejednoznaczne w ocenie.

Sprawia to,że teksty takie mogą zatem więcej wnieść do analizy niż uważane za

bardziej autentyczne teksty folklorystyczne, mogące zbyt kurczowo trzymać się

stereotypów104. Literatura przedstawia zatem przypadki albo wyjątkowe, albo

typowe, ukazując to, co tworzy kultur ę i co stanowi dla niej ograniczenie.

Z uwagi na przytoczone wyżej cechy literatury, przyznać można za badaczką,

że:

antropologia literatury niesie z sobą znacznypotencjał poznawczy, pod warunkiem

wszelakoże, uznając w procesie interpretacji aksjologiczny prymat referencjalnej warstwy

tekstu oraz poznawczą wartość metody, będzie samą siebie traktować w kategoriach tylko

jednego z wielu możliwych sposobów odpowiedzialnego badania kultury105.

Radomski koncentruje się na tandemie natura-kultura. Czytamy: „jeśli nawet kultura nigdy nie była
tak całościowa, zwarta i statyczna, jak portretowali ją w przeszłości antropolodzy, nawet jeśli dzisiaj
jest coraz to mniej rozpoznawalnych i odrębnych kultur, nie zmienia to fundamentalnego założenia,
iż ludzie zawsze poszukują sensu własnegożycia, zawsze egzystują w społeczeństwie, choć bardziej
fragmentarycznie i ulotnie w porównaniu ze wspólnotami tradycyjnymi; komunikują się z innymi nie
tylko na mocy indywidualnej decyzji, ale według ustalonychreguł” (tamże, s. 220). Wiśniewska
nawiązuje do wieloaspektowości kultury . Przywołuje ona Ewę Nowicką, która pisze o
„dwuwektorowości relacji między ludzkimi podmiotami dokonującymi się za pośrednictwem
swoistego przedmiotu, jakim staje się kultura. Zajmuje ona w tej perspektywie miejsce „pomiędzy” –
miejsce, w którym następuje przejście między dwoma biegunami w akcie komunikacji. W
maksymalistycznym ujęciu oznacza to,że kultura staje się miejscem „pomiędzy” człowiekiem i
człowiekiem – reprezentującymi określone grupy kulturowe. W tej relacji kultura tworzona przez
określony podmiot (indywidualny lub zbiorowy) pojawia się jako uzewnętrzniony przez niego
wytwór (na tę jego obiektywizację wynikającą z uzewnętrznienia Nowicka kładzie szczególny nacisk)
i jest przekazywana dalej (za: E. Nowicka 2006:Świat człowieka –świat kultury. Wydawnictwo
PWN. Warszawa, s. 46 i następne).

102 Por. E. Tabakowska (red.) 2001:Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa.
Wydawnictwo „Universitas”. Kraków.

103 E. Kosowska: dz. cyt., s. 37.
104 Por. Tamże, s. 37-43.
105 Tamże, s. 24.
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Wokół antropologii filmu

Obok dzieła literackiego istotnym wytworem bezinteresownej działalności

człowieka jestfilm , który z racji tego,że niejako wyrósł z literatury i można mu

przypisać właściwe literaturze kategorie, takie jak: tekstowość, narracyjność,

poetyckość106, również może stać się materiałem badań antropologicznych. Można

powiedzieć, że jest „fenomenem stricte antropologicznym, gdyż stanowi dla

człowieka jedno z ważniejszych narzędzi rozumienia świata i samego siebie” 107.

Film znajduje się także wśród przedmiotów zainteresowania badań

kulturoznawczych. Chociaż poddawany różnorodnym mechanizmom ideologicznym,

modelującym jego ostateczny kształt, w swym najgłębszym poziomie

semantycznym pozostaje bowiem tekstem czystym, czyli zbiornikiem

najważniejszych prawd, jakby określili to kognitywiści – pojemnikiem na umysł,

ciało, które wyeksponowane stają się przekazem tożsamości jednostki, o której jest

mowa. Dzięki temu może służyć pogłębieniu wiedzy o człowieku i

społeczeństwie108.

W badaniach nad różnymi aspektami filmu niezwykle użyteczna może być

perspektywa kognitywistyczna109, którą ze współczesną teorią filmu łączy „próba

wyjaśnień konstrukcjonistycznych w kategoriach reprezentacji umysłowych,

funkcjonujących w kontekście działań społecznych”110. Schematy poznawcze,

mające charakterystyczną strukturę, są podstawą rozumienia i przypominania sobie

106 W. Bobiński: dz. cyt., s. 117.
107 B. Skowronek 2008:Filmowe sposoby antropologicznego poznania. „Annales Universitatis

Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”8. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
Kraków, s. 174.

108 P. Kletowski 2008:Film jako materiał badawczy w studiach kulturoznawczych. W:
Tożsamość kulturoznawstwa. Red. A. Pankowicz, P. Plichta, J. Rokicki. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków, s. 237-241.

109 Więcej na ten temat możemy przeczytać w Kognitywnej teorii filmu. Antologii przekładów
pod red. Jacka Ostaszewskiego. Kraków 1999. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł:Pochwała
kognitywizmuDavida Bordwella, przede wszystkim ta część tekstu, która nawiązuje do modeli
umysłowychzaakcentowanych przez antropologów Robin Horton i EleonorRosch (tamże, s. 44-56).
Nie można pominąć opracowania Juliana Hochberga, Virginii BroonksFilmy widziane oczami
umysłu, w którym obok wzorów ruchu zależnych od kadrowania jest mowa o cięciach, strukturze
opowiadania i charakterze filmu (tamże, s. 307-328). Inspirujący jest artykuł Petera Ohlera
Kognitywna teoria percepcji filmu. Koncepcja przetwarzania informacji, który dowodzi, iż
„kognitywna psychologia filmu nie rozpatruje kwestii konstruowania socjo-psychologicznych opisów
nastawień, preferencji, motywacji i potrzeb rzeczonego odbiorcy, lecz poprzestaje na opisie i
prognozowaniu procesów poznawczych” (tamże, s. 330). Podobne rozważania odnajdujemy w pracy
Michela Colina Semiologia kina jako nauka o procesach poznawczych, który pokazuje, co jest
konieczne, aby „zrozumieć „j ęzyk” filmowy oraz co jest potrzebne, aby wiedza była zorganizowana
w umyśle tak, by można było się nią posługiwać” (tamże, s. 346).

110 D. Bordwell 1999:Konwencja, konstrukcja a obraz filmowy. W: Kognitywna teoria filmu.
Red. J. Ostaszewski. Wydawnictwo „Baran i Suszczyński”. Kraków, s. 38.



44

przez widza dzieła filmowego. Jeśli jakiś element filmu odbiega od

przewidywanego schematu, może zostać przez widza pominięty podczas jego

przypominania111. Reprezentacje umysłowe112, czyli rzeczywiste wspomnienia

ruchu i przestrzeni, są niezwykle istotne przy badaniu faktycznego odbioru filmu

przez widza113. Wyjaśnianiem umysłowej konstrukcji przestrzeni diegetycznej filmu

zajmuje się semiologia filmu114.

Rodzajów i gatunków filmowych nie da się opisać i uszeregować według

jednego schematu. Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje filmów: film

fabularny (w którym aktorzy wcielają się w postaci zaprojektowane w scenariuszu,

rekonstruując fabułę, czyli wielowątkowy ciąg zdarzeń, opisujący daną historię),

film dokumentalny (w którym przedstawiani są autentyczni bohaterowie i

zdarzenia mające miejsce w rzeczywistości), eksperymentalny (w którym twórcy

łamią konwencje, do których przywykł widz),film oświatowy (powstały w celach

edukacyjnych, aby upowszechnić wiedzę z konkretnej dziedziny lub dotyczącą

jakiegoś zagadnienia) ianimowany (który wyróżniony jest ze względu na technikę

powstania). Analizowany materiał badawczy składa się z dziesięciu filmów

fabularnych i jednej plastelinowej animacji. W każdym z wymienionych rodzajów

filmów, a szczególnie w filmach fabularnych i animowanych, można wyróżnić

różne gatunki filmowe, takie jak: komedia, horror, thriller, melodramat, western,

science fiction, film historyczny, film biograficzny, które stanowią niejako pewną

umowę między twórcami filmowymi a widzami, dotyczącą konwencji filmu. I tak

film biograficzny (aż cztery spośród analizowanych) przybliża historię życia (lub

jego fragment) znanej postaci: profesor Temple Grandin, malarza Christy’ego

Browna, króla Jerzego VI i redaktora naczelnego magazynu „Elle” Jean-

Dominique’a Bauby’ego. Melodramat, wywodzący się z literatury, opowiada

historię miłosną, pełną perypetii i przeszkód, często kończącą się rozstaniem lub

śmiercią, choć nie zawsze, jak choćby w filmie Dzieci gorszego bogaw reżyserii

Randy Haines.

111 Tamże, s. 42-64.
112 Por. A. Libura 2010:Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej: struktura

modelu i jego funkcjonalność. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław. A. Libura:
2000: Wyobraźnia w języku: leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-
PERYFERIE i SIŁY.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.

113 J. Hochberg, V. Brooks 1999:Filmy widziane oczami umysłu. W: Kognitywna teoria filmu.
Red. J. Ostaszewski. Wydawnictwo „Baran i Suszczyński”. Kraków, s. 313.

114 M. Colin 1999:Semiologia kina jako nauka o procesach poznawczych. W: Kognitywna
teoria filmu. Red. J. Ostaszewski. Wydawnictwo „Baran i Suszczyński”. Kraków, s. 346-366.
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Współcześnie często dochodzi do łączenia gatunków, gry z nimi, co skutkuje

hybrydowością gatunkową lub powstaniem dramatów ponadgatunkowych115.

W podejmowanych analizach jednakże to nie gatunki i rodzaje filmów są

najistotniejsze (choć oczywiście wybór konkretnej konwencji wpływa również na

odbiór przedstawianych postaci), ale tożsamość bohaterów filmowych obrazów,

którzy mają trudności z codzienną komunikacją.

Wokół antropologii medycznej

Antropologia medycznanie tylko opiera się na badaniach historii medycyny,

ale przede wszystkim skupia się na relatywności kulturowej zdrowia i choroby.

Wymienione pojęcia definiuje ona zarówno w kategoriach biomedycznych, jak

również w odniesieniu do uwarunkowań społecznych związanych z historycznie

zmiennymi kontekstami kulturowymi116. Korzystając więc z badań historycznych,

ukazujących zmieniające się poglądy na temat zdrowia i choroby oraz właściwych

metod leczenia117, wskazuje ona,że przyczyny tych zmian często nie miały

biomedycznego podłoża, ale uzależnione były od różnych czynników zewnętrznych.

Jako osobna dziedzina wiedzy wyodrębniła się w latach 70. XX wieku w Stanach

Zjednoczonych118.

Dla antropologii medycznej ważne są nie tylko objawy choroby, ale jej historia,

a także historia życia pacjenta119. Poprzez ciało i jego doświadczenia człowiek

115 Por. Gatunek. W: Słownik filmu. 2010. Red. R. Syska. Wydawnictwo Zielona Sowa.
Kraków, s. 72-73.

116 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.). 2012:Obrazy świata jako konstrukty kultury.
Studia z Dziejów Kultury Medycznej. T. 12. Wydawnictwo Arboretum. Wrocław.

117 Ma to ścisły związek zeźródłami historycznymi, którym poświęcone jest opracowanie: B.
Płonka-Syroka, M. Dąsala 2014: Źródło historyczne jako tekst kultury. Wydawnictwo DiG.
Warszawa. Szczególnie artykuł A. Gomóły, M. Rygielskiej:Tekst kultury jako narzędzie badawcze,
w którym autorki wyjaśniają, czym jest samtekst kultury . Ich zdaniem to metafora, a nie narzędzie
badawcze. Tekst jestrodzajem komunikatu,który odnosi się do nadawcy i odbiorcy.

118 D. Penkala-Gawęcka 2008:Kulturowe wymiary zdrowia, choroby i leczenia wświetle
badań antropologii medycznej. W: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym,
społecznym i historycznym. Red. B. Płonka-Syroka. Wydawnictwo Akademii Medycznej. Wrocław, s.
19-34.

119 Zob. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, W. Wójcik (red.). 2017:Choroba w perspektywie
społecznej – dialog, edukacja, wsparcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Polskich. Wrocław. Autorzy odsłaniają kulisy chorób, którymi są dotknięte opisywane przypadki.
Wskazują również na wpływ otoczenia w tworzeniu tożsamości chorych-Innych.

B. Płonka-Syroka (red.) 1999:Moralny wymiar choroby, cierpienia iśmierci. Studia z Dziejów
Kultury Medycznej. T.2. Wydawnictwo Arboretum.Wrocław. Analizy Autorów dotyczące aspektów
chorób i chorych dowodzą, że jest to problematyka szeroka i wielodziedzinowa, wieloaspektowa
kulturowo: filozoficzna, teologiczna, psychologiczna, socjologiczna, polityczna i itd.
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buduje swoją tożsamość, zatem kiedy ciało jest chore, zostaje ona zachwiana. W

takiej sytuacji chory, chcąc odzyskać na nowo siebie, swoją tożsamość, może

odczuwać wzmożoną potrzebę pisania, tworzenia osobistej narracji120. Proces ten

pomaga mu uporządkować swoje doświadczenia, zrozumieć chorobę i odnaleźć w

nowej sytuacji siebie121. Równocześnie narracja odwołuje się do społeczno-

kulturowej rzeczywistości chorego, nadając jej ramy, wspierając motywami i

wyobrażeniami społecznymi. „Cierpiący narrator” pokazuje, jak rozumieświat,

dotykające go wydarzenia i swój los122. W zależności od rozumienia choroby

powstają różne typy narracji, zaproponowane przez Arthura Franka:opowieść

restytucji , gdy choroba jest rozumiana jako stan odwracalny, dzięki rozmaitym

działaniom przywracającym poprzedni sposób funkcjonowania;opowieść

poszukiwania, gdy choroba wpływa nażycie, w pewnym stopniu je zmienia, ale nie

odbiera możliwości realizacji planów i opowieść chaosu, gdy choroba

dezorganizujeżycie chorego, zrywa poczucie ciągłości, którego nie jest on w stanie

odbudować. Działania antropologii medycznej pozwalają spojrzeć na człowieka

całościowo, wychodząc poza zainteresowania nauk biomedycznych i potraktować

chorobę jako doświadczenie, które dotyka konkretnego człowieka, z konkretną

historią, zanurzonego w danym kręgu kulturowym123. Może to wpłynąć na leczenie i

pomoc pacjentom, szczególnie z zaburzeniami psychosomatycznymi, z którymi

biomedycyna nie zawsze jest w stanie sobie poradzić124.

B. Płonka-Syroka M. Skrzypek (red.) 2010:Doświadczanie choroby w perspektywie badań
interdyscyplinarnych. Wydawnictwo Akademii Medycznej. Wrocław. Ujęcie, jakie proponują
Autorzy opracowania, dowodzi,że można opisywać chorobę z różnych punktów widzenia.
Przedstawione odsłony choroby są ciekawe i głębokie, uświadamiają przede wszystkim,że jest to
zagadnienie obszerne i dotyka wielu sfer człowieka, INNEGO.

120 Przykładem takiej właśnie narracji, która jest historią choroby z perspektywy pacjenta, ale
równocześnie historią jego życia sprzed jej pojawienia się, jest książka Skafander i motylJean-
Dominque’a Bauby’ego, na podstawie której powstał niezwykle interesujący obraz filmowy, o
którym mowa jest w rozdziale trzecim i czwartym.

121 Por. M. Szubert 2016: (De)tabulizacja ciała i choroby. W: Tabu w procesie globalizacji
kultury. A. Małyska, K. Sobstyl (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
Autor podkreśla, że choroba jest wciąż traktowana jako tabu i jest czymś, czego należy się wstydzić i
co ukrywa się przed innymi. Jest ona chowana gdzieś, pod przysłowiowy dywan tak, aby nie ujrzała
światła dziennego. To niewątpliwie prowadzi do zachwiania bądź zakłócenia tożsamości Innego-
Chorego.

122 Szerzej opisuje „cierpiącego narratora” M. Szubert 2017a:Anatomia bólu. Ujęcie
socjokulturowe.„Ethos” nr 120.

123 Por. D. Wedding, M. A. Boynd, R. M. Niemiec 2014:Kino i choroby psychiczne. Filmy,
które pomagają zrozumieć zaburzenia psychiczne. Wydawnictwo Paradygmat. Warszawa.

124 T. Rakowski 2013:Antropologia medyczna jako stosowana nauka humanistyczna. W:
Antropologia stosowana. Red. M. Ząbek. Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Dialogu
Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. Warszawa, s. 355-374.
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Różne spojrzenia na chorego, pacjenta, wiążą się z obowiązującym w

przestrzeni publicznej podejściem. Amerykańscy badacze H. Rutherford Turnbull III

i Matthew J. Stowe wyróżnili aż pięć modeli patrzenia na niepełnosprawność:

model studiów nad potencjałem człowieka, model studiów publicznych, model

studiów kulturowych , model studiów etycznych i filozoficznychi model studiów

technologicznych. Bliżej warto przyjrzeć się modelowi studiów kulturowych, w

którym autorzy wyróżnili pięć submodeli: antropologii kulturowej, socjologii,

literatury, sztuk pięknych stosowanych i historii. Submodel antropologii kulturowej

wskazuje na to, w jaki sposób i dlaczego kultura odpowiada na niepełnosprawność,

jak zmieniają się (neutralne stają się pejoratywne) i migrują (z języka naukowego do

potocznego) pojęcia związane z niepełnosprawnością. Wskazuje również, jakie

znaczenia nadaje niepełnosprawności społeczeństwo. Submodel socjologii

podejmuje studia nad niepełnosprawnością w kontekście jej związku z władzą,

statusem i rolą społeczną. Submodel literatury to wszelkie teksty pisane przez osoby

z niepełnosprawnością (a zatem istotne dla antropologii medycznej), a także utwory

inspirowane niepełnosprawnością, ukazujące jej rozumienie w kulturze. Podobnie

sytuacja wygląda w submodelu sztuk pięknych stosowanych, który dotyczy teatru,

radia, telewizji i filmu. Submodel historii bada, jak wyglądała sytuacja osób

niepełnosprawnych na przestrzeni wieków, pomoc im, edukacja i opieka125. W

dyskursie publicznym związanym z zagadnieniem niepełnosprawności najczęściej

pojawiają się trzy modele: medyczny126, społeczny i kulturowy.Model medyczny

obecny był przez większość XX wieku, a i teraz daje jeszcze o sobie znać. Jego

istotą jest traktowanie niepełnosprawnego jako osoby, która z powodu swej

dysfunkcji jest niezdolnym do samodzielności przypadkiem medycznym. Ma być

poddany leczeniu, terapii, aby móc zostać włączonym do społeczności ludzi

pełnosprawnych. Społeczny model przesuwa akcent z deficytu osoby

niepełnosprawnej naśrodowisko, w którymżyje. Społeczeństwo powinno wziąć pod

uwagę potrzeby wszystkich jej członków, a nie tylko tych pełnosprawnych i

dostosowywać warunkiżycia do ich możliwości i ograniczeń127.

125 Za: B. Borowska-Beszta 2008:Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej.
Wydawnictwo „Impuls”. Kraków, s. 35-58.

126 A. Bieganowska 2005:Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec
niepełnosprawnych. „Szkoła Specjalna” 5, s. 362-371.

127 A. Mikrut 2015:O społecznym modelu niepełnosprawności. „Niepełnosprawność” nr 19, s.
13-24.
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Kulturowy model niepełnosprawności, najbardziej interesujący w kontekście

podejmowanych badań, zasadza się na następujących założeniach:

a) grupy niepełnosprawnych tworzą odrębną kulturę, mającą swoje specyficzne

cechy, wartości (kultura osób niepełnosprawnych jako grupy osób ma swoje funkcje:

umocnienie, zjednoczenie, komunikowanie i wzrastanie, które dają jednostkom

możliwość poczucia więzi społecznej i zintegrowania niepełnosprawności z

indywidualną tożsamością),

b) często to kultura konstruuje niepełnosprawność, gdyż określa, co jest normą,

a co wykracza poza nią,

c) kultura osób niepełnosprawnych może tworzyć kulturę (zarówno wytwory

powstałe podczas warsztatów terapii zajęciowej, jak też te tworzone z własnej

inicjatywy przez osoby dotknięte jakąś niepełnosprawnością),

d) kultura osób niepełnosprawnych jest warta poznania i naukowego badania128.

Kulturowy model, zreferowany powyżej, opracowany przez Beatę Borowską-

-Besztę w Echach ekspresji, został przeze mnie wykorzystany do opracowania ram

metafor pojęciowych, związanych z chorobą i niepełnosprawnością i stanowi punkt

wyjścia rozważań wokół chorego jako innego przedstawionych w rozdziale drugim.

128 Por. B. Borowska-Beszta: dz. cyt., s. 44-58.
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Rozdział II. Tożsamość Innego

1. Wokół tożsamości

Tożsamość jest to termin funkcjonujący w wielu dziedzinach wiedzy129.

Pojawia się on zarówno w matematyce i logice, jak też w psychologii i socjologii.

Mówić możemy o tożsamości osobistej, społecznej, religijnej, narodowej,

regionalnej, osobowej, internetowej, kulturowej. Wymienione rodzaje tożsamości

związane są z kilkoma znaczeniami tego terminu, wskazanymi przez słownik języka

polskiego:

1. «identyczność»

2. «w odniesieniu do pojedynczego człowieka:świadomość siebie»

3. «fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę»

4. «w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie

jedności»

5. mat. «równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich wartości

występujących w niej zmiennych»130.

W niniejszych rozważaniach najistotniejsze będą pojęcia zdefiniowane w

punkcie drugim i trzecim. Zatem, jak bohaterowie literaccy i filmowi doświadczają

siebie poprzez język i komunikację oraz jak ona przebiega w kontakcie z

najbliższymi osobami, otoczeniem, specjalistami, którzy tę komunikację

podtrzymują, współtworzą, rozwijają, ale i osłabiają, a nawet utrudniają.

Tożsamość jako słowo jest znane w języku polskim dopiero od XIX wieku,

jednakże tylko w znaczeniu ‘taki sam, ten sam, identyczny’131. Zakres znaczeniowy

leksemu ‘tożsamość’ obejmujący wspomniane wcześniej znaczenia, czyli

‘świadomość siebie’ i ‘fakty, cechy, dane personalne, pozwalające zidentyfikować

jakąś osobę’, był w XIX wieku wyrażany leksemem ‘osobistość’ lub ‘postać’ 132.

129 Por. Etymologię i semantykę wyrazu tożsamość badała Bożena Sieradzka-Baziur w tekście
zamieszczonym w tomieJęzykowo-kulturowy obraz tożsamości. Red. J. Bujak-Lechowicz. Piotrków
Trybunalski 2010, s. 57-66.

130 Hasłotożsamość w: Nowy słownik języka polskiego PWN. 2000. Red. E. Sobol.
Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 1039.

131 W. Boryś 2005:Słownik etymologiczny języka polskiego. Wydawnictwo Literackie.
Kraków, s 639.

132 Słownik języka polskiego. T3. N-Ó. 1952. Red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki.
Wydanie fotoofsetowe. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, s. 857.
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Stosunkowo krótkiżywot leksemu ‘tożsamość’ sprawia, że nie zdążył się on

zadomowić w wielu związkach frazeologicznych czy utartych zwrotach. Oczywiście

idea tożsamości znana była już od dawna, zanim zajął się tym tematem Lévinas, o

czym pisze Barbara Skarga:

U Parmenidesa zaczęło się wszystko co związane z ideą tożsamości. (…) jest jedną z

najstarszych kategorii metafizycznych, analizowaną od wieków z najrozmaitszych punktów

widzenia. (…) Problem tożsamości to Tomaszowy problem stosunku istoty i istnienia,

Schellingiański – stosunku bytu realnego i idealnego, Heglowski – stosunku bytu i innobytu,

bytu i nicości lub bytu i myśli, Heideggerowski – również stosunku bycia i myśli133.

Skarga uważa, że debatę nad pojęciem tożsamości uwikłanej społeczno-

kulturowo zacząć należałoby od analizy metafizycznej, gdyż jest to pojęcie

metafizyczne, podobnie jak ‘różnica’. Podkreśla ona także, że „kategoria

identyczności staje się czymś więcej niż logiczną zasadą myślenia, jest ona też

zasadą porządku świata, naszego istnienia, ciągłości istnienia naszej kultury.Nic

tedy dziwnego, że zaczynamy ją traktować jako warto ść” 134.

O tożsamości osobowej traktują dopiero oświeceniowi filozofowie: Kartezjusz,

Leibniz, Locke i Kant. Kartezjusz, który dokonał przewrotu w myśleniu

filozoficznym, oparł tożsamość człowieka – a dokładniej jegojaźni – na myśli .

Stwierdził Cogito, ergo sum, uzasadniając istnienie osoby na podstawie istnienia

myśli i w ątpliwości135.

Leibniz mówił o tożsamości w powiązaniu z podobieństwem, stwierdzając, że

jeśli dwie rzeczy są do siebie tak podobne,że nie da się znaleźć żadnych

wyróżniających je własności, to nie są dwiema rzeczami, ale stanowią jedną136.

Z kolei Kant tożsamość umysłu wiązał z jego jednością, której odbicie widział

w jedności przedmiotów, które ową jedność uzyskują dzięki jednoczącej zdolności

umysłu137.

Hegel, rozważając ideę tożsamości, wyróżnił trzy pojęcia tożsamości:

absolutne, które jest tylko pewnym pojęciem granicznym, istotowe i abstrakcyjne,

133 B. Skarga 1997:Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Wydawnictwo „Znak”. Kraków,
s. 75.

134 Tamże, s. 12.
135 W. Tatarkiewicz 1990:Historia filozofii. T2. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 45-56.
136 Tamże, s. 76-80.
137 Tamże, s. 71.
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uznając za fundamentalne istotowe pojęcie tożsamości, czyli tożsamości z samym

sobą. Uważał, że:

taka tożsamość nie jest zasadą myślenia, lecz tym, co się wytwarza w samym bycie.

Jest rezultatem ruchu refleksji, która kieruje się ku sobie i neguje to, co w niej inne, a zatem

jest rezultatem znoszenia inności, a tym samym, zniesienia samego odróżnienia. (…) W

stwierdzeniu tożsamości jest zawsze zawarty ruch myśli, której przyświeca coś innego,

różnego, co znika, by ruch mógł wrócić do siebie. Stąd zasada tożsamości nie ma charakteru

analitycznego, lecz syntetyczny i mediacyjny138.

Jak widać, jest to tożsamość, która decyduje o jednostce, określa ją,

pozwala znosić inność, a także staje się czymś odróżniającym. Ważne jest też,

kto w niej uczestniczy.

Warto byłoby się także zastanowić, jak wygląda funkcjonowanie leksemu

‘tożsamość’ w j ęzyku potocznym. WWielkim słowniku frazeologicznym PWN z

przysłowiami (2005) mowa jest o kryzysie tożsamości, czyli rozterkach związanych

z czyimś samookreśleniem się. Idąc tym tropem, można by przytoczyć jeszcze takie

sformułowania jak:zaburzenie tożsamości, dezintegracja tożsamości, zgubić,

zatracić tożsamość, które nasuwają skojarzenie z psychiatrią. Wydawać by się

zatem mogło,że tożsamość jest istotnym dla tej gałęzi medycyny terminem.

Jednakże pojęcie tożsamości funkcjonuje tam najczęściej w kontekście tożsamości

seksualnej i jej zaburzeń139 lub mowa jest jedynie o osobowości, czyli świadomości

samego siebie140.

W ujęciu socjologicznym tożsamość tak, jak to przedstawia Jan Maciejewski,

jest konstruowana, a proces budowy tożsamości jest determinowany przez

uwarunkowania zewnętrzne. Tożsamość odnosi się do tego, jak ludzie rozumieją

samych siebie. Tożsamość opiera się na płci, orientacji seksualnej, narodowości

(etniczności) i klasie społecznej.Tożsamość społecznato cechy, jakie jednostce

przypisują inni, czasem zawarte w jednym słowie, jak np. ‘student’, ‘matka’,

‘inżynier’, ‘prawnik’, ‘katolik’, ‘Azjata’, ‘dyslektyk’. Tożsamość jednostkowa

(osobowa) to poczucie bycia sobą, które jednostka osiąga dzięki ciągłemu dialogowi

138 B. Skarga: dz. cyt., s. 76.
139 Por. A. Bilikiewicz , J. Landowski, P. Radziwiłłowicz 2003:Psychiatria: repetytorium.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.,Leksykon terminów: psychiatria i zdrowie psychiczne.
2001. Tłum. J. Wciórka. Instytut Psychiatrii i Neurologii.Warszawa, s. 401-407.

140 Por. A. Kiejna, K. Małyszczak (red.) 2016:Psychiatria. Podręcznik akademicki.
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego. Wrocław, s. 263.
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ze światem zewnętrznym. Teoria tożsamości jest związana z interakcjonizmem

symbolicznym i wywodzi się z pragmatycznej teorii jaźni Williama Jamesa i

George’a Herberta Meada141. Ze względu na używane w pracy metody

kulturoznawcze istotne będą poglądy na temat tożsamości Pierre’a Bourdieu, który

ukuł pojęcie habitusu, traktując je jako „formułę generującą, która pozwala zdać

sprawę zarówno z podlegających klasyfikacji praktyk i produktów, jak i sądów,

również sklasyfikowanych, i konstytuujących owe praktyki oraz dzieła jako system

znaków dystynktywnych. (...) habitus jest ucieleśnioną koniecznością, przemienioną

w dyspozycję generującą praktyki i percepcję zdolną nadać sens praktykom tak

wytworzonym. Jako generalna i na różne dziedziny przekładalna dyspozycja,

uruchamia on, w sposób systematyczny i powszechny, ponad granicami tego, co

zostało bezpośrednio zdobyte – konieczność inherentną dla warunków nauczania.

To on powoduje, że całokształt praktyk jakiegoś aktora jest zarówno

systematyczny – jakoże są one wytworem identycznych schematów – jak i

systematycznie odróżniony od praktyk konstytutywnych dla innego stylużycia.

Różne warunkiżycia generują różne habitusy”142. Natomiast Ruth Benedict uważa,

że tożsamość jednostkowa jest silnie zdeterminowana przez kulturę, w jakiej dana

jednostka wzrasta. Jeśli człowiek posiada zdolności i talenty, ale w danej kulturze

brak wzorów i materiałów, dzięki którym mogłyby się one urzeczywistnić,

pozostaną nierozwinięte. Zatem rola kultury, wzorów, jakimi się posługuje, jest

nieodzownym elementem rozwoju tożsamości osoby. Jednakże relacja owa nie jest

jednostronna, również każda jednostka wpływa na kulturę, swoimi zachowaniami

utrwalając lub usuwając istniejące w niej wzory143. Z kolei Margaret Mead, badając

różne kultury, stwierdziła,że wielość kultur i ich różnorodność wspiera rozwój

tożsamości. Badaczka wyróżniła trzy typy kultur: postfiguratywne (chłopska,

tradycyjna – młodzi kształtują się na wzór i podobieństwo rodziców), kofiguratywne

(społeczeństwo przemysłowe, koegzystencja młodej i starej generacji, każda młoda

generacja różni się od starej) i prefiguratywne (pokolenie młode staje się niezależne,

141 J. Maciejewski 2010:Konstruowanie tożsamości i postaw społecznych w budowaniu
społeczno-kulturowego wymiarużycia. Kontekst socjologiczny. W: Społeczeństwo wobec Innego.
Kategoria Innego w naukach społecznych iżyciu publicznym. Red. L. Dziewięcka-Bokun, A.
Śledzińska-Simon. Wydawnictwo A. Marszałek. Toruń, s. 30-33.

142 P. Bourdieu 2005:Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. P. Biłos.
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa, s. 215-217.

143 R. Benedict 2005:Wzory kultury. Przeł. J. Prokopiuk. Wydawnictwo Literackie Muza SA.
Warszawa, s. 348-378.
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uczy nowych postaw i zachowań pokolenie starsze, co związane jest z

przyspieszonym rytmemżycia)144.

Tożsamość jednostki w społeczeństwie związana jest z następującymi

wymiarami : normatywnością i deskryptywnością, procesem i stanem,

kontynuacją i odmiennością, konformizmem i buntem, które w różnych

konfiguracjach pozwalają na stworzenie wielu modeli tożsamości podmiotu145.

Z kolei amerykański socjolog David Riesman, przedstawiciel psychokulturalizmu,

wyróżnia trzy fazy rozwoju społeczeństwa, mając na myśli sposób zachowania się

jego członków, ich charakter społeczny. Podkreślając jednakże, że żadne

społeczeństwo nie odpowiada wyodrębnionemu typowi w czystej postaci, a raczej

ku jakiemuś się skłania. I tak, mówi on o społeczeństwie sterowanym tradycją,

którego członkowie odznaczają się konformizmem, podejmując i ceniąc wzory

ustalone przed wiekami, a każdy z nich ma swoją ściśle ustaloną funkcję, nawet typ

buntowniczy. Regulatorem zachowania staje się lęk przed wstydem. Zmiany

zachodzą w tym typie społeczeństwa niezwykle powoli, występuje bardzo wysoki

odsetek urodzeń, któremu towarzyszy jednakże duża liczba zgonów. Drugi typ

społeczeństwa związany jest ze spadkiem liczby zgonów i tym samym

przejściowym wzrostem liczby mieszkańców. Powstaje społeczeństwo

wewnątrzsterowne, charakteryzujące się większą mobilnością i podlegające

szybszym przemianom. Jednostki je reprezentujące działają, myślą i kierują swe

myśli w stronę obranych celów w oparciu o to, co zostało im wszczepione we

wczesnym okresieżycia. Pozostają niejako w równowadze pomiędzy tym, co

zostało im przekazane w procesie wychowania, a tym, czego oczekuje od nich

otoczenie, a gdy owa równowaga zostanie zachwiana, wywołuje to u nich poczucie

winy. Gdy spadek urodzin dorównuje spadkowi zgonów, następuje przejście do

społeczeństwa zewnątrzsterownego, w którym to zachowania jednostki są zależne

od reakcji i akceptacji otoczenia, tego, co wyznacza moda,środki masowego

przekazu czy też znaczące osoby współczesne. Z racji osłabienia poczucia wstydu i

winy, podstawowym mechanizmem psychologicznej autokontroli stają się rodzaje

144 Por. M. Mead 1978:Kultura i tożsamość. Przeł. J. Hołówka. Wydawnictwo PWN.
Warszawa, s. XXVI-XXVII.

145 Z. Bokszański 2015:Tożsamości zbiorowe. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 33-43.
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nieokreślonego niepokoju. W społeczeństwie tym następuje spadek osób

pracujących w przemyśle i rolnictwie, a wzrost zatrudnienia w sektorze usług146.

Nie można w niniejszym opisie pominąć Edwarda Halla, który łączy kultur ę z

identyfikacj ą, mówiąc, że istnieją kultury, w których oddzielenie od matki

następuje, a są takie, w których połączenie owo trwa całeżycie. Autor podkreśla, że

ludzie pozostają we władzy identyfikacji kulturowej, nie mogąc wczuć się w

zachowania innych, odmienne od tej identyfikacji147.

W psychospołecznej koncepcji Erika H. Eriksona tożsamość oznacza

wzajemną relację pomiędzy wewnętrzną niezmiennością siebie a dzieleniem

wspólnych cech z innymi. Badacz analizuje rozwój tożsamości człowieka w

powiązaniu z cyklemżycia, dzieląc je na osiem stadiów: niemowlęctwo, wczesne

dzieciństwo, wiek zabawy, wiek szkolny, adolescencję, młodych dorosłych,

dorosłość, wiek dojrzały. Wskazuje na okresy krytyczne, jak choćby koniec okresu

dojrzewania oraz okres identyfikacji z członkami społeczeństwa w okresie

dzieciństwa. Mówi oprocesie formułowania się tożsamości, iż jest to:

rozwijająca się konfiguracja, na którą wpływają sukcesywne syntezy i resyntezy ego,

dokonujące się przez całe dzieciństwo; jest to konfiguracja stopniowo integrująca

konstytucjonalne dane, idiosynkratyczne potrzeby libidinalne, faworyzowane

umiejętności, znaczące identyfikacje, efektowne obrony, skuteczne sublimacje i zgodne

role148.

W teorii kulturowej uważa się, że tożsamość człowieka jest tworzona przez

kulturę, gdyż każda jednostka jest nosicielem kultury oraz jest w kulturze zatopiona

(zakorzeniona), co wpływa na drogę rozwoju jej tożsamości. Stąd też uważa się, że

nie sposób poznać tożsamości człowieka bez kultury, bo to właśnie ona„zmienia

świadomość człowieka w tożsamość”149. Postrzeganie własnego Ja zmienia się

wraz ze zmianami kulturowymi, dlatego też współcześnie obserwuje się pewną

iluzoryczność Ja, jego rozproszenie i decentrację. Równocześnie to, jak

postrzegana jest tożsamość i to, co się na nią składa, zależne jest od kręgu

146 D. Riesman 1971:Samotny tłum. Przekł. J. Strzelecki. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s.
10-43.

147 E.T. Hall 2001:Poza kulturą. Przeł. E. Goździak. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 221-
236.

148 E. H. Erikson 2004:Tożsamość a cyklżycia. Wydawnictwo „Zysk i S-ka”. Poznań, s. 113.
149 Z. Dudek, A. Pankalla 2008:Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i

transkulturowe. Wydawnictwo „ENETEIA”. Warszawa, s. 259.
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kulturowego, od tego, czy jest to kultura indywidualistyczna czy wspólnotowa

(kolektywistyczna), jakie wyznaje normy moralne i reguły postępowania. W

kulturze indywidualistycznej tworzy się Ja niezależne, charakteryzujące się

postrzeganiem wewnętrznych atrybutów jednostki jako tych najistotniejszych, z

kolei w kulturze kolektywistycznej obserwujemy formowanie się Ja współzależnego,

które opisuje siebie w kontekście konkretnych relacji społecznych. Spoglądając na

rozwój tożsamości, obserwuje się jej historyczną zmienność. Socjolog kultury

Tadeusz Paleczny podkreśla, że najpierw człowiek kształtował swoją tożsamość w

oparciu o plemię czy grupę etniczną, następnie identyfikował się z narodem.

Obecnie obserwuje się kształtowanie tożsamości na poziomie cywilizacyjnym. Dalej

tłumaczy on to zjawisko: „Tożsamość uniwersalna wyższego stopnia, lokująca się

nad identyfikacją węższą, z mniejszą, bardziej homogeniczną grupą plemienną,

etniczną, narodową jest coraz powszechniejsza w społeczeństwach postnarodowych,

złożonych etnicznie i rasowo”150. Sytuacja taka powoduje, że człowiek we

wspólnocie wielokulturowej szuka tego, co wspólne wszystkim, z czym wszyscy

mogą się utożsamić. Równocześnie człowiek, kształtując swoją tożsamość w

oparciu o kilka kr ęgów kulturowych, sprawia, że staje się ona synkretyczna,

zwielokrotniona151. Tożsamość w kulturoznawstwie jest wyjaśniana przez

Gordona Mathewsa poprzez analogię z supermarketem: w ramach supermarketu

kultury to nie społeczeństwo określa tożsamość, ale jest ona konstruowana przez

autoidentyfikację. Mathews wyróżnia trzy poziomy autoidentyfikacji, czyli

procesu konstruowania tożsamości: 1. poziom oczywistości (język i zbiór praktyk

społecznych) i przekonania kluczowe. 2.miejsce w strukturze społecznej,

określane przez obowiązki. 3. przekonanie człowieka o jego swobodnym wyborze.

Jednak Mathews uważa, że wybór w supermarkecie kultury jest pozorny. Koncepcja

tożsamości, która określana jest jako „ja ponowoczesne”, to bliżej nieokreślone

ramy przepływu słów i obrazów, czyli w rzeczywistości dekonstrukcja kategorii152.

150 T. Paleczny 2007:Interpersonalne stosunki międzykulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków, s. 211.

151 J. Kociuba 2014:Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia idei Ja i koncepcji
tożsamości w nauce i kulturze. Wydawnictwo „Episteme”. Lublin, s. 171-236.

152 W. Branicki 2008:Kategoria tożsamości w filozofii i kulturoznawstwie. W: Tożsamość
kulturoznawstwa. Red. A. Pankowicz, P. Plichta, J. Rokicki. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kraków, s.147-153.
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Dziamski odwołuje się do ponowoczesnej tożsamości, nazywając ją za

Gordonem Mathewsem „tożsamością drogi, a właściwie wędrówki”153. Podaje on

przykład feministki Agnes Heller, która tak się wypowiada o sobie samej: „Jestem

Węgierką, żydówką, kobietą, filozofem. (...) Są to cztery moje tak zwane tożsamości,

z czego jedną wybrałam, pozostałe trzy musiałam zaakceptować” 154. Tożsamość

jako konstrukt kulturowy jest „tworzona przez badaczy, a także przez samych

uczestnikówżycia społecznego”155, na których wpływ mają inni, ci, którzy są z nimi

powiązani węzłami – siecią więzi.

W badaniach kulturowych istotne są analizy doświadczeń granicznych, do

jakich niewątpliwie należy schizofrenia, o której szerzej jest mowa w trzecim i

czwartym rozdziale156.

Tożsamość człowieka jest związana ze stanem mentalnym, z myśleniem o

sobie samym. Stąd też dla jej określenia istotne znaczenie dla kognitywistów ma

kwestia stosunku mózgu do umysłu. Zagadnienia te zajmowały już pierwszych

filozofów, którzy zastanawiali się nad wzajemnym powiązaniem duszy i ciała, ale

szczególnej intensywności nabrały, gdy pojawiły się coraz dokładniejsze techniki

obrazowania pracy mózgu, takie jak: tomografia komputerowa, rezonans

magnetyczny czy elektroencefalografia. Wtedy też zaczęto sprawdzać, które ośrodki

mózgowe są odpowiedzialne za konkretne funkcje psychofizyczne człowieka. Tak

powstała teoria wąskospecjalizacyjna, oparta na badaniach Paula Broca,

francuskiego chirurga i antropologa, oraz Carla Wernickego, niemieckiego

psychiatry i neurologa. Broca, prowadząc obserwacje pracy mózgu, wskazał na

tylną część trzeciego zakrętu czołowego lewej półkuli jako tę odpowiedzialną za

zdolność mówienia. Natomiast Wernicke zaobserwował,że zdolność rozumienia

wypowiedzi słownych jest umiejscowiona w pierwszym zakręcie lewego płata

skroniowego157. I choć obecnie teoria ta została zmodyfikowana, nadal mówi się o

153 G. Dziamski 2016:Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej.
Wydawnictwo Naukowe „Katedra”. Gdańsk, s. 150.

154 Tamże, s. 47.
155 Tamże, s. 48.
156 Por. J. H. Jenkins, R. J. Barrett 2005:Przedmowa do: Schizofrenia, kultura i

subiektywność – na krawędzi doświadczenia. Red. Tychże. Tłum. J. Bobrzyński. Wydawnictwo
Libron. Kraków.

157 B. L. J. Kaczmarek 2009:Mózg a umysł. Opieka szkoły nad dziećmi z zaburzeniami mowy.
W: Podstawy neuropsychologii klinicznej. Red. Ł. Domańska, A. R. Borkowska. Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 23-38.
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ośrodkach mózgowych, czyli miejscach w mózgu, które są powiązane z

konkretnymi funkcjami organizmu.

Józef Bremer, zastanawiając się nad tożsamością osoby w kontekście badań

nad mózgiem, poruszył problem związany z przeszczepami domózgowymi i

stosunkiem mentalnego czucia osoby a stanem jej mózgu. Innymi słowy, w tych

rozważaniach dotknął on problemu stosunku umysłu do mózgu oraz ich wzajemnej

relacji. Podkreślił komplikację tej relacji związaną z tym, że aktywność mózgu

można fizycznie zbadać i przedstawić, z kolei aktywność umysłowa jest kwestią

filozoficznych badań spójności logicznej. Ponadto badanie mózgu odbywa się przez

niego samego, co stwarzaproblem samoodnoszenia się. Podmiot poznający jest

zarazem przedmiotem poznawanym158.

Tożsamość wraz ze stereotypami jest nieodłącznym składnikiem społecznym

ukazującym proces tworzenia Innych wokół nas159. Do uświadomienia sobie

własnej tożsamości często dochodzi dopiero za sprawą kontaktu z Innym.

Człowiek różniący się od nas znacząco, budujący swoją tożsamość na całkiem

odmiennych wzorcach kulturowych, pozwala nam dostrzec, co składa się na nasze

Ja.

2. Wokół Innego

Żeby tak ludzie czasem spróbowali postawić się w położeniu tego „innego”.

Zrozumieliby może, ile codziennego wysiłku trzeba włożyć

w przezwyciężanie takich trudności, które dla zdrowych nie są w ogóle trudnościami,

zrozumieliby też, jaką pomocą może być przyjazna zachęta i uznanie160.

Inny to według słownikowej definicji ‘nie ten, nie ten sam, drugi, dalszy,

pozostały, nie taki, nie taki sam, różny, odmienny, zmieniony, nowy’161. Z racji tego,

że słowo ‘inny’ istnieje w polszczyźnie od dawna (najpierw w nieco odmiennej

formie ‘iny’), utworzyło się z nim dosyć dużo frazeologizmów: ‘patrzeć, popatrzeć,

spojrzeć na kogoś innymi oczami’, ‘coś idzie, biegnie, toczy się innym torem’, ‘coś

przedstawia się w innym świetle’, ‘inny wieje wiatr, powiał wiatr z innej strony’,

158 J. Bremer 2010:Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk. „Analiza i Egzystencja”
nr 11, s. 263-290.

159 Por. J. Maciejewski: dz. cyt., s. 30-33.
160 A. Domańska 1973:Los w rękach twoich. Instytut Wydawniczy „Pax”. Katowice, s. 182.
161 Nowy słownik języka polskiego PWN. 2000. Red. E. Sobol. Wydawnictwo PWN.

Warszawa, s. 275. Więcej o rozumieniu słowa ‘inny’ pisze Ewa Bogdanowska Jakubowska w
artykule:Inny1, i Inny2 – znaczenie potoczne kontra znaczenie akademickie. W: Inność/Różnorodność
w języku i kulturze. (Red.) Tejże. Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego. Katowice 2015, s. 9-28.
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‘każda, każdy z innej parafii’, ‘ktoś zrobiony, ulepiony z innej gliny, ‘mówić, zacząć

z innego tonu’, posługiwać się, mówić innymi językami, ‘przestawić, naprowadzić,

pchnąć, wykierować coś na zupełnie inne tory’, ‘to jest zupełnie inna para kaloszy’,

‘uderzyć w inny ton, zacząć innym tonem, zaśpiewać z innego tonu’, ‘zacząć,

spróbować z innej beczki’162. Nacechowanie emocjonalne tego słowa może mieć

zarówno pozytywne, jak i negatywne konotacje, w zależności od kontekstu.Kto ś

pozytywnie Inny jest lepszy, wyróżniający się na tle grupy i posiadający cechy

oraz własności przez nią pożądane, na przykład wybitny artysta, sportowiec,

naukowiec. Z koleiktoś Inny w negatywnym sensie jest uważany za kogoś

gorszego, drugiej kategorii. W kulturze o inności mówi się w odniesieniu do całych

grup społecznych. I tak innymi mogą być imigranci, ludzie innego wyznania, innej

orientacji seksualnej, o innych preferencjach kulinarnych, dotknięci

niepełnosprawnością bądź kalectwem, a nawet kobiety. Szczególnie w ostatnim

przykładzie mamy do czynienia z podkreśleniem, że kobiety jako inne – czyli

niemające przez całe stulecia formalnego wpływu na losy swoje iświata – są tą

innością naznaczone negatywnie. Natomiast negatywna inność

niepełnosprawnych wiąże się ze stawianiem znaku równości pomiędzy

niepełnosprawnością a brakiem zdolności lub możliwości w jakiejś sferze ludzkiej

aktywności. Wydaje się, że jednak inności nacechowanej negatywnie jest więcej, co

może się wiązać z tym, że „modele racjonalnego rozumowania identycznego zawsze

i wszędzie sprawiają, że to co inne, oryginalne, jest tylko dewiacją, zbędnym i

szkodliwym zboczeniem przynoszącym szkodę zarówno jednostkom, jak i

społeczeństwu”163.

W nauce istotą Inności jest nie jej wartościowanie, ale poznanie. Ktoś jest

różny, nie ten sam, czyli tym samym wart, aby jego Inność zgłębić. Jak pisze Ewa

Kosowska:

Podstawą hermeneutyki antropologicznej jest idea zrozumienia INNEGO. To

zrozumienie, oparte nie tylko na empirii czy nieświadomych analogiach do własnego

bagażu, ale przede wszystkim pracowicie budowane w procesachżmudnego poznawania

różnic i podobieństw kulturowych, ma na celu poznanie innego człowieka przezpoznanie

systemu kulturowego, tworzącego naturalny kontekst jego działań i ich rezultatów. Istotnym

162 Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami 2005. Oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A.
Stankiewicz. Warszawa, s. 143.

163 B. Skarga: dz. cyt., s. 13.
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medium w tym procesie była i jest literatura, ale dopieroświadome i celowe przypisanie

wartości jej aspektom referencjalnym legitymizuje procedury poznawcze hermeneutyki

antropologicznej. Warto więc chyba z nich korzystać, pamiętając, że literatura ukształtowała

się średnio w co czterdziestym języku164.

Zatem literatura, a wraz z nią także i film, mogą się stać doskonałą przestrzenią

do spotkania Innego, próby zrozumienia go w odniesieniu do kontekstu kulturowego,

w którym jest zanurzony. Kwestia Innego ważna była dla Martina Bubera, twórcy

filozofii dialogu, który podkreśla, że „ludzkie Ja powstaje dzięki relacji z Ty ,

czyli z innym, który staje naprzeciw, a prawdziwy dialog może zaistnieć jedynie

w sytuacji akceptacji inności drugiego165. Józef Tischner pisze o Innym w sytuacji

spotkania:

Inny to ten, który może stać się Ty lub On i dla którego również ja mogę się stać On

lub Ty. (…) Spotkanie z innym wydarza się i dopełnia na płaszczyźnie dialogicznej,

różnej od płaszczyzny intencjonalnej. (…) inny nie jest rzeczą między rzeczami ani

przedmiotem między przedmiotami, lecz podmiotem, innym Ja, który staje się dla mnie Ty

lub On i z którym mogę też wejść we wspólnotę My. (…) Inny to ten, z którym mogę

mówić. (…) Inny mieści w sobie paradoks: on jest inny niż ja, a jednak do mnie podobny –

podobny w inności i inny w podobieństwie. Doświadczenie innego ma dwie strony:

egotyczną i alteryczną, i jedna nie daje się oddzielić od drugiej. Inność innego wydobywa

na jaw moją własną inność. Inność jest wzajemna. Inność zaskakuje, przynosi wciąż nowe

niespodzianki, w całej przewidywalności jest nieprzewidywalna166.

Dla cytowanego wyżej filozofa zatem każdy człowiek, który staje naprzeciw,

jest Innym, gdyż jest odrębną jednostką ludzką, mającą swoją podmiotowość oraz

tożsamość.

Szczególnie bliskie w mojej perspektywie badawczej i podjętej problematyce

jest ujęcie Innego w myśli Emmanuela Lévinasa, który choć wpisuje się w filozofię

dialogu, proponuje nieco odmienne spojrzenie, szczególnie w moim przekonaniu,

adekwatne do postrzegania niepełnosprawności i choroby.

Widać to szczególnie w następujących słowach autora Całości i

nieskończoności:

164 E. Kosowska: dz. cyt., s. 21.
165 M. Buber 1992:Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Przekł. J. Doktór. Instytut Wydawniczy

PAX. Warszawa, s. 135.
166 J. Tischner 2017:Inny. Eseje o spotkaniu. Wydawnictwo „Znak”. Kraków, s. 7-11.
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Ludzka inność pomyślana jest nie od strony inności czysto formalnej i logicznej, przez

którą człony każdej wielości odróżniają się od siebie (gdzie każdy człon jest inny już jako

nosiciel różnych cech albo w przypadku wielości równych sobie członów, każdy jest inny

od innego, dzięki swemu ujednostkowieniu). Pojęcie inności transcendentalnej – inności

otwierającej czas – badane przede wszystkim od strony inności treściowej, począwszy od

kobiecości167.

Innym jest zatem według niego ktoś, kto wyróżnia się cechą specyficzną,

łączącą go z innymi Innymi (osobami). Jako przykład podaje kobiecość, czyli cechę

płciowości, dzielącą (przynajmniej teoretycznie) ludzkość na dwie opozycyjne

grupy. Idąc tym tokiem rozumowania, wskazać można jeszcze na inne grupy, jak na

przykład homoseksualistów, ateistów, imigrantów,chorych, którzy będą uważani za

Innych168 i którzy często w przestrzeni publicznej akcentują swoją tożsamość. W

przypadku tej ostatniej kategorii, która jest oczywiście niezwykle zróżnicowana,

można się zastanowić, co jest skutkiem, a co przyczyną. Czy zawsze choroba

nakłada piętno inności, czy czasem pewna inność nie jest klasyfikowana jako

choroba?169.

Joanna Buława-Halasz przedstawia osoby autystyczne jako grupę Innych,

którzy podobnie jak Głusi odkrywają swoją tożsamość i odmienność od reszty

społeczeństwa i pragną, aby społeczeństwo tę inność zaakceptowało.Autystycy,

którzy coraz częściej wypowiadają się publicznie na temat swojego zaburzenia,

podkreślają, że autyzm jest częścią ich tożsamości i gdyby zniknął, zniknęliby

także oni. Przytaczany przez autorkę Patric Schwarz, będący osobą autystyczną,

stwierdza,że używanie określenia ‘osoba z autyzmem’ jest nieporozumieniem,

takim samym, jakby mówić ‘osoba z męskością’ 170. Ten przykład jest nie tylko

wymowny, ale świadczy też o tym, że choroba kształtuje i tworzy tożsamość

chorego.

167 E. Lévinas 1999:Czas i to, co inne. Tłum. J. Migasiński. Wydawnictwo „KR”. Warszawa,
s. 16.

168 O potrzebie kształcenia na temat inności pisze Iwona Morawska (2013) w tekście INNY
jako wyzwanie komunikacyjne i edukacyjne. W: Komunikacja. Tradycja i innowacje. Red. M.
Karwatowska, A. Siwiec. Chełm, s. 549-559. Autorka skupia się na inności w połączeniu z nauką
tolerancji dla tejże w środowisku szkolnym.

169 Por. B. Gulla 2010:Inny, bo chory, czy chory, bo inny. Rzeczywistość psychospołeczna
chorych somatycznie. W: Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i
życiu publicznym. Red. L. Dziewięcka-Bokun, A.Śledzińska-Simon. Wydawnictwo A. Marszałek.
Toruń, s. 158-159.

170 J. Buława-Hałasz 2016:Dziwne, niepojęte…: – inność osoby autystycznej. W: Inny, obcy,
potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki. Red. J.Żychlińska, A. Głowacka-
-Penczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, s. 82-87.
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3. Chory jako Inny

Przez wieki choroba traktowana była w tradycji judeochrześcijańskiej jako

kara za grzechy, czego wyraz odnajdujemy na kartach PismaŚwiętego: „Jeżeli zaś

nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów,

jeżeli będziecie gardzić moim ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi

wyrokami, tak że nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje

przymierze, to i Ja obejdę się z wami odpowiednio: ześlę na was przerażenie,

wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie”171; „I zapalił

się gniew Pana przeciw nim (…) oto Miriam stała się nagle biała jakśnieg od trądu.

Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł,że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do

Mojżesza: «Proszę, Panie mój, nie karz nas za grzech, któregośmy się nierozważnie

dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy [płód], który na

pół zgniły wychodzi z łona swej matki». Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: «O

Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa». Pan rzekł do Mojżesza: «Gdyby

jej ojciec plunął w twarz, czyż nie musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak ma

być ona przez siedem dni wyłączona z obozu, a potem może znowu powrócić»172.

Wiązało się to z przekonaniem,że skoro grzech pierworodny pierwszych ludzi

otworzył ich naśmierć i cierpienie, to każda konkretna przypadłość pojawia się w

wyniku popełnienia jakiegoś grzechu. Pewne fragmenty Nowego Testamentu

zrywają z taką optyką, jak na przykład odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów: „Ani

on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale (stało się tak), aby się na nim objawiły sprawy

Boże”173. Jednakże samo pytanie: „Kto zgrzeszył,że się urodził niewidomym – on

czy jego rodzice?” pokazuje głęboko zakorzenione przeświadczenie, że

niepełnosprawność musiała się pojawić w wyniku jakiegoś grzechu.

Takie pojmowanie choroby ma jeszcze starszą genezę i sięga kultur

Mezopotamii, starożytnej Grecji i Egiptu, z czasów, gdy wierzenia mityczne

odgrywały znaczącą rolę174.

171 PismoŚwięte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia2003. Pallottinum. Poznań.
[biblia.deon.pl], Kpł 26, 14-16.

172 Tamże, Lb 12, 9-14.
173 Tamże, J 9, 2.
174 Por. G. Michalik 2008:Historia psychiatrii. Od prehistorii do końca starożytności. W:

Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym. Red. B.
Płonka-Syroka. Wydawnictwo Akademii Medycznej. Wrocław,s. 235-258.
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Do tej poryślady tej mentalności istnieją w języku w postaci takich powiedzeń

jak: ‘za jakie grzechy tak cierpię/tak boli?’, ‘Bóg kogoś pokarał chorobą’. A w

świetle badań historyczno-kulturowych choroby na wsi polskiej widać, że takie

traktowanie choroby było ciągle żywe jeszcze długo po drugiej wojnieświatowej,

szczególnie gdy mowa o chorobach psychicznych, niepełnosprawności zmysłowej

czy umysłowej. Rodzinę, w której ktoś był dotknięty tego typu przypadłością,

powszechnie uważano za ukaraną przez Boga175. Również w Kalince, powieści

autobiograficznej, autor wspomina chwile kontaktu członków rodziny z jego chorą

na rdzeniowy zanik mięśni córeczką –„moja ukochana babcia siadała czasem przy

Kalince, brała w swoje spracowane, zdrowe ręce jej małą dłoń i jak mantrę

półgłosem powtarzała (...) ‘Boże, mój Boże, za jaki grzych to borajstwo tak

ciyrpi?’176 – ukazując taki sposób myślenia o przyczynie choroby.

Jak zostało zaznaczone we wstępie, choroba to„stan organizmu, kiedy

człowiek czuje się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z

krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym,

lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną

czynność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są

przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji

funkcji narządów”177.

W słowniku pierwsze znaczenie choroby to proces patologiczny wywołujący

zaburzenia czynności organizmu, a zaraz po nim figuruje znaczenie przenośne: „stan

nienormalny, wada, odchylenie od normy, bolączka”178. Choroba jako domena

medycyny (antropologia medycyny) wydaje się czymś obiektywnym, dającym się

poznać i zmierzyć przy pomocy specjalistycznego sprzętu medycznego. I tak

rzeczywiście jest w przypadku wielu chorób somatycznych. Jednakże nieco inaczej

sprawa wygląda z chorobami psychicznymi, które cały czas wymykają się ścisłej

parametryzacji. Oczywiście wymienia się kryteria mające pomóc w rozpoznaniu

schorzenia i prawidłowej diagnozie, jednakże wiele z nich opiera się na badaniach

subiektywnych, czyli takich, w których potrzebna jest współpraca pacjenta – co

175 E. Szpak 2016:„Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia
zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r.Wydawnictwo Instytutu Historii PAN. Warszawa, s.
299-309.

176 A. Lipiński 2011:Kalinka. Wydawnictwo Dobra Literatura. Słupsk, s. 91.
177 K. Wąsowicz: Patofizjologia. Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe.

http://pracownicy.uwm.edu.pl/wasowicz/W_Patofizjologia_W1.pdf, dostęp 20.05.2019.
178 Nowy słownik języka polskiego PWN. 2002. Red. E. Sobol. Wydawnictwo PWN.

Warszawa, s. 88.
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powoduje, że możliwe jest nieprawidłowe postawienie diagnozy, niezależnie od

wiedzy i umiejętności lekarza. Taka sytuacja ma miejsce w filmieLęk pierwotny179,

którego główny bohater na podstawie informacji zawartych w podręcznikach

medycznych udawał objawy choroby psychicznej na tyle sugestywnie,że udało mu

się nabrać nie tylko prawników, ale i psychiatrę. Choroba bywa też stosowana w

publicznym dyskursie jako metafora zła, upadku, degeneracji. Najczęściej jest to

choroba o złych rokowaniach, jak na przykład rak, który na dodatek jest postrzegany

jako choroba mogąca zaatakować każdy organ ciała. Porównywane do niej

zdarzenia czy grupy ludzi są w takiej retoryce stawiane w pozycjiśmiertelnych

wrogów, których należy zwalczać wszelkimi możliwymi sposobami180.

Językowy obraz choroby w ludowych porzekadłach i przysłowiach omawia

Marzena Marczewska, ukazując oprócz samej choroby, także przyczyny jej

powstawania i metody leczenia funkcjonujące w ludowej mentalności. Analizowane

dane pozwoliły jej zauważyć, że przez wieki niewiele zmieniło się w myśleniu o

chorobie, nadal pozostaje czymś, czego każdy się obawia i czymś, o czym każdy

myśli 181.

Oprócz tego, jak choroba jest postrzegana przez ludzi, jak patrzą oni na kogoś

nią dotkniętego, istotne jest, jak wpływa ona na chorego. Badania psychologiczne

pokazują, że poważna choroba somatycznawpływa na wszystkie dziedzinyżycia

człowieka, skutkując zmianami w zakresiepoczucia tożsamości chorego. Zmienia

się Ja fizyczne, gdyż pojawiają się: uczucie słabości ciała i niewydolności, blizny

pooperacyjne, przytycie lub schudnięcie, oszpecenie, utrata włosów i inne zmiany,

Ja psychiczne, co wiąże się z większą wrażliwością, chwiejnością emocjonalną,

uczuciami lęku, niepokoju lub depresji orazJa duchowe (poszukiwanie sensu w

chorobie, zwrócenie się ku pociesze płynącej z wiary). Wraz z nimi zmienia się Ja

społeczne– chory ma poczucie odmienności, jest pacjentem i zmianie ulega jego

funkcjonowanie w rolachżyciowych182. Wszystkie zmiany, jakim podlega chory,

mają w sobie dużą dozę dramatyzmu. To, co jest znane i oswojone, zostaje nagle

zerwane, tworzy się nowa tożsamość, która często budowana jest na lęku wobec

179 Lęk pierwotny(ang.Primal Fear)1996. Reż. G. Hoblit. USA.
180 Por. S. Sontag 1999:Choroba jako metafora. Aids i jego metafory. Przeł. J. Anders.

Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa.
181 M. Marczewska 2012:Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam. Choroba. Studium językowo-

kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kielce, s. 314-319.
182 B. Gulla: dz. cyt., s. 159.
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chorego ciała183. W sposób szczególny wpływ na poczucie tożsamości człowieka

mają zaburzenia wynikające z uszkodzenia mózgu, takie jak na przykład afazja,

czyli problemy z mówieniem i rozumieniem wypowiedzi innych osób. „Afazja

może zmienić życie do tego stopnia,że rozchwiane jest poczucie siebie. (...)

Pojawiają się duże trudności w komunikacji interpersonalnej, które mogą z czasem

przybierać na sile. Brak porozumienia, zwłaszcza z partnerem czy opiekunem,

będzie powodował narastanie poczucia zagrożenia, rozpad więzi emocjonalnych,

poczucie osamotnienia, zmiany obrazu siebie i w konsekwencji zmiany, a nawet

zaburzenia tożsamości184.

Chorobę, jako zdarzenie dotykające każdego człowieka, wpływające na jego

poczucie tożsamości, a także na jego tożsamość społeczną, można również

potraktować jako zjawisko kulturowe. Tak czyni Danuta Penkala-Gawęcka, która

pokazuje, że wiele dolegliwości psychicznych jest silnie uwarunkowanych

kulturowo (tak uważają badacze nurtu umiarkowanie relatywistycznego) albo też, że

wszystkie choroby psychiczne są zależne od kręgu kulturowego, w którym

występują185. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele tak zwanego

nurtu antypsychiatrii, którzy uważają, że sformułowanie ‘choroba psychiczna’ jest

metaforą, używaną podobnie jak w stwierdzeniach ‘choreżarty’, ‘chora polityka’. A

wszelkie zachowania niepożądane społecznie, kulturowo, politycznie lub religijnie,

które dawniej były uważane za przestępstwa lub grzech, są klasyfikowane jako

choroby. Antypsychiatrzy uważają, że włączanie wszystkich ludzkich problemów do

spisu chorób jest próbą ich likwidacji, dzięki medycznej etykietce186. Te

przekonania korespondują z tezą o wpływie języka na postrzeganieświata i praw

nim rządzących. Mówiąc o języku, należałoby uczynić pewne wyjaśnienia

związane z terminem ‘chory’ i jego związkiem z tytułowymi ‘osobami z

zaburzeniami mowy’.

183 Por. M. Szubert 2010:Tożsamość chorego ciała w perspektywie kulturowej. W: Językowo-
kulturowy obraz tożsamości. Red. J. Bujak-Lechowicz. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
Piotrków Trybunalski.

184 M. Pąchalska, B. D. MacQueen 2006:Komunikacja interpersonalna a poczucie tożsamości.
W: Komunikowanie się. Problemy i perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej. Lublin, s. 124-125.

185 D. Penkala-Gawęcka 1994:Antropologiczne spojrzenie na chorobę jako zjawisko
kulturowe. „Medycyna Nowożytna” T.1., s. 5-16.

186 J. Domaradzki 2009:Choroba psychiczna jako metafora. W: Człowiek chory – aspekty
biopsychospołeczne. Red. K. Jankowski, J. Gierus. Wydawnictwo Naukowe IZWW. Lublin, s. 11-21.
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Otóż zaburzenia owe zawsze są wynikiem jakiejś choroby lub

nieprawidłowości. I tak zaburzenia mowy, które będą poddawane opisowi i analizie,

pojawiają się w konsekwencji następujących chorób/zaburzeń:

− chorób psychicznych: schizofrenii187;

− neurologicznych: jąkania, rdzeniowego zaniku mięśni, stwardnienia

zanikowego bocznego188, udaru, mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu

zamknięcia;

− całościowego zaburzenia rozwoju: autyzmu, zespołu Aspergera (w

klasyfikacji DSM-V, obowiązującej od niedawna, oba zaburzenia występują pod

jedną nazwą spektrum zaburzeń autystycznych (skr. ASD − autism spectrum

disorder);

− genetycznych: zespołu Downa, zespołu Ushera;

− chorób ucha: niedosłuchu.

Jak widać, powyżej zostało już poczynione rozróżnienie na choroby i

zaburzenia. Z racji tego jednak,że wszystkie wymienione problemy znajdują się w

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10 ang. International Classification of

Diseases189), mimo tak różnych przyczyn i objawów wymienionych zaburzeń, o

wszystkich będzie mowa jako o chorobach, biorąc pod uwagę zarówno klasyfikację

187 Jak podkreśla neuropsycholog Ernst Pöppel „w obrazie schizofrenii dochodzi do zerwania
związków pomiędzy ocenami a ostrzeżeniami i wspomnieniami. Schizofrenik wyróżnia się tym, że
reaguje emocjonalnie nieodpowiednio do sytuacji. (...) Myślenie, postrzeganie, działanie
schizofrenika nie jest wpisane w normalny system ocen emocjonalnych. (...) Przyczyną jest to, że
chory nie dysponuje w wystarczającym stopniu określonymi przekaźnikami chemicznymi”(E. Pöppel,
A-L Edinghaus 1998:Mózg - tajemniczy kosmos. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, s. 63).
Z kolei Marian Golka, analizując problemy w komunikowaniu międzyludzkim, wymienia te, które
dotyczą kontaktów z osobami chorymi na schizofrenię. Zalicza do nich: nierozróżnianie typów
komunikacji, celu danego aktu komunikacji, charakteru relacji między partnerami komunikacji,
nieodpowiednią redundancję, niską zdolność do uzupełnień znaczenia w sytuacji braków w
wypowiedzi, małą zdolność do czerpania informacji z kontekstu, niedobór uwagi, brak koncentracji
na istotnych elementach przekazu, najczęściej zbyt wolne tempo przetwarzania dochodzących
informacji oraz nadmiar wyrażeń o zabarwieniu emocjonalnym (por. M. Golka 2008:Konteksty i
podteksty komunikowania i nie-komunikowania. W: Tegoż: Bariery w komunikowaniu i
społeczeństwo(dez)informacyjne. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 42).

188 Choroba ta, zwana inaczej zanikowym stwardnieniem słupów bocznych rdzenia,„objawia
się postępującymi niedowładami; niestety, jak dotąd nie znamy specyficznych metod terapii, leczenie
stwardnienia zanikowego bocznego jest tylko objawowe, a jedyne, co można zrobić to starać się o
utrzymanie poziomużycia pacjentów na w miarę stabilnym poziomie” (E. Pöppel, A-L Edinghaus:
dz. cyt., s. 55).

189 ICD-10 jest obecnie używaną klasyfikacją chorób i zaburzeń, zakończyły się już jednak
prace nad kolejną wersją klasyfikacji − ICD-11, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
Seria międzynarodowych klasyfikacji znana jest od 1893 roku, kiedy to funkcjonowała pod nazwą
Międzynarodowa Lista Przyczyn Zgonów. Z czasem poszerzono ją o problemy zdrowotne
nieprowadzące bezpośrednio do śmierci. Kolejne edycje oprócz nowych chorób i zaburzeń
wprowadzały nieco inne podziały stanów chorobowych, jak najlepiej dopasowane do celów
epidemiologicznych.
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ICD-10, jak też ogólną definicję choroby, w której jest ona traktowana jako

patologiczny proces wywołujący zaburzenie czynności organizmu.

Zaburzenia mowy to ogólny termin logopedyczny używany obok defektów

mowy, deficytów mowy, patologii mowy, zaburzeń komunikacji werbalnej,

zniekształceń mowy.

Najbardziej znaną klasyfikację etiologiczną zaburzeń mowy stworzyła Irena

Styczek190. Wyróżnia ona przyczyny zewnętrzne, czyli egzogenne, oraz wewnętrzne,

czyli endogenne.

Do przyczyn egzogennych zalicza:

• nieprawidłowe postawy rodziców (postawa hamująca – objawiająca się

zarówno nadmierną opiekuńczością, jak też stawianiem nadmiernych wymagań;

postawa obojętna – zaniedbywanie, brakświadomych oddziaływań w stosunku

do dziecka);

• nieprawidłowy styl wychowawczy (surowy – stawianie zbyt wysokich

wymagań, może przyczynić się do powstania jąkania; zbyt opiekuńczy –

stawianie zbyt małych wymagań; niekonsekwentny – zmiana wymagań w

stosunku do dziecka także może być przyczyną jąkania);

• nieprawidłowa atmosfera wychowawcza – brak naturalnych sytuacji

komunikacyjnych, brak zainteresowania osiągnięciami dziecka nie napędza go

do relacjonowania przeżyć oraz nie inspiruje do formułowania myśli i ich

przekazywania;

• nieprawidłowy wzorzec językowy – wady wymowy wśród członków

najbliższego otoczenia dziecka, naśladowanie nieprawidłowej wymowy dziecka,

tzw. mowa pieszczotliwa.

Do zaburzeń mowy pochodzenia endogennego badaczka zalicza:

• dysglosję, czyli zniekształcenie dźwięków mowy lub niemożność ich

wytwarzania ze względu na nieprawidłową budowę narządów mowy lub

problemy ze słuchem (np. skrócone wędzidełko – ankyloglosja, za duży język –

makroglosja, rozszczep podniebienia – palatolalia);

• afazję, czyli częściową lub całkowitą utratę rozumienia i/lub wytwarzania

języka na skutek uszkodzenia struktur korowych;

190 Por. I. Styczek 1983:Logopedia. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 250-252.
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• dyslalię (alalię), czyli opóźnienie w przyswajaniu języka wynikające z

uszkodzenia struktur korowych lub opóźnienia rozwoju struktur mózgowych;

• dyzartię (anartię), czyli zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich

wytwarzania w wyniku uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy

mowne (artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe) – pojawia się na przykład w

przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego („grupa przewlekłych,

niepostępujących zaburzeń ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałych w

wskutek uszkodzenia mózgu w okresie jego rozwoju191);

• oligofazję, czyli niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem

umysłowym;

• jąkanie, czyli zaburzenia płynności mowy (rytmu i tempa), przejawiające się

skurczami mięśni artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych192;

• logoneurozy, czyli nerwice mowy, takie jak: mutyzm, afonia, polegające na

zaburzeniach tempa mowy, modulacji, siły czy wysokości głosu;

• schizofazję, czyli mowę osób cierpiących na schizofrenię193;

• dysfemię, czyli wady mowy występujące u osób z zaburzeniami

emocjonalnymi;

• dysfazję, czyli wady mowy osób z zaburzeniami osobowości.

Druga klasyfikacja przyczynowa dzieli zaburzenia mowy w zależności od

miejsca ich powstania na:

• zaburzenia obwodowe, czyli powstałe w wyniku uszkodzenia narządu słuchu

lub narządów artykulacyjnych (wargi, zęby, zgryz, język, podniebienie, nos,

jama ustna);

191 K. Sidor 1997: Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej. Wydawnictwo PZWL.
Warszawa, s. 102.

192 „Według modelu kognitywnego język jest nałożoną funkcją, przyłącza się do
podstawowych kompetencji. Jąkanie odzwierciedla złe funkcjonowanie procesów konceptualnych”
Chęciek 2008: Podejście do terapii jąkania jako zaburzenia kognitywno-lingwistycznego. W:
Diagnoza i terapia w logopedii. Red. J. Porayski-Pomsta. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa, s.
26-44.

193 Interesującą analizę mowy osoby ze schizofrenią na tle uwarunkowań kulturowych
przedstawił James M. Jr. Wilce w„Mówi ć pięknie” w Bangladeszu: subiektywność jako pāgalāmi.
W: Schizofrenia, kultura i subiektywność – na krawędzi doświadczenia. Red. J. H. Jenkins, R. J.
Barrett. Tłum. J. Bobrzyński. Wydawnictwo Libron. Kraków. W tekście wskazuje on na pewne cechy
komunikacyjne mowy pacjentki, które uważane są za objaw choroby, czyli pāgalāmi, z powodów
uwarunkowanych kulturowo. Dzieje się tak, ponieważ łamie ona swoim zachowaniem normy
związane ze sposobem porozumiewania się między ludźmi w Bangladeszu. Do norm tych należy
między innymi utrzymywanie płynności konwersacji (odpowiadanie na pytania rozmówcy bez
zbędnej zwłoki), mówienie w sposób głośny i wyraźny oraz kontrolowanie tonu wypowiedzi.
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• zaburzenia ośrodkowe, czyli związane z nieprawidłową strukturą i funkcją

ośrodkowego układu nerwowego (ośrodków czuciowych i ruchowych).

Trzecia klasyfikacja przyczynowa zaburzeń mowy dzieli je w zależności od

rodzaju przyczyn na:

• organiczne, czyli związane z nieprawidłową budową anatomiczną narządów

mowy (rozszczep wargi i podniebienia, wady zgryzu, braki w uzębieniu,

skrócone wędzidełko podjęzykowe, makroglosja, ubytki słuchu, zmiany

organiczne w mózgu);

• czynnościowe, czyli narządy mowy mają prawidłową budowę, ale wymowa

odbiega od normy na skutek obniżonego napięcia, porażenia nerwów, bądź przy

zaburzeniach rozwoju.

Klasyfikacja symptomatologiczna dzieli zaburzenia mowy pod względem

objawów, jakie występują w każdym z nich.

Najbardziej znaną klasyfikację objawową przedstawił Leon Kaczmarek194.

Wyróżnił on trzy części składowe, jakie zawiera każda wypowiedź: treść, formę i

substancję. Biorąc pod uwagę ten podział, wyszczególnił zaburzenia związane z

każdą z części:

• Zaburzenia powstałe na skutek chorób psychicznych tozaburzenia treści,

które charakteryzują się sprzecznością logiczną wypowiedzi językowej,

zaburzeniami procesu uogólniania i abstrakcji oraz nieprawidłowościami w

ukierunkowaniu myślenia;

• Zaburzenia powstałe na skutek uszkodzeń/mikrouszkodzeń mózgu to

zaburzenia formy językowej, przejawiające się między innymi błędami

gramatycznymi.

• Zaburzenia substancji – powstałe na skutek wielu przyczyn, do których

można zaliczyć: dziedziczenie, warunkiśrodowiskowe (sytuacje konfliktowe,

błędy wychowawcze), przeciążenie narządu głosowego, zbyt słabą lub zbyt

intensywną pracę wiązadeł głosowych, organiczne zaburzenia centralnego

mechanizmu mowy, uszkodzenia słuchu, uszkodzenia obwodowych narządów

mowy (język, wargi, podniebienie), uszkodzenie ośrodków korowych i dróg

nerwowych – objawiają się w dwóch płaszczyznach: suprasegmentalnej

194 Por. L. Kaczmarek 1973:Wytyczne w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego i pomocy
dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. Wydawnictwo Ministerstwa Oświaty i
Wychowania. Warszawa.



69

(jąkanie, rynolalia, wymowa bezkrtaniowców, afonia, giełkot, bradylalia,

tachylalia), czyli prozodycznej, oraz segmentalnej (dyslalia), czyligłoskowej,

fonicznej195.

Definicja mowy zaproponowana przez Stanisława Grabiasa – „zespół czynności,

jakie przy udziale języka wykonuje człowiek, poznając świat i przekazując jego

interpretacje innym uczestnikomżycia społecznego”196 – stała się podstawą

logopedycznej klasyfikacji zaburzeń mowy stworzonej przez tegoż badacza.

Podkreślił on, że w klasyfikacji logopedycznej nie można skupiać się jedynie na

biologicznej sferze zaburzeń mowy – gdyż wtedy głównie będziemy mówić o

wadach wymowy – ale spojrzeć na nie z perspektywy pełnego obrazu komunikacji

językowej. Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia, wyszczególnił on trzy grupy zaburzeń:

1. Zaburzenia mowy związane z niewykształconymi sprawnościami

percepcyjnymi (kiedy to istotne jest budowanie kompetencji językowej,

komunikacyjnej i poznawczej, a dopiero później usprawnia się realizację):

• Głuchota lub niedosłuch (słuch fizyczny uniemożliwia lub utrudnia

wykształcenie się kompetencji);

• Alalia i dyslalia (opóźnienie rozwoju mowy, wady wymowy);

• Oligofazja (niedokształcenie mowy związane z obniżonym poziomem rozwoju

intelektualnego);

• Autyzm (kompetencje nie wykształcają się lub wykształcają się specyficznie);

• Padaczki dziecięce (opóźnienie rozwoju mowy lub utrata wcześniej zdobytych

kompetencji, w zależności od czasu pojawienia się napadów padaczkowych);

2. Zaburzenia mowy związane z brakiem lub niedostatecznie wykształconymi

sprawnościami realizacyjnymi (przy zdobytych kompetencjach)

• Dysglosja (zaburzenia artykulacji spowodowane nieprawidłowościami w

budowie narządów mowy: krótkie wędzidełko podjęzykowe, wady zgryzu,

rozszczepy wargi, podniebienia, brak krtani);

• Giełkot (wzmożone i nieregularne tempo realizacji ciągu fonicznego);

195 Por. G. Jastrzębowska 1995:Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki,
psychologii i filologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole, s. 29-39; S.Grabias 2012:
Teoria zaburzeń mowy. Perspektywa badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania
logopedycznego. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, s. 40-42.

196 S. Grabias: dz. cyt., s. 15.
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• Jąkanie (zaburzenie płynności ciągu fonicznego, intonacji, akcentu, może

prowadzić do zaburzeń spójności tekstu);

• Dyzartria (związana z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu

nerwowego, powoduje zaburzenia oddychania, fonacji i artykulacji, prowadząc

zarówno do nieprawidłowej realizacji fonemów, jak też do zaburzeń rytmu,

natężenia dźwięków, tempa mówienia, intonacji, akcentowania, wyrazistości

artykulacyjnej).

3. Zaburzenia mowy związane z rozpadem kompetencji językowej i

komunikacyjnej:

• Afazja (zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem korowych ośrodków

mowy w lewej półkuli mózgu);

• Pragnozja (zaburzenia kompetencji semantycznej spowodowane uszkodzeniem

prawej półkuli mózgu);

• Schizofazja (zaburzenia kompetencji spowodowane chorobą psychiczną);

• Demencja (utrata kompetencji spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi

mózgu na skutek na przykład choroby Alzheimera)197.

Wymienione powyżej trzy grupy zaburzeń mają związek z różnymi modelami

terapii logopedycznej, prowadzonej po dokonanej diagnozie.

Lingwistyczna klasyfikacja zaburzeń mowy autorstwa Józefa Tadeusza Kani,

oparta na terminologii językoznawczej, wyróżnia:

1. Zaburzenia segmentalne (związane z wadliwą wymową dźwięków na poziomie

głosek, sylab, wyrazów i wypowiedzeń)

• Paradygmatyczne

– elizja, czyli brak realizacji fonemu (o elizji pełnej mówimy, gdy występuje we

wszystkich miejscach artykulacyjnych, czyli w nagłosie,śródgłosie i wygłosie,

natomiast gdy nie obejmuje wszystkich miejsc, mowa będzie o elizji

ograniczonej);

– substytucja, czyli sytuacja, gdy dwa fonemy języka polskiego mają tę samą

realizację w mowie pacjenta (np. zarówno ‘s’ i ‘ś’ realizowane jako ‘ś’);

– deformacja, czyli realizacja fonemu wykracza poza właściwe normie pole

realizacji tego fonemu oraz nie mieści się w polu realizacji innych fonemów

197 Tamże, s. 48-58.
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danego języka (np. wymowa międzyzębowa głoski /s/– która nie mieści się w

normie języka polskiego);

• Syntagmatyczne (związane z zaburzeniami na poziomie struktury fonologicznej

wyrazu)

– metateza, czyli przestawka (np. wełaczka zamiast ławeczka);

– elizja, czyli opuszczenie;

– redukcja, czyli uproszczenie grupy spółgłoskowej, które nie mieści się w normie

językowej;

– epenteza, czyli wzbogacenie struktury wyrazu;

– asymilacja, czyli upodobnienie, które nie mieści się w normie językowej;

2. suprasegmentalne (zaburzenia melodii języka)

• hiperprozodia (nasilenie cech prozodycznych wypowiedzi)

• hipoprozodia i aprozodia (osłabienie cech prozodycznych wypowiedzi)

• dysprozodia (zaburzenie cech prozodycznych wypowiedzi)198.

Wymienione zaburzenia mowy nie zawsze są możliwe do całkowitego

wyeliminowania. Często oddziaływania terapeutyczne polegają na odnalezieniu

takiej drogi, która umożliwi porozumiewanie się z osobą mającą problemy z

komunikacją. Służyć temu mogą tak zwane alternatywne metody komunikacji.

198 J. T. Kania 2001:Szkice logopedyczne. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego. Lublin, s. 9-25.
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Rozdział III. Alternatywne metody komunikacji

w badanych tekstach kultury

1. Sposoby porozumiewania się osób z zaburzeniami mowy

Właściwym polem kultury jest interakcja poszczególnych jednostek

oraz – ujmując rzecz subiektywnie –świat znaczeń,

które każda z tych jednostek konstruuje sobie nieświadomie

na podstawie swojego udziału w tej interakcji.

E. Sapir (1978)

Medium is the message (Środek przekazu jest przekazem) M. McLuhan

Język jest czymś specyficznie ludzkim, czymś, co sprawia, że nasza

komunikacja może przebiegać sprawnie i dotyczyć każdej sfery myślenia. Ludwik

Wittgenstein stwierdził wręcz, że „język stanowi część naszego organizmu i jest nie

mniej od niego skomplikowany”199, wyrażając tym samym jegościsłe zespolenie z

człowiekiem, przy równoczesnym własnym bytowaniu. Można dzięki niemu nazwać

przedmioty i osoby, które nas otaczają, określić ich cechy charakterystyczne, mówić

o procesach, którym podlegają, albo których są sprawcami. Ponadto język pozwala

jego użytkownikom wyjść poza sferę konkretu, mówić o uczuciach, emocjach,

filozofii, religii. Wchodząc w obszar abstrakcji, wspiera procesy myślowe.

Komunikacja j ęzykowa, rozumiana jako porozumiewanie się, przebiega

pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Wedługmodelu komunikacji Romana Jakobsona,

oprócz rozmówców istotne są jeszcze następujące elementy: kontakt, kontekst,

komunikat i kod. Aby zaistniał akt komunikacji, nadawca i odbiorca powinni wejść

ze sobą w kontakt. Warunkiem sprawnego przebiegu komunikacji jest jedność kodu

językowego nadawcy i odbiorcy, czyli kod językowy musi być zrozumiały zarówno

dla nadawcy, jak i odbiorcy; wspólny musi być także kontekst wypowiedzi.

Przebieg tego procesu ilustruje poniższy schemat.

199 L. Wittgenstein 1999:Dzienniki 1914-1916. Przekł. M. Poręba. Wydawnictwo Spacja.
Warszawa, s. 81.
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Rys. 5. Model komunikacji językowej na podstawie koncepcji

Romana Jakobsona (Źródło: Opracowanie własne)

Jak podkreślają Maria Pąchalska i Bruce MacQueen,komunikacja

interpersonalna to porozumiewanie się dwóch mózgów200. Jednakże mózgi

komunikowania muszą się nauczyć, co związane jest zarówno z opanowaniem

rozumienia słów, umiejętności ich wypowiadania, łączenia w większe całości

znaczeniowe, jak i w końcu z nabyciem ogólnejkompetencji kulturowej , która to

dopiero umożliwia sprawne komunikowanie się oraz rozumienie istniejących w

danej kulturze wzorów kulturowych. Proces ten odbywa się podczas nabywania

kultury oraz uczestnictwa w niej201.

Powszechnie uważa się, że komunikacja niewerbalna ma dużo większe

znaczenie przy przekazywaniu treści niż konkretne słowa (według różnych badań

udział komunikacji niewerbalnej ocenia się od 70 do nawet ponad 90%). Podkreśla

się, że w sytuacji braku spójności między wypowiedzianym komunikatem a

komunikatem przekazanym w sposób niewerbalny, ten drugi okazuje się prawdziwy.

Poprzez komunikację niewerbalną rozumie się gesty, mimikę (ze szczególnym

uwzględnieniem wzroku202), dotyk203, cechy prozodyczne, dystans zachowywany

200 Por. M. Pąchalska, B MacQueen: dz. cyt.
201 M. Golka: dz. cyt., s. 8.
202 Dale G. Leathers wymienia aż siedem funkcji wzroku w związku z komunikacją: uwagi,

przekonywania, intymności, regulacyjna, afektywna, władzy, kierowania wrażeniem, podkreślając
jego olbrzymi potencjał (D. G. Leathers 2007:Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania.
Przeł. M. Trzcińska. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 70-85).

203 O dotyku pisze Tadeusz Sławek, który wprowadza określenie „podwójny dotyk”,
dotyczące osób, które za pomocą dotyku wyrażają siebie zarówno w dosłownym, jak i przenośnym
znaczeniu (T. Sławek 2009:Cienie i rzeczy. Rozważania o dotyku. W: J. Kurek, K. Maliszewski
(red.):W przestrzeni dotyku. Wydawnictwo MDK „Batory”. Chorzów 2009, s. 20.)
Małgorzata Anna Kot skupia się na dotyku rozumianym jako „kategoria jednostki i jej osobistej
percepcjiświata” (M. A. Kot 2009: Dotyk w perspektywie ewolucji człowieka. W: tamże, s. 43).
Karolina Pawlik przekonuje,że „kultura jest przestrzenią dotyku (…) człowiek, dotykając, tworzy
kulturę, która również przez dotyk tworzy go i określa” (K. Pawlik 2009:Labiryntów i rozlewisk. W
przestrzeni kultury – w przestrzeni dotyku. W: tamże, s. 53-54). Anna Porczyńska podkreśla, że dotyk
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podczas komunikacji. Jednakże porozumienie bez słów często okazuje się

niemożliwe, o czym stosunkowo łatwo można się przekonać, podróżując do kraju,

którego języka nie znamy. Komunikacja niewerbalna jest obrazowa i bezpośrednia,

ale także mniej precyzyjna i czasem trudniejsza do zinterpretowania, dlatego też bez

języka trudno wyobrazić sobieżycie, towarzyszy on każdej jego chwili.

Bardziej skomplikowana sytuacja rysuje się, gdy z jakiegoś powodu (np.

niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej, całościowego zaburzenia rozwoju)

język danej jednostki się nie rozwija lub też następuje rozpad systemu językowego.

Zastanawiające jest, w jaki sposób przebiegają wtedy procesy myślowe, co je spaja i

porządkuje. Ernst Cassirer stwierdził,że „zmiana sprawności językowej obejmuje

zawsze określoną zmianę ‘obrazu świata’ jako całości. Przedmiotowość otrzymuje

poprzez nią w pewnym sensie inną ‘twarz’204. […] chory nie nazywa przedmiotów

według ich nazw rzeczowych, lecz stosuje w to miejsce określenia, które są

zaczerpnięte z używania rzeczy – nie znajduje słowa ‘nóż’, lecz podaje prawidłowo,

iż przedmiot, o który jest pytany, przeznaczony jest do krojenia”205.

Obserwując rozwój dzieci, których język (czy to dźwiękowy, czy migowy) nie

mógł rozwijać się naturalnie, przechodząc przez kolejne etapy, adekwatnie do wieku,

zauważyć można opóźnienia również w innych sferach poznawczych, takich jak:

myślenie przyczynowo-skutkowe, kategoryzowanie, pamięć, uwaga206.

Zatem, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić można, że to komunikacja

werbalna jest podstawą komunikacji międzyludzkiej.Język werbalny, czyli oparty

na słowach, może występować zarówno w wersji/postaci dźwiękowej, jak i migowej.

jest bazą komunikacji i mocno współgra z językiem samym w sobie (A. Porczyńska 2009:O
terapeutycznej i traumatyzującej sile dotyku. W: tamże, s. 61-62). Z kolei Elżbieta Struzik opowiada
o aspektach, znaczeniach dotyku i jego roli wżyciu (E. Struzik 2009:Fenomen dotyku w tradycji
filozofii i współczesnej refleksji humanistycznej.W: tamże).

204 Więcej na ten temat można przeczytać w książce: E. Bogdanowska-Jakubowska 2010:
Face and interdisciplinary perspective. Wydawnictwo UniwersytetuŚląskiego. Katowice, s. 75-117,
195-212. Autorka podkreśla, iż Twarz stanowi część tożsamości osoby. Jest to metonimiczne,
kognitywne ujęcie, według którego CZĘŚĆ TO OSOBA lub TWARZ TO POJEMNIK NA
TOŻSAMOŚĆ.[Por. E. Bogdanowska-Jakubowska:Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej
w kontekście kulturowym. „Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal” 1 (1&2)
2016, s. 234-243].

205 E. Cassirer 1995:Symbol i język. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i
Administracji. Poznań, s. 104.

206 Por. J. Cieszyńska 2007:Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka
od noworodka do 6. rokużycia. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków.
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Z racji tego, że każdy z nich ma odmienną strukturę, różnorodnie wpływa na

procesy poznawcze posługujących się nim osób207.

Style komunikacyjne przyjmowane przez ludzi są uzależnione od kultury, jaką

oni reprezentują. Każda kultura preferuje pewnezachowania komunikacyjne,

związane z następującymi cechami: stopień ujawniania odbiorcy swoich intencji,

liczba wypowiadanych słów i złożoność wypowiedzi, podkreślanie roli społecznej

nadawcy w stosunku do odbiorcy, kierunek interakcji. Biorąc pod uwagę powyższe

cechy, wyodrębniamy styl bezpośredni i nie wprost, styl rozwinięty i zwarty, styl

kontekstowy i osobisty, styl uczuciowy i instrumentalny. Oprócz uzależnienia stylu

od konkretnej kultury występuje jego powiązanie zkompetencją językową, czyli

nieuświadomioną, nabywaną stopniowo umiejętnością używania stylu wypowiedzi

adekwatnego do danej sytuacji, tematu rozmowy i adresata wypowiedzi.

Wyróżniamy wiele stylów, związanych z konkretnymi sytuacjami — najczęściej

wymieniane to: urzędowy, oficjalny, potoczny, książkowy, publicystyczny,

dziennikarski, poetycki. Większa liczba stylów, którymi jesteśmy się w stanie

posługiwać, jak również ich poziom, świadczą o wysokości naszej kompetencji

językowej. Z kompetencją językową ściśle związana jestsprawność językowa,

czyli posługiwanie się językiem w sposób celowy i poprawny oraz umiejętność

przekazania swoich myśli za pomocą dostępnych środków językowych, zgodnie z

normami gramatycznymi.

Oprócz wymienionych cech w każdej kulturze preferowane są także pewne

wartości, które również mają wpływ na zachowania komunikacyjne. Są to

następujące opozycje, nazwane wymiarami kultury: indywidualizm i kolektywizm,

pewność i niepewność, męskość i żeńskość, wysoki dystans władzy i niski dystans

władzy, długoterminowość i krótkoterminowość208.

Gdy mowa o stylach komunikacyjnych, nie sposób nie przywołać badań Basila

Bernsteina, który wyróżnił kod ograniczony i kod rozwinięty, jako dwa najbardziej

207 Ciekawe spojrzenie na komunikację oraz wpływ używanego języka na myślenie i
tożsamość człowieka zaprezentowano w filmieNowy początek (Arrival) z 2016 roku w reżyserii
Denisa Villeneuve’a, będącym ekranizacją opowiadania Teda Chianga. Jest to historia zdolnej
lingwistki, na zlecenie amerykańskiego rządu próbującej porozumieć się z obcymi, którzy
wylądowali w dwunastu miejscach na Ziemi, między innymi w Montanie, w USA. Jej próby
zrozumienia języka obcych, a następnie opanowanie go i rozmowy z przybyszami ukazują
równocześnie zmianę postrzegania rzeczywistości przez badaczkę, a nawet rozwój pewnych nowych
umiejętności.

208 Por. G. Hofstede 2000:Kultury i Organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Wydawnictwo
PWE. Warszawa.
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ogólne sposoby porozumiewania się ludzi w zależności od wzorców językowych

wyniesionych z domu rodzinnego. I takkod ograniczony opiera się na prostych

komunikatach zakorzenionych w konkretnych sytuacjach, często popartych mimiką

i gestem, z użyciem języka potocznego. Z koleikod rozwinięty zawiera słownictwo

języka ogólnego, jest zrozumiały pozakontekstowo. Są w nim używane zdania

złożone, obrazujące procesy myślowe209.

Każdy język dźwiękowy składa się z charakterystycznych dla siebie fonemów,

czyli najmniejszych cząstek znaczących, reprezentowanych w mówieniu przez

realnie istniejące głoski, których artykulacja zależy od sąsiedztwa innych głosek. W

języku polskim wyróżniamy 37 fonemów, w tym 6 samogłoskowych i 31

spółgłoskowych. Łączą się one w większe całości zwane morfemami, które z kolei

tworzą wyrazy. Zgodnie z prawidłami gramatyki języka z wyrazów buduje się

zdania, wchodzące w skład dłuższych wypowiedzi. W języku polskim szczególnie

rozbudowana jest fleksja, czyli odmiana wyrazów, która w głównej mierze

odpowiada za ustalenie związków między nimi w zdaniu. Oprócz tego istotną

funkcję pełni także składnia, rządząca budową wypowiedzi.

Mniej powszechnym, a tym samym nieco mniej znanym werbalnym sposobem

porozumiewania się jest język migowy, będący osobnym językiem z własnym

słownictwem i gramatyką. Nie istnieje tylko jeden język migowy, i podobnie jak

języki dźwiękowe różnią się w zależności od narodu lub państwa, tak samo sytuacja

wygląda z językami migowymi. W Polsce językiem używanym przez Głuchych

(Głusi, którzy uważają się za mniejszość kulturową, zapisują dużą literą nazwę

grupy językowej, do której należą) jest Polski Język Migowy (skrót: PJM), którego

daktylografia odzwierciedla polski alfabet oraz liczby, pojęcia arytmetyczne i

interpunkcyjne. Oprócz daktylografii język ten ma swoją ideografię, czyli

słownictwo. Znaki ideograficzne przedstawiane są w formie ruchowo-przestrzennej,

czyli dla danego znaku istotny jest konkretny ruch ręki wiodącej (bądź rąk), a także

jej ułożenie w przestrzeni. Bardzo duże znaczenie ma także mimika oraz ruchy

ciała, które są zgramatykalizowane.

Jak podkreśla Oliver Sacks, „język migowy funkcjonuje jak język i jest

językiem, mimo że w swoim charakterze jest obrazowy, a nie słuchowy i raczej

przestrzenny niż sekwencyjny. Po drugie, ponieważ jest to język, więc procesy

209 Por. B. Bernstein 1990:Odtwarzanie kultury. Przeł. i wstęp Z. Bokszański, A. Piotrowski.
Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa.
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związane z jego przetwarzaniem zachodzą w lewej półkuli, podobnie jak w

przypadku każdego innego języka”210.

Obok PJM-u funkcjonuje System Językowo-Migowy (skrót: SJM), w skład

którego wchodzi daktylografia oraz część ideografii PJM-u. Różnica polega jednak

na tym,że znakom SJM-u towarzyszy wyraźna artykulacyjnie mowa dźwiękowa w

języku polskim, zatem znaki są ułożone zgodnie z regułami polskiej składni. To

sprawia,że SJM ma za zadanie wspierać rozumienie języka polskiego przez osoby

niesłyszące. Dla osób, których pierwszym językiem jest język migowy, SJM nie jest

zrozumiały z powodu składni języka polskiego.

Funkcje wspierające rozumienie mowy przez osoby niesłyszące pełnią także

fonogesty, czyli specjalne ruchy ręki ściśle powiązane z wyraźną mową dźwiękową.

Mają one pomóc w odczytywaniu mowy z ust poprzez różnicowanie głosek

identycznych wizualnie. Dyskretne ruchy ręki i zmiany układów palców towarzyszą

ruchom i zmianom układów narządów mowy, muszą być z nimi ściśle

zsynchronizowane. Samogłoskom towarzyszą ruchy dłoni w kierunku określonego

punktu w pobliżu twarzy, a spółgłoskom układy palców. W czasie wymawiania

sylaby dłoń przyjmuje układ właściwy dla spółgłoski i wykonuje ruch właściwy dla

samogłoski. Wystarczy pięć lokacji i osiem układów palców, aby można odróżnić

wszystkie sylaby. I tak na przykład głoskom /t/ i /d/, które wyglądają dla

niesłyszącego identycznie, dodaje się jeszcze jedną cechę, która umożliwia ich

identyfikację: odpowiednio dla głoski /t/ jest to otwarta dłoń, a dla głoski /d/ dłoń

zaciśnięta w pięść z wyprostowanym palcem wskazującym211.

Komunikację osób z uszkodzonym słuchem szczególnie wnikliwie bada

Kazimiera Krakowiak212, która w oparciu o klasyfikacje niedosłuchów stworzyła

logopedyczną typologię zaburzeń słuchu, uwzględniającą rzeczywiste

funkcjonowanie słuchowo-językowe. Wyróżnia ona cztery grupy:

1. Funkcjonalnie słyszących, do których zalicza:

210 O. Sacks 2011:Zobaczyć głos. Wydawnictwo „Zysk i S-ka”. Warszawa, s. 134.
211 Por. K. Krakowiak 1995: Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z

uszkodzonym słuchem. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin; R.
Kołodziejczyk 2016:Z trzydziestoletnich doświadczeń stosowania metody fonogestów w Polsce. W:
Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery
Krakowiak. Red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk. Wydawnictwo Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, s. 483-509.

212 Jest ona także autorką polskiej wersji fonogestów, którą zaprezentowała w wyżej
wspomnianej pracy habilitacyjnej.
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• osoby z nieznacznym obniżeniem sprawności słyszenia, mające

trudności w warunkach zwiększonego hałasu lub cichszego sygnału, ale w

warunkach sprzyjających słyszące poprawnie,

• osoby z lekkim obniżeniem sprawności słyszenia, które nawet w

warunkach sprzyjających słuchaniu nie dostrzegają niektórych cech dźwięków

mowy, co powoduje mylenie dźwięków różniących się jedną cechą dystynktywną

(szczególnie z grupy szczelinowych i zwarto-szczelinowych).

2. Niedosłyszących, czyli osoby z umiarkowanym obniżeniem sprawności

słyszenia, które mylą wiele cech dystynktywnych głosek, mając szczególne

trudności z głoskami szumiącymi i syczącymi. Osoby z tej grupy prawidłowo

segmentują ciąg mowny, dostrzegając akcent, intonację i sylaby. Raczej identyfikują

samogłoski. Ich mowa rozwija się, ale ze znacznym opóźnieniem, a kolejne stadia są

wydłużone. Mogą pojawić się zaburzenia głosu, głównie jego barwy i natężenia.

Pojawiające się w mowie substytucje i deformacje nie mają stałego charakteru, co

wynika z trudności w kontrolowaniu kilku cech dźwięku jednocześnie. Konieczna

jest wczesna i systematyczna pomoc logopedyczna.

3. Słabosłyszących, czyli osoby ze znacznym obniżeniem sprawności

słyszenia, u których mowa nie rozwija się spontanicznie i musi być specjalnie

kształcona. Mają one słabą zdolność odróżniania cech dźwięków mowy, a także

segmentacji strumienia wypowiedzi. Opróczćwiczeń logopedycznych konieczne

jest rozwijanie percepcji wzrokowej, która jest nieodzowna przy odczytywaniu

mowy z ust, a także wspieranie umiejętności korzystania z wibracji i dotyku. Często

należy stosować metody wspomagające naukę mowy, np. fonogesty (czyli specjalne

ruchy jednej ręki, które towarzyszą wyraźnemu mówieniu, mające na celu pomóc w

jednoznacznym różnicowaniu dźwięków mowy, np. głosek /p/ i /b/, które na ustach

wyglądają identycznie).

4. Niesłyszących, czyli osoby niekorzystające ze słuchu w komunikowaniu

się językowym, a więc funkcjonalnie głuche, którym aparat słuchowy może

dostarczyć jedynie informacji, że ktoś mówi. Grupa tych osób musi być objęta

kompleksową rehabilitacją, dopasowaną do indywidualnej sytuacji (zależnej m.in.
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od tego, czy jest to dziecko głuchych, czy słyszących rodziców; kiedy nastąpiło

uszkodzenie słuchu)213.

Niestety nie dla wszystkich ludzi, którzy nie mogą lub nie potrafią

porozumiewać się językiem dźwiękowym, alternatywą jest język migowy. Istnieje

grupa osób (7-8 tysięcy) dotknięta zarówno głuchotą, jak i ślepotą (taka sytuacja ma

miejsce w zespole Ushera, zaburzeniu genetycznym, w którym niedosłuchowi

towarzyszy postępująca utrata wzroku214). Grupa ta jest niejednorodna, można w

niej wydzielić cztery podgrupy, z których to każda będzie miała nieco inne

możliwości porozumiewania się:

• Osoby, które nie widzą i nie słyszą;

• Osoby, które trochę widzą i nic nie słyszą;

• Osoby, które nie widzą i trochę słyszą;

• Osoby, które trochę widzą i trochę słyszą.

Dla nich metodą porozumiewania się, oprócz pisma Braille’a (punktowe

pismo dla niewidomych, oparte na kombinacji sześciu punktów ułożonych w dwóch

kolumnach po trzy w każdej), które umożliwia samodzielne czytanie, jestalfabet

Lorma . Komunikacja przy pomocy tego alfabetu polega na pisaniu słów na dłoni

osoby, która nie widzi i nie słyszy. Każda litera alfabetu ma przyporządkowane

miejsce na dłoni, a pisanie słów polega na dotykaniu odpowiednich punktów.

Jeszcze innym sposobem komunikacji osób głuchoniewidomych jestmetoda

Tadoma, polegająca na odczytywaniu mowy z ruchu warg dzięki ułożeniu kciuka

na ustach osoby mówiącej, a pozostałych palców na gardle215.

Osobnym zagadnieniem jestkomunikacja alternatywa (skrót: AAC –

wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się), która jest wprowadzana,

gdy kontakt z daną osobą jest utrudniony lub wydaje się niemożliwy za

pośrednictwem mowy.

Szybkim sposobem na podjęcie komunikacji są gesty Makatonu, które

częściowo opierają się na gestach naturalnych, a częściowo na uproszczonych

213 Por. K. Krakowiak 2012:Typologia uszkodzeń słuchu i osób nim dotkniętych. W:
Logopedia. Teoria zaburzeńmowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

214 W takiej sytuacji jest Peter Hepp, autor książki Świat w moich dłoniach: życie bez wzroku i
słuchu, szerzej omówionej w rozdziale czwartym.

215 Akapit opracowany na podstawie notatek własnych z wykładu na temat terapii
głuchoniewidomych, prowadzonego przez Krzysztofa Wostala w ramach zajęć na studiach
Podyplomowych z Surdologopedii na Wydziale FilologicznymUniwersytetuŚląskiego.
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znakach migowych. Pozwalają one na komunikację nawet z małymi dziećmi, które

ze względu na niepełnosprawność intelektualną (na przykład wynikającą z zespołu

Downa) mają problemy z przyswajaniem i używaniem mowy. Gesty dają im

możliwość wyrażenia swoich potrzeb w sposób zrozumiały dla otoczenia, redukując

tym samym napięcie związane z niemożnością porozumienia. Często też okazuje się,

że gesty stają się etapem przejściowym, który pomaga w rozwoju mowy

dźwiękowej. Osobom, które nie są w stanie wykonać gestów, Program Makaton

proponuje symbole graficzne, które także służą komunikacji i mają za zadanie

wdrożenie pacjentów do interakcji komunikacyjnej poprzez strategię wymiany.

Opierają się one na podobnej zasadzie, co PECS (Picture Exchange Communication

System), model wspierania rozwoju komunikacji osób z autyzmem i innymi

zaburzeniami rozwojowymi216.

Jeszcze inną formą komunikacji są znaki Blissa, stworzone w 1942 roku przez

inżyniera i semiotyka Charlesa K. Blissa. W jego zamyśle służyć miały one do

komunikacji pomiędzy ludźmi jako międzynarodowy kod obrazkowy. Naukowiec,

korzystając ze swoich licznych doświadczeń życiowych i językowych, chciał

stworzyć język, który będzie instrumentem międzynarodowego pokoju i

zrozumienia. Z racji swego przeznaczenia ma charakter symboliczny, można w nim

przekazywać zarówno informacje konkretne, jak też abstrakcyjne. Służy jako sposób

komunikacji między innymi z osobami z porażeniem mózgowym, którym

niepełnosprawność ruchowa uniemożliwia posługiwanie się mową oraz językiem

migowym czy gestami. Komunikacja tym sposobem nie jest najprostsza i wymaga

sporego zaangażowania zarówno ze strony osoby chorej, jak i zdrowej, chcącej się z

nią porozumieć. Symbole Blissa zamieszczone są w segregatorze, którego strony

należy odwracać, czekając na wskazanie właściwego obrazka. Kolejne obrazki

odzwierciedlają kolejne słowa w zdaniu, którego właściwą formę gramatyczną

każdorazowo musi nadać odbiorca217.

Wymienione sposoby porozumiewania się nie są oczywiście wszystkimi

dostępnymi, a jedynie tymi, którymi posługują się bohaterowie analizowanych w

rozdziale czwartym tekstów kultury. Dzięki poznawaniu specyfiki różnych zaburzeń,

powstają nowe metody i sposoby komunikacji, które wychodzą naprzeciw

216 Więcej informacji znajduje się na polskiej stronie poświęconej tej formie komunikacji:
makaton.pl

217 Por. www.crockford.com/blissym/lesson1.pdf; M. Pieprzyca 2013: Chce się żyć.
Wydawnictwo W.A.B. Warszawa.
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potrzebom i oczekiwaniom osób z zaburzeniami mowy. Oprócz oczywistej funkcji

komunikacyjnej oraz funkcji terapeutycznej alternatywne sposoby porozumiewania

się mają także funkcję kulturotwórczą. Za sprawą wspólnego kodu, który wpływa na

postrzeganie i kategoryzowanieświata, tworzą się grupy porozumiewające się nim.

2. Choroby wmateriale badawczym

Niedosłuch (głuchota) – dyslalia audiogenna

Problem niedosłuchu (głuchoty) poruszony jest w pięciu analizowanych

książkach i jednym filmie. Aż cztery z sześciu tekstów kultury powstały w oparciu o

autentyczne wydarzenia.

Helena Keller, amerykańska pisarka, działaczka społeczna i pedagog, w

Historii mojegożycia w formie wspomnieniowej prezentuje swoje najwcześniejsze i

późniejsze lata, które – choć naznaczone sprzężoną niepełnosprawnością

sensoryczną – niepozbawione były wielu interesujących doświadczeń obcych

pełnosprawnym. Dziewczynka na skutek ostrej infekcji przebytej w osiemnastym

miesiącu życia traci wzrok i słuch. To zdarzenie powoduje,że z czasem zatraca

wyuczone umiejętności językowe, przestaje używać mowy, wydając tylko

nieartykułowane okrzyki. Zrozpaczeni rodzice szukają sposobu, aby się z nią

porozumiewać. W końcu matka natrafia na informację o instytucie kształcącym

głuche dzieci. Rodzice kontaktują się z dyrektorem instytutu i stamtąd zostaje do

nich przysłana nauczycielka Anna Sullivan. Dzięki jej uporowi, konsekwencji i

ciężkiej pracy, dziewczynka zaczyna posługiwać się językiem – pisanym do ręki

alfabetem (sic!) porozumiewa się z najbliższym otoczeniem. Nauczycielka staje się

dla Heleny przyjaciółką i tłumaczką. Mając wsparcie nie tylko jej, ale i rodziców,

Keller kształci się, poznaje wielu ludzi, poszerza swoje horyzonty i podróżuje po

świecie. Doznając tak wiele dobra od innych, sama zaczyna działać na rzecz sierot,

głuchych i niewidomych. Prowadzi akcje charytatywne, spotkania, udziela się

społecznie218.

Spojrzenie na nią i jej życie zostaje poszerzone dzięki powieści biograficznej

napisanej przez polską autorkę Alicj ę Kaczyńską. Ukazuje ona, jak tożsamość

218 Zob. H. Keller 1978: Historia mojego życia. przeł. J. Sujkowska. Wydawnictwo
„Czytelnik”. Warszawa.
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Heleny kształtuje się poprzez kontakty z rodzicami, nauczycielką, rodzeństwem i

innymi członkami rodziny219.

Wartym wspomnienia obrazem dotyczącym Heleny Keller jest film

CudotwórczyniArthura Penna (1962). Przedstawia on jej drogę do zrozumienia

istoty pojęcia, do odkrycia tego,że każda rzecz ma nazwę. Cel ten zostaje osiągnięty

w chwili, gdy dziewczynka uświadamia sobie,że chłodna ciecz spadająca na jej

dłoń to woda. Film skupia się na roli nauczycielki Anny Sullivan (nagrodzona

Oscarem Anne Bancroft) w procesie nauczania Heleny (również wyróżniona tą

nagrodą Patty Duke).

Problem głuchoty nabytej występuje także w książce Los w rękach twoich

Anny Domańskiej. Główny bohater, urodzony podczas II wojnyświatowej Michał

Domański, traci słuch w pierwszym rokużycia na skutek urazu akustycznego,

powstałego podczas wybuchu bomby. Na początku nikt nie zauważa, że dziecko nie

słyszy, rozwija się bowiem prawidłowo, jest zainteresowaneświatem i chętnie go

eksploruje. Dopiero gdy chłopiec samodzielnie chodzi i obrócony plecami nie

reaguje na wołania, matka zaczyna się niepokoić. Udaje się do lekarza, który po

przeprowadzeniu badania stwierdza,że syn jest głuchy. Niesprzyjający czas po II

wojnie światowej nie daje możliwości podjęcia działań rewalidacyjnych zaraz po

postawionej diagnozie, a jedyną proponowaną drogą jest edukacja w systemie

szkoły specjalnej dla głuchych z internatem. Matka, czując że czekanie z

działaniami terapeutycznymi do osiągnięcia przez syna siódmego rokużycia jest

marnowaniem czasu i bezpowrotną stratą szansy na prawidłowe funkcjonowanie

językowe, postanawia działać. Po wielu trudach udaje jej się znaleźć nauczycielkę,

która pracuje z chłopcem w domu, dając matce wskazówki odnośnie do dalszego

postępowania. Razem uczą się odczytywać mowę z ust i artykułować. Dzięki

wspólnemu wysiłkowi, gdy dziecko trafia do szkoły dla niesłyszących, okazuje się,

że znacznie przewyższa wiedzą i poziomem rozwoju językowego swoich

rówieśników. Po pewnym czasie rodzicom udaje się przenieść syna do szkoły

masowej. Tam musi poświęcać dużo więcej czasu na naukę, ale dzięki ogromnemu

uporowi i pracy, udaje mu się skończyć szkołę podstawową oraz średnią dla

słyszących i zdać maturę. Pokonując bariery formalne, dostaje się na studia

stomatologiczne, których jednakże nie kończy. Zmuszony do rezygnacji, przenosi

219 Zob. A. Kaczyńska 1998:Helena Keller. Powieść biograficzna. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. Gdańsk.
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się na Akademię Wychowania Fizycznego, gdzie zdobywa tytuł magistra,

specjalizując się w rehabilitacji leczniczej220.

Z niedosłuchem boryka się też Peter Hepp, bohater autobiograficznej książki

Świat w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku, który nie słyszy od urodzenia, a

z czasem zaczyna tracić także wzrok. Jak się okazuje, cierpi na zespół Ushera,

zaburzenie genetyczne, które związane jest z postępującym pogarszaniem się

widzenia przy istniejącym niedosłuchu. Swoją tożsamość buduje on dzięki poznaniu

innych niesłyszących w szkole. Uczy się mówić językiem fonicznym oraz odczytuje

mowę z ust, co daje mu możliwość komunikacji z osobami słyszącymi, ale dopiero

poznanie języka migowego i poczucie przynależności do społeczności Głuchych

sprawiają, że czuje się sobą. Uczy się, poznaje wielu ludzi, zdobywa prawo jazdy,

żyje aktywnie, podróżuje i nie czuje ograniczeń związanych z niedosłuchem.

Wkrótce jednak nasilające się kłopoty ze wzrokiem i perspektywa jego całkowitej

utraty stają się powodem jego załamania. Poczucie krzywdy i beznadziei kieruje

jego myśli ku samobójstwu. Kiedy otrzymuje propozycję wszczepienia implantu

ślimakowego, nie jest przekonany co do tego rozwiązania, lecz w końcu decyduje

się na operację. Niestety nie ma korzyści z protezy słuchu, ale w trakcie licznych

konsultacji medycznych poznaje Maitę, swoją przyszłą żonę. Dzięki szczęściu

osobistemu udaje mu się przezwyciężyć przygnębienie i odnaleźć swoją własną

drogę zawodową – zostaje diakonem, pracując na rzeczśrodowiska lokalnego221.

Postać osoby niesłyszącej przedstawiona jest także w klasycznej amerykańskiej

powieści Serce to samotny myśliwy autorstwa Carson McCullers. Jej główny bohater,

dojrzały mężczyzna John Singer, nie słyszy od urodzenia, ale z powodzeniem

skończył szkołę, nauczył się zarówno języka migowego, jak też fonicznego, a także

odczytywania mowy z ust. Pracuje u jubilera, mieszka wraz ze swoim

niepełnosprawnym intelektualnie przyjacielem Antonapoulosem, którym się

opiekuje. Pewnego dnia jego towarzysz zostaje umieszczony w ośrodku, a Singer

zostaje sam. Z powodu tęsknoty za kolegą zmienia miejsce zamieszkania, co

powoduje,że nawiązuje nowe znajomości. Nastoletnia Mick, barman, lekarz, tułacz-

podróżnik – wszyscy obierają sobie Singera za powiernika swoich trosk i

niepokojów. Przychodzą do niego, gdyż okazuje się słuchaczem idealnym – nie

220 Zob. A. Domańska 1973:Los w rękach twoich. Instytut Wydawniczy „Pax” Katowice.
221 P. Hepp 2008:Świat w moich dłoniach.Życie bez słuchu i wzroku. Przekł. H. Kompf.

Wydawnictwo Credo. Katowice.
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ocenia, nie przerywa, pozwala się wygadać, spogląda inteligentnie, z aprobatą kiwa

głową. Zdaje się nie mieć żadnych problemów i zmartwień. Pracuje, nie unika ludzi,

jest dla wszystkich uprzejmy iżyczliwy. Ale jak się okazuje, nim też targają silne

emocje, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić, a których nie uzewnętrznia w

rozmowie z innymi. Właśnie ów wątek jego niepełnych, czasem wręcz

jednostronnych kontaktów z wieloma – zdawałoby się dość bliskimi, choć

przypadkowymi – ludźmi został nieco zbagatelizowany w nakręconym na podstawie

książki w 1968 roku filmie w reżyserii Roberta Ellisa Millera pod tym samym co

powieść tytułem. Chociaż obraz sam w sobie jest bardzo udany, nacisk położono w

nim na postać nastolatki Mick, którą zagrała Sondra Locke, i jej relację z Johnem

Singerem, w którego wcielił się Alan Arkin222.

Z kolei jedną z głównych bohaterek filmuDzieci gorszego BogaRandy Haines

(1986) jest młoda kobieta Sara (nagrodzona Oscarem Marlee Matlin), pracująca jako

pomoc w szkole z internatem dla dzieci niesłyszących, której jest zresztą

absolwentką. Sara jest niezależna i dumna, więc kiedy pojawia się nowy nauczyciel,

James Leeds (William Hurt), który nalega, aby uczyła się mówić, dziewczyna nie

chce się zgodzić. Stanowczo stwierdza,że przecież umie mówić w języku migowym,

a język foniczny jest jej niepotrzebny, skoro i tak go nie słyszy. Z czasem jednak

mężczyzna i kobieta zbliżają się do siebie i pomimo dzielących ich różnic zostają

parą. Mieszkają razem, z pozoru dobrze im się układa, ale Sara nie jest w pełni

szczęśliwa. Cały czas nie do końca się dogadują, dziewczyna czuje,że James bardzo

chciałby, żeby ona nauczyła się choć trochę mówić, że chciałby nią kierować. Po

pewnym czasie dochodzi do rozstania – Sara wyjeżdża do matki, urywając kontakt z

Jamesem. Znajduje pracę, jednak nie czuje się szczęśliwa, uświadamia sobie,że nie

jest w stanieżyć bez niego. Reżyserka, z jednej strony stawiając na chwyty typowe

dla – mocno już przez kino wyeksploatowanego – romantycznego melodramatu, z

drugiej wzbogacając go nietypową tematyką i refleksją, swym filmem nie tylko więc

odświeżyła nieco skostniały już gatunek, ale przede wszystkim udanie pokazała, na

jak wielkie niezrozumienie i bariery w kontaktach ze „zdrowymi” narażone są –

nawet bardzo dobrze funkcjonujące w swym codziennymżyciu – osoby głuche223.

222 C. McCuller 2006:Serce to samotny myśliwy. Wydawnictwo Albatros. Warszawa.
223 Dzieci gorszego Boga. <ang. Children of a Lesser God> 1986. Reż. R. Haines. USA.

Amerykańska reżyserka i producentka filmowa. Uznanie przyniósł jej obrazDzieci gorszego Boga
(1986), w którym przybliżyła szerszej widowni sytuację osób niesłyszących. W kolejnym filmie,
tematycznie nieco zbliżonym Doktorze (1991), skupiła się natomiast na przedstawieniu losów
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Autyzm i zespół Aspergera

Autyzm i zespół Aspergera, zaburzenia w obecnej klasyfikacji DSM-V

funkcjonujące pod jedną nazwą – spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) –

pojawiają się w czterech analizowanych filmach224. Łączy je oprócz wspomnianego

zaburzenia podobny czas powstania, dzieli estetyka obrazu filmowego oraz stopień

nasilenia objawów oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie bohaterów225.

W surowym – zwłaszcza w zestawieniu z modelem hollywoodzkim – i mocno

stawiającym na autentyzm filmie australijskiej reżyserki Elissy Down Czarny

balonik (2008) możemy obserwować nastolatka Charliego (Luke Ford), cierpiącego

na autyzm. Chłopak wraz z rodzicami i bratem Thomasem (Rhys Wakefield)

właśnie przeprowadził się do nowego miasta. Komunikuje się jedynie za

pośrednictwem pojedynczych znaków języka migowego i chodzi do szkoły

specjalnej. Mimo że wyjątkowo dobrze radzi sobie z obsługą sprzętu

elektronicznego, wżyciu codziennym jest niesamodzielny i wymaga wsparcia, więc

w celu wyegzekwowania pożądanych zachowań od chłopaka rodzina stosuje system

zbierania punktów, za które potem dostaje on nagrodę. Charlie źle znosi nagłe

zmiany, reagując na nie atakami złości, lecz wspólnymi siłami jego bliscy są w

stanie go uspokoić. Sytuacja nieco się komplikuje, kiedy Maggie (Toni Collette),

będąca głównym terapeutą syna, musi udać się do szpitala z powodu pogorszenia się

stanu zdrowia pod koniec ciąży. Wtedy ojciec, Simon (Erik Thomson), wraz z

drugim synem muszą zająć się Charliem, co nastręcza im pewnych trudności – tym

bardziej że Thomas przechodzi przez burzliwy okres dorastania i ma własne

problemy. Tożsamość Charliego zostaje ukazana przez pryzmat innych ludzi,

sposób, w jaki traktują go członkowie rodziny oraz inne osoby z jego otoczenia.

Szczególnie podkreślona jest relacja z Thomasem, który zaczyna wstydzić się

swojego brata przed swymi rówieśnikami czy nowo poznaną dziewczyną i

momentami nawet staje się wobec niego agresywny. Chociaż jednak reżyserka

chorych na raka pacjentów w ich walce z często bezdusznym systemem medycznym. W filmografii
reżyserki znajdują się różnorodne tytuły: zarówno utrzymane w stylistyce horroru i czarnej komedii
Opowieści z krypty, jak i dramat Zapasy z Ernestem Hemingwayem(1993) czy muzyczny
melodramatZatańcz ze mną (1998).

224 W ostatnich latach pojawiło się dosyć dużo filmów, w których występują bohaterowie ze
spektrum zaburzeń autystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje serialAtypowy(2017) w reżyserii
R. Rashid, który rzetelnie i z humorem przedstawia zagadnienia związane z zespołem Aspergera.

225 A. Kominek (red.) 2016:Aspi-racje: naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie
kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Kielce.
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ukazuje zmagania z chorobą w sposób bezkompromisowy, nie unikając

drastycznych scen i uciekając od przesadnego optymizmu bądź nieprzekonującego

happy endu,Czarny baloniknie ma również wydźwięku pesymistycznego – ten

mocny, lecz w gruncie rzeczy familijny przecież film przedstawia rodzinę jako siłę,

która razem powinna – i jest w stanie – walczyć z chorobą226.

W filmie Dziewczyna z szafy(2012), którego twórcą jest jeden z ciekawszych

obecnie reżyserów polskiego kina niezależnego, Bodo Kox, również ważną rolę

odgrywa relacja między rodzeństwem. Tomek, słabo komunikujący się młody

mężczyzna z autyzmem (Wojciech Mecwaldowski), mieszka wraz z opiekującym

się nim bratem Jackiem (Piotr Głowacki), na co dzień pracującym zdalnie jako

grafik komputerowy. Pewnego razu ich trudna, lecz w miarę stabilna egzystencja

zostaje zaburzona – Jacek musi pójść na ważne spotkanie, a nie ma z kim zostawić

autystycznego brata. Prosi więc o pomoc sąsiadkę z naprzeciwka, Magdę

(Magdalena Różańska), która uchodzi wśród sąsiadów za dziwaczkę. Dziewczyna

się zgadza i tak nawiązuje się między nimi specyficzna więź. Cierpiąca na

schizofrenię młoda kobieta w kontakcie z pogrążonym w swoimświecie Tomkiem

nagle staje się bardziej otwarta. Chętnie spędzają ze sobą czas, mężczyzna w sposób

niewerbalny wyraża swoje przywiązanie i uczucie do koleżanki, przykładowo

malując jej portret naścianie swego pokoju. „Sielankę” przerywa jednak wiadomość

o chorobie nowotworowej Tomka. Okazuje się, że guz jest już w stadium

nieoperacyjnym, mężczyzna bardzo cierpi, zaczyna budzić się w nocy z bólu.

Magda, która już kilka razy wcześniej próbowała popełnić samobójstwo, postanawia

odejść wraz ze swoim przyjacielem. Zaprasza go do swojego mieszkania, gdzie

wspólnie zażywają środki narkotyczne i leżąc w pokoju pełnym kwiatów, wdychają

gaz ulatniający się z kuchenki. Chociaż film kończy się śmiercią Magdy i Tomka, ta

tragiczna, przytłaczająca ogromem chorób i nieszczęść historia nie jest jednak przez

Koksa opowiedziana bez humoru i optymizmu, a pozornie jednostajne, monotonne,

przede wszystkim zaś ciężkie życie całej trójki bohaterów skontrastowane jest z ich

szaloną wyobraźnią i wizjami (choć nie zawsze im sprzyjającymi), notabene

świetnie oddanymi na ekranie za sprawą zdjęć utalentowanego operatora Arkadiusza

226 Czarny balonik. <ang. Black Balloon> 2008. Reż. E. Down. Australijska reżyserka,
początkowo znana z licznie nagradzanych i pokazywanych na różnych festiwalach filmów
krótkometrażowych. Jej debiutem pełnometrażowym jest, po części oparty na własnych
doświadczeniach, film Czarny balonik z 2008 roku, który został wyróżniony Srebrnym
Niedźwiedziem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
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Tomiaka. Przy wszystkich kontrowersjach, jakie wywołać może finał Dziewczyny z

szafy, trzeba też zauważyć, że to nie interesujący nas tutaj autyzm staje się

przyczyną załamania i późniejszego samobójstwa Tomka, lecz sama choroba

nowotworowa227.

Inną jakość filmową prezentuje australijski filmMary i Max Adama Elliota z

2009 roku. Ciekawa jest sama strona wizualna – ta plastyczna, w dużej mierze

czarno-biała, lecz w niektórych scenach bądź detalach wybrzmiewająca intensywną

barwą animacja już samą swoją kolorystyką oddaje wyjątkowość sfery emocjonalnej

i percepcyjnej głównego bohatera. Na marginesie można zauważyć, że podobny

zabieg wykorzystał Francis Ford Coppola w swym fabularnym filmieRumble Fish

(1983), w którym cierpiący na daltonizm, zaniki słuchu i emocjonalną pustkę

Motocyklista (Mickey Rourke) widzi wszystko w podobnych stonowanych

odcieniach i jedynie tytułowe rybki ukazują mu się w całej swojej jaskrawości. Dla

żyjącego samotnie, cierpiącego na zespół Aspergera Maxa jednak nawet jego własne

rybki są szarawe. Mężczyznę poznajemy, kiedy Mary – w ramach zabawy w

wysyłanie listu do przypadkowego mieszkańca Stanów Zjednoczonych – wybiera go

na swojego adresata. Max odpisuje Mary i tak między dziewczynką i 44-letnim

mężczyzną nawiązuje się korespondencyjna przyjaźń. Krążące nad oceanem listy

zawierają pytania dziewczynki, specyficzne odpowiedzi Maxa i ulubione smakołyki

obojga, którymi się ze sobą dzielą. Mijają lata, Mary dorasta, wychodzi za mąż,

studiuje, pisze książkę, cały czas utrzymując kontakt listowny ze swoim

amerykańskim przyjacielem. Sytuacja gwałtownie się zmienia, gdy nagle wysyła mu

egzemplarz swej książki, która okazuje się analizą zespołu Aspergera w oparciu o

studium Maxa. Kiedy mężczyzna bierze do ręki owoc pracy swojej przyjaciółki,

wpada w złość, czuje się zdradzony i rozczarowany postępowaniem Mary. Nie chce

się z nią więcej kontaktować, na znak czego wysyła jej wyrwaną ze swojej maszyny

do pisania literkę „m”. Mary jest załamana, nie wie, jak zareagować, w końcu

niszczy cały nakład swego dzieła, a Maxowi wysyła puszkę jego ulubionego

skondensowanego mleka z napisem „przepraszam”. Max po pewnym czasie jej

wybacza, w dowód tego przesyłając jej całą swoją kolekcję ulubionych figurek.

227 Dziewczyna z szafy. 2012. Reż. Bodo Kox.Polski twórca filmów niezależnych, scenarzysta
i aktor. Doceniany zarówno jako reżyser, jak i aktor: zdobył między innymi Nagrodę Specjalną Jury
Kina Niezależnego XXXII FPFF w Gdyni za filmNie panikuj (2007), jak i OffSkara 2005 w
kategorii najlepszy aktor za rolę Pabla w filmie Krew z nosaDominika Matwiejczyka (2004).
Szerszej publiczności znany jest dzięki komediodramatowiDziewczyna z szafy(2012), w którym w
oryginalny, ciekawy wizualnie sposób przedstawił problemautyzmu i schizofrenii.
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Kobieta postanawia go odwiedzić. Jednak przybywa do jego mieszkania nieco za

późno – Max właśnie zmarł. Ich pierwsze spotkanie okazuje się niestety ostatnim.

Rozglądając się po mieszkaniu przyjaciela, kobieta orientuje się, jak wiele dla niego

znaczyła – cały sufit pokryty jest jej listami, a na szafce znajduje się fiolka z

przesłanymi przez nią łzami. Tym, co australijski reżyser wniósł do tematu –

pomijając samą interesującą formę filmu – jest więc ukazanie, że tak jak

krzywdzące wobec osób z Aspergerem są obojętność i niezrozumienie otoczenia,

tak i przesadne zainteresowanie,świadome bądź przypadkowe czynienie z

chorych/Innych obiektu naukowych badań, może doprowadzić do odczuwania przez

nich silnego dyskomfortu, poczucia zdrady i naruszenia prywatności228.

Nieco inne spojrzenie na autyzm odnaleźć można w filmie Temple Grandin

Micka Jacksona229 (2010), który jest oparty na biografii znanej amerykańskiej

profesor z Uniwersytetu Stanowego w Kolorado (zagrała ją Claire Danes).

Dowiadujemy się o trudnych początkach, jakich doświadczyła dziewczynka i jej

mama. O braku mowy do czwartego rokużycia, o trudnościach w kontaktach z

rówieśnikami, o poszukiwaniach odpowiedniej szkoły. Kiedy matce, zaangażowanej

w terapię i pragnącej jak najlepiej wykształcić córkę, udaje się znaleźć odpowiednią

dla niej szkołę z internatem, Temple często jeszcze przebywa wświecie

autystycznym, wyłącza się zupełnie, np. kręcąc się na huśtawce. Z czasem jednak,

dzięki rozbudzeniu naukowych zainteresowań, zaczyna się im poświęcać. Ciekawią

ją nauki przyrodnicze i fizyczne, nie lubi natomiast języka francuskiego i algebry.

Zaangażowany nauczyciel dostrzega jej potencjał i namawia ją na dalszą edukację w

koledżu. To dzięki niemu dziewczyna, choć boi się zmian, przełamuje się i

wyjeżdża, aby kontynuować naukę. Przed rozpoczęciem dalszej edukacji spędza

jeszcze wakacje na farmie ciotki, które okażą się w jej dalszymżyciu i karierze

przełomowe. Tam bowiem znajduje nowe zainteresowania i pasje – zaczyna

228 Mary i Max. 2009. Reż. A. Elliot. Australijski reżyser, twórca filmów animowanych, które
realizuje z wykorzystaniem techniki animacji poklatkowej. Tak powstała jego „rodzinna” trylogia
filmów krótkometrażowych: Wujek (1996), Kuzyn (1998), Brat (1999), a później nagrodzony
OskaremHarvie Krumpet(2003) czy w końcu pełnometrażowy debiut – przybliżający problem osób
chorych na zespół AspergeraMary i Max (2009).

229 Brytyjski reżyser filmowy. Jego największym sukcesem komercyjnym był nakręcony w
1992 rokuBodyguardz Whitney Houston i Kevinem Costnerem w rolach głównych. Inne ważniejsze
filmy reżysera to przede wszystkim oparty na faktachŚwiadek oskarżenia (1995), opowiadający o
procesie wychowawców przedszkolnych oskarżonych o maltretowanie i wykorzystanie dzieci,Na
żywo z Bagdadu(2002), którego bohaterami są amerykańscy dziennikarze relacjonujący konflikt w
Zatoce Perskiej w 1991 roku, oraz wielokrotnie nagradzany biograficzny obrazTemple Grandin
(2010).
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fascynować się bydłem. Obserwując zachowania krów, zaczyna dostrzegać

korelację pomiędzy nimi a czynnościami hodowców. W pewnym stopniu czuje się

bardziej podobna do zwierząt na farmie niż do ludzi, co sprawia,że widząc ich

uspokojenie w klatce do szczepień, w chwili nagłego ataku paniki sama się w niej

zamyka. Podbudowana nową wiedzą i odkryciami, z powodzeniem, choć nie bez

komplikacji, kończy koledż i dostaje się na studia. Tam również doświadcza

niemałych trudności, które jednakże przezwycięża, finalnie uzyskując dyplom i

pracę. Jak sama mówi, mijała wżyciu kolejne drzwi, które trzeba było otworzyć,

aby móc w pełni się rozwinąć. Wyjątkowość jej historii i kariery polega na tym,że

nie tylko przezwyciężyła ona ograniczenia rozwojowe, jakie niesie ze sobą autyzm,

lecz także potrafiła wykorzystać chorobę jako pewien atut, pozwalający jej zupełnie

inaczej spojrzeć na kwestie związane z ubojem zwierząt i w efekcie stać się

cenionym ekspertem w dziedzinie hodowli bydła230.

Zespół Downa－ oligofazja

Zespół Downa, zaburzenie genetyczne związane z obecnością dodatkowego

chromosomu w dwudziestej pierwszej parze łańcucha DNA, pojawia się w dwóch

analizowanych książkach i jednym filmie. Wszystkie te teksty kultury pochodzą z

pierwszego dziesięciolecia dwudziestego pierwszego wieku.

Powieść Poczwarka Doroty Terakowskiej opowiada historię małżeństwa,

któremu rodzi się długo oczekiwane i planowane dziecko. W szpitalu okazuje się, że

ma ono zespół Downa i dodatkowo jakieś tajemnicze uszkodzenie mózgu. Lekarz

proponuje oddanie dziecka do specjalnego zakładu opiekuńczego, na co ojciec bez

zastanowienia się decyduje, nie chcąc uznać nowego członka rodziny. Matka po

pierwszym szoku odmawia jednak podpisania dokumentów, zabierając córkę do

domu. Dorastanie dziewczynki nie przebiega jak w typowej trisomii 21. – kolejne

etapy rozwojowe przychodzą później. Kobieta żyje wraz z córką w izolacji od

świata, znajomych i rodziny. Mężczyzna odcinając się całkowicie od sprawżony i

córki, dalej z nimi mieszka i łoży na ich utrzymanie. Dziewczynka swą wiedzę o

świecie czerpie z oglądanej mimochodem telewizji oraz czytanych przez matkę

Biblii i baśni o Kopciuszku. Choć kobieta poświęca swe życie na opiekę nad

dzieckiem, to cały czas jest niepogodzona z losem. Mała Marysia podświadomie

230 Temple Grandin. 2009. Reż. M. Jackson. USA.
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czuje,że matka jest nieszczęśliwa, chciałaby też nawiązać relację ze swym wiecznie

biegającym, nieobecnym ojcem. Jednak on doświadcza instynktu ojcowskiego nieco

za późno, udaje mu się jednak sprawić, że córka odchodzi z tegoświata

doświadczywszy miłości obojga rodziców231.

Nieco inny charakter ma esej Anny SobolewskiejCela – odpowiedź na zespół

Downa, w którym autorka opisuje swoje doświadczenia związane z urodzeniem i

wychowaniem niepełnosprawnej córki. Są one przedstawione na tle literatury

fachowej związanej z trisomią 21., a także w nawiązaniu do tekstów kultury

łączących się z tym zagadnieniem. Przywoływane są też przykłady innych osób z

zespołem Downa z otoczenia pisarki. Cela – bo tak właśnie nazywana jest chora

dziewczynka – ma dobry kontakt z rodzicami i starszą siostrą. Starają się oni

zapewnić jej jak najlepsze warunki do rozwoju, wskazując równocześnie, że

codzienne wszechstronnećwiczenia nie muszą stać się udręką dla członków rodziny,

a wręcz przeciwnie, mogą być okazją do świetnej zabawy i odkrywania na nowo

dziecięcegoświata pełnego fantazji. Dziewczynka dzięki takiemu podejściu dobrze

się rozwija, jest ufna, pełna radości i ciekawości świata. Kładąc nacisk na pogodną

stronę życia i pozytywne jego aspekty, autorka nie ucieka od problemów i trudnych

chwil, które były jej udziałem. Otwarcie mówi o swoich obawach związanych z

dorosłością Cecylii, o trudnościach ze znalezieniem odpowiedniej szkoły, o

niedostatkach polskiej edukacji specjalnej i integracyjnej. Opowiada o tym, jak

kształtuje się tożsamość dziewczynki w kontaktach z członkami rodziny, znajomymi,

kolegami ze szkoły, a także postaciami literackimi232.

W hiszpańskim fabularnym filmieJa też! mamy do czynienia z historią 34-

letniego mężczyzny z zespołem Downa, Daniela (Pablo Pineda), w dużej mierze

inspirowaną życiem aktora grającego główną rolę. Bohater mieszka z rodzicami,

właśnie skończył studia i dostał pierwszą pracę. Zna język obcy, interesuje się

sztuką, szczególnie malarstwem. Całkiem sporo wie też o swoim zaburzeniu i

potrafi o nim bez skrępowania opowiadać. Rodzice zapewnili mu dobre

wykształcenie, wiarę we własne możliwości oraz przekonanie,że ciężką pracą i

wysiłkiem można pokonać wszelkie przeciwności losu. Jak się okazuje, mieli oni

sporo racji, lecz nie do końca – mimoże ich syn osiąga kolejne sukcesyżyciowe,

231 D. Terakowska 2004:Poczwarka. Wydawnictwo Literackie. Kraków.
232 A. Sobolewska 2002:Cela – odpowiedź na zespół Downa. Wydawnictwo W.A.B.

Warszawa.
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rzadko dostępne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, to nagle natrafia na

barierę nie do pokonania. Zakochuje się mianowicie w Laurze (Lola Duenas),

koleżance z pracy. Ponieważ dużo ze sobą rozmawiają i bardzo dobrze się dogadują,

Daniel jest przekonany,że zostaną parą. Wyjeżdżają nawet razem na wycieczkę za

miasto, gdzie się całują, ale mimo tych zalotów Laura nie jest gotowa na taki

związek. Mężczyzna nie może się z tym pogodzić, czuje się pokrzywdzony i

potraktowany niesprawiedliwie, paradoksalnie odczuwając swoje ograniczenia w

życiu uczuciowym tym mocniej, im lepiej radzi sobie na innych polach. I chociaż

całe jego otoczenie (nawet najbliższe) raczej nie aprobuje jego dążeń i pragnień

związanych z Laurą, nie wspiera go w działaniu, chcąc oszczędzić mu dodatkowych

cierpień i rozczarowania, dopiero starszy brat bez ogródek uświadomi mu przykrą

prawdę – że nigdy nie znajdzie miłości u boku kobiety z 46 chromosomami,że musi

zakochać się w kimś podobnym do siebie. I o ile ta ostatnia konstatacja wydaje się

tutaj niepodważalna, o tyle odważne i nowatorskie – w tym formalnie lekkim i

przystępnym przecież filmie – są właśnie uczuciowo-erotyczne próby i zmagania

Daniela. Pary dwojga osób z zespołem Downa na ekranie widzieliśmy już bowiem

wiele razy (w samymJa też! taki wątek również się pojawia wśród uczestników

grupy tanecznej) i dawno temu przestały być one tematem tabu, znajdziemy takie

przykłady i w popularnych, masowo oglądanych serialach, jakDzień za dniem

(1989-1993), który był pierwszym serialem amerykańskim, w którym pokazano

osobę z zespołem Downa, i w tytułach mocno artystycznych, jak chociażby

miniserial Królestwo (1994) Larsa von Triera. Dotychczas nie oglądaliśmy jednak

dzieła, które i w sprawach sercowych, i seksualnych granice wytyczone między

normalnością a zespołem Downa by przekraczało – niezależnie od tego,że sam

Daniel ostatecznie granicy tej nie przekroczył233.

Jąkanie

Jąkanie w tekstach kultury często występuje jako element dodatkowy,

poboczny, przy czym nierzadko humorystyczny, jak na przykład w komedii

kryminalnej Rybka zwana Wandą Johna Cleese'a i Charlesa Crichtona (1988), w

233 Ja też! (hiszp. Yo, también!) 2009. Reż. A. Naharro, A. Pastor. Hiszpańscy reżyserzy i
scenarzyści. Szerszą popularność zdobyli dzięki filmowi Ja też! (2009), opowiadającemu o chorym
na zespół Downa Danielu, który próbuje normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Wcześniej
zrealizowali razem krótkometrażowy film Niewzruszony(2005), przestawiający losy młodego
nauczyciela, dowiadującego się, że jest nosicielem wirusa HIV.
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której jąka się Ken, jeden z członków szajki złodziei – aże gra go dodatkowo

Michael Palin z legendarnej grupy Monty Pythona, efekt jest podwójnie komiczny.

Czasem z kolei jąkanie bohatera ma potwierdzać jego niewinność, sugerować

bezradność czy wręcz ciapowatość, jak chociażby w obrazie Lęk pierwotny

Gregory'ego Hoblita (1996), gdzie morderca biskupa jąka się, aby wzbudzić litość i

uwiarygodnić swoją wersję wydarzeń. Obydwa te filmy – pod kątem gatunkowym

czy warsztatowym oczywiście zupełnie od siebie odmienne, w zasadzie też oba

mocno udane – są symptomatyczne, jeśli chodzi o ukazanie stosunku większości

społeczeństwa wobec osób jąkających się, zazwyczaj oscylującego właśnie między

bezsensownym wyśmiewaniem się a równie krzywdzącą pobłażliwością.

Tymczasem jąkanie się stanowić może dla dotkniętej nim jednostki nie tylko ważny,

ale wręcz wiodący problem – i tak też dzieje się w przypadku wszystkich bohaterów

zaprezentowanych poniżej tekstów kultury.

W powieści Wstęga pawilonuautorstwa Zofii Chądzyńskiej z lat 90. XX wieku

Anna, uczennica liceum, swoje jąkanie traktuje jako największy życiowy problem,

mogący nawet wpłynąć na jej przyszły związek uczuciowy. Rodzice, siostra i

znajomi, przyzwyczajeni do zacinania dziewczyny, nie zwracają na nie uwagi. Gdy

jednak nagle w szkole jeden z kolegów mówi o tym głośno, Anna stwierdza,że

więcej się tam nie pojawi. Zaszywa się w domu, udając przed rodziną, że chodzi do

szkoły. Zastanawiając się, co dalej robić, udaje się na rozmowę do znajomej lekarki,

która poleca jej terapeutkę zajmującą się leczeniem niepłynności mowy.

Dziewczyna na początku jest wrogo nastawiona do kobiety z powodu samego już

nazwania jej problemu. Równocześnie pomaga sąsiadce w szpitalu w opiece nad

chorymi po ciężkich wypadkach. Na tle cierpienia i trudności życiowych, jakim

muszą sprostać odwiedzani przez nią pacjenci, nagle jej własny problem wydaje się

znacznie mniejszy i możliwy do przezwyciężenia. Ochoczo podejmuje zalecane

przez terapeutkę ćwiczenia, pragnąc wyleczyć się z jąkania. Warto jeszcze

zauważyć, że chociaż bohaterkaWstęgi pawilonuznajduje się w drażliwym okresie

dorastania, jej problem nie jest ani przejściowy, ani specjalnie wyolbrzymiony – i

tym samym nie zostaje przez autorkę zbagatelizowany, lecz potraktowany z całą

należną powagą234.

234 Z. Chądzyńska 1996:Wstęga pawilonu. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”. Warszawa.
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Z kolei dramat historyczny z wątkiem biograficznymJak zostać królemToma

Hoopera235 (2010) pokazuje,że równie bezsilny – przynajmniej początkowo –

wobec jąkania co kilkunastoletnia dziewczynka może być nawet monarcha,

konkretnie zaś król Jerzy VI (Colin Firth). Akcja filmu skupia się przede wszystkim

na etapieżycia Alberta bezpośrednio poprzedzającym koronację, jak również na

kilku miesiącach następujących po niej. W czasie terapii, której poddaje go

australijski specjalista Lionel Logue (Geoffrey Rush), a która w znacznej części

polega na poszukiwaniuźródeł jąkania, dowiadujemy się jednak nieco także o

wcześniejszych losach przyszłego króla – o nieustannej presji rodziny i otoczenia, o

zwalczaniu wszelkich przejawów nienormalności bądź niedoskonałości,

przykładowo mańkuctwa, na które chłopak również „cierpiał”. Odnalezienie

prawdziwych przyczyn jąkania w przeszłości, w połączeniu z niekonwencjonalnymi

jeszcze wtedy metodami leczenia (śpiew, wydłużanie fazy wydechu, kształtowanie

przeponowego toru oddechowego,ćwiczenia fonacyjne na samogłoskach,

usprawnianie aparatu artykulacyjnego), sprawiają, że król Jerzy VI staje się może

wciąż nie najlepszym, lecz na pewno dużo lepszym mówcą. I chociaż więcej

ciekawych przykładów samych metod terapii znajdziemy oczywiście w książce

autorstwa Marka Logue’a (wnuka słynnego już na świecie logopedy) pod tym

samym co film na jej podstawie tytułem, o tyle sam obraz Hoopera, w dużej mierze

za sprawą rewelacyjnych odtwórców dwóch głównych ról, jest bezcenną i w

zasadzie bezkonkurencyjną, być może najlepszą w historii X Muzy okazją, by

zobaczyć i posłuchać, jak jąkanie i równocześnie jego zwalczanie wyglądają w

praktyce. Colin Firth doskonale bowiem oddaje napięcia mięśniowe i

dyskoordynację narządów mowy, logofobię i nerwicę króla Jerzego VI. Zauważa to

chociażby Kalina Cyz, logopeda i założycielka Warsztatu Mowy, słusznie pisząc, że

Jak zostać królem jest „zaledwie dobry” jako film historyczny, ale wybitny z

logopedycznego punktu widzenia236.

235 Brytyjski reżyser filmowy, znany głównie z produkcji historycznych, jakserialeElżbieta I
(2005) orazJohn Adams(2008) czy wielokrotnie nagradzany filmJak zostać królem (2010), który
okazał się jak dotąd jego największym sukcesem. W swej twórczości nie unika też jednak bardziej
kontrowersyjnych, trudnych tematów: wLongford (2006) opowiadał autentyczną historię lorda
próbującego uzyskać zwolnienie warunkowe dla kobiety odsiadującej wyrok za zabicie pięciorga
dzieci, zaś w Dziewczynie z portretu(2015) przybliżał losy małżeństwa artystów, Einara i Gerdy
Wegenerów, zmagającego się z decyzją mężczyzny o zmianie płci.

236 Cyz K. 2012:„Jak zostać królem?” Reż. Tom Hooper. „Dwutygodnik” nr 2, 2012.
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Mózgowe porażenie dziecięce– dyzartria

Mózgowe porażenie dziecięce to uszkodzenie mózgu powstałe najczęściej

przed urodzeniem, jednak może dojść do niego także w czasie porodu lub już po

nim na skutek czynnika działającego okresowo. W zależności od stopnia

uszkodzenia różna jest też skala objawów. Niektóre osoby mogą mieć tylko

niewielkie problemy ruchowe, pozostałe mogą wymagać opieki innej osoby w

codziennej egzystencji.

Bohater książki i filmu Chce się żyć Macieja Pieprzycy237 (2013) Mateusz

Rosiński (grany kolejno przez Kamila Tkacza oraz Dawida Ogrodnika) ma cięższą

postać zaburzenia, na tyle ciężką, że przez dłuższy czas nawet rodzina ma

wątpliwości, czy można z nim nawiązać kontakt. Co gorsza, lekarze Rosińskim nie

tylko nie pomagają, lecz dodatkowo szkodzą – nie zważając ani na uczucia matki

(Dorota Kolak), ani nawet na obecność Mateusza, nazywają chłopaka rośliną. Zofia

mimo druzgoczącej opinii środowiska medycznego cały czas wierzy w swoje

dziecko, dba o jego terapię i stara mu się pomóc na wszystkie możliwe sposoby.

Również ojciec Paweł (Arkadiusz Jakubik) traktuje Mateusza tak samo jak swego

drugiego, zdrowego syna, ucząc chłopaka poznawaniaświata. Zdeterminowany w

swej walce jest wreszcie, co najważniejsze, sam Mateusz: dlatego też pierwsze

słowa, jakie napisze on do rodziny („Nie jestem rośliną”), kiedy po latach znajdzie

finalnie sposób na komunikowanie się z bliskimi (polegający na wskazywaniu

odpowiednich pojęć – znaków Blissa – zob. pierwszy punkt, rozdział trzeci), będą

niczym innym jak podwójną – (bo działającą również na poziomie metatekstowym,

w końcu samo znalezienie metody wyrażenia tej myśli automatycznie stanowi tutaj

jej potwierdzenie) – negacją bezdusznego, przede wszystkim zaś zwyczajnie

błędnego wyroku sprzed lat.

O ile rodzina i otoczenie Mateusza początkowo nie mają wglądu w jego

postrzeganieświata, o tyle mają go sami widzowie. I jest to wgląd podwójny: po

pierwsze film (którego akcja rozgrywa się przecież w długiej perspektywie czasowej,

w latach 1985-2010, czyli od 4. do 29. rokużycia Mateusza) podzielony jest na

237 Polski reżyser filmowy i telewizyjny, dokumentalista i autor scenariuszy. Jego debiutancki
pełnometrażowy film fabularny Drzazgi (2008) został nagrodzony na 33. Festiwalu Filmów
Fabularnych w Gdyni. Sukcesem okazały się również dwa kolejne jego obrazy:Chce się żyć (2013),
opowiadający o niepełnosprawnym, cierpiącym na rozległe porażenie mózgowe Mateuszu, oraz
Jestem mordercą (2016), przedstawiający specyficzny pojedynek młodego milicjanta i potencjalnego
seryjnego mordercy kobiet.
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rozdziały, które są określone jednym wprowadzającym słowem, przedstawionym za

pomocą znaku Blissa z podpisem. Ten zabieg, a także głos z offu bohatera

ujawniający jego myśli, szybko sprawiają, że – w przeciwieństwie do lekarzy –

widzimy w nim normalnego, przeżywającego swoje smutki i radości człowieka. Z

kolei częste użycie perspektywyżabiej pozwala widzowi być bliżej niego, w jakiś

sposób się z nim utożsamić, wczuć się w jego sytuację i chorobę. Skracanie

dystansu pomiędzy bohaterem a odbiorcami filmu następuje też dzięki – podobnie

jak w przypadkuJa też!, choć tam oczywiście mieliśmy do czynienia z zupełnie

innym zaburzeniem – nieodmawianiu mu przez Pieprzycę prawa do seksualności, a

częste do niej aluzje czynione przez samego Mateusza zdradzają przy okazji jego

poczucie humoru238.

Jeszcze dalej – choć nieco wcześniej, bo w 1989 roku – poszedł irlandzki

reżyser Jim Sheridan239, nie odmawiając bohaterowi jego biograficznego filmuMoja

lewa stopanie tylko inteligencji, humoru i prawa do seksualności, lecz również

wielkiego talentu połączonego z całą gamą (auto)destrukcyjnych zachowań i

skłonności. Sam stan bohaterów, ich paraliż, relacje z rodziną, niewiara otoczenia i

próby znalezienia własnego sposobu na komunikację (a nawet gra aktorska) byłyby

w obu filmach – choć oczywiście same historie rozgrywają się w zupełnie innych

realiach – dość podobne, z tymże w przypadku Christy'ego Browna (Daniel Day-

Lewis) kluczową rolę w procesie wyrażania siebie odgrywałaby tytułowa część jego

ciała: to z jej pomocą w pierwszej scenie Christy uruchomi adapter, to dzięki niej

napisze w dzieciństwie na podłodze słowo „matka” (później opanuje mowę

dźwiękową), to wreszcie ona pozwoli mu odkryć swój malarski talent i realizować

się jako artysta. Tym, co u Sheridana wyjątkowe, jest odważne ukazanie pełni

człowieczeństwa swego bohatera, przejawiającego się również w jego gorszych

chwilach i cechach charakteru, w tym,że nierzadko bywa on egoistyczny,

niesprawiedliwy wobec bliskich, wręcz odpychający. Wszystkie, czasem skrajnie

różne i kłócące się ze sobą cechy jego osobowości, fenomenalnie oddane przez Day-

Lewisa, składają się na doskonały portret nie tyle osoby chorej i poszkodowanej, ile

238 M. Pieprzyca 2013:Chce się żyć. Warszawa,Chce się żyć. 2013. Reż. M. Pieprzyca.
239 Irlandzki scenarzysta, reżyser i producent filmowy. W swoich filmach, nierzadko mających

wydźwięk polityczny, zawsze sytuuje losy bohaterów na tle społecznym. W debiutanckiej
biograficznej Mojej lewej stopie(1989) przedstawiłżycie i twórczość sparaliżowanego artysty
Christy'ego Browna, skrupulatnie zarysowując przy tym obraz dorastania w biednej irlandzkiej
dzielnicy. W kolejnych obrazach, jak w dramatycznymImię ojca (1993) czy Bokserze(1997),
ukazywał m.in. wpływ konfliktu w Irlandii Północnej nażycie poszczególnych jednostek.
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po prostu portret trudnego, niezwykle uzdolnionego artysty – którym Christy Brown

był przecież przede wszystkim240.

Schizofrenia – schizofazja

Schizofrenia, choroba psychiczna, która wpływa zarówno na myślenie,

spostrzeganie, jak i spłycenie afektu, znajduje swoje odbicie także w języku, w

postaci schizofazji, która objawia się sałatką słowną, neologizmami,

nieumiejętnością jasnego formułowania myśli. Zdrowemu człowiekowi trudno jest

zrozumieć specyfikę tego zaburzenia. Nieco przybliżają ją dwie pozycje książkowe

polskich autorek z końca dwudziestego i początku dwudziestego pierwszego wieku.

Barbara Rosiek, najbardziej znana zPamiętnika narkomanki, ukazującego

zmagania autorki z uzależnieniem od narkotyków i cały czas cieszącego się dużą

popularnością wśród młodzieży, w jednej z kolejnych książek pod tytułemByłam

schizofreniczką przybliża swą walkę ze schizofrenią. Specyficzna narracja oddaje

zaburzenia toku myślenia, echo myśli, urojenia i omamy, których doświadcza osoba

chora. Równocześnie, dzięki temu, że pisarka jest z wykształcenia psychologiem

klinicznym, pozycja zawiera sporo informacji naukowych związanych z

omawianym zaburzeniem, a także przemyśleń odnośnie do sposobów leczenia osób

dotkniętych schizofrenią. Remisje przeplatają się z epizodami, mającymi

niejednokrotnie ciężki przebieg, włącznie z próbami samobójczymi. Lektura książki

nie należy do łatwych, lekkich i przyjemnych, ale chaotyczny styl, pełen powtórzeń

i upartego powracania do pewnych tematów, sprawia,że wniknięcie w

schizofreniczny umysł na chwilę staje sięmożliwe241.

Druga z autorek, Barbara Jach, była malarką, z wykształcenia architektem

krajobrazów. Jej pamiętnik ma całkiem odmienną formę: zazwyczaj są to dosyć

zwarte notatki ułożone chronologicznie. Kobieta stara się w sposób konkretny i

rzetelny opisać fakty ze swegożyciorysu, rozpoczynając od lat dziecięcych.

Narracja tworzona jest z obrazków kolejnych epizodów z jejżycia, podanych w

formie nieco przypominającej szkolne wypracowania. Styl cechuje lapidarność.

Motywem powracającym w wielu opisach jest lęk o matkę, jej stosunek do autorki i

możliwość przedwczesnego odejścia. Dowiadujemy się o trudnych chwilach z

240 Moja lewa stopa. <ang.My Left Foot: The Story of Christy Brown> 1989. Reż. J. Sheridan.
241 B. Rosiek 2005:Byłam schizofreniczką. Wydawnictwo Mawit Druk. Warszawa.
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dzieciństwa kobiety, jej edukacji, rodzinie, początkach choroby, problemach na

studiach, w pracy i wżyciu prywatnym. Sporo mówi też o twórczości malarskiej,

wystawach, które są dla niej odskocznią poprawiającą stan psychiczny242.

Udar – afazja

Afazja, czyli utrata zdolności mówienia, pojawia się najczęściej po udarach,

które uszkadzają tkankę mózgową. Możemy mówić o afazji ruchowej – gdy chory

ma problem z wyrażeniem swoich myśli, czasem jest w stanie wypowiedzieć tylko

pojedyncze dźwięki lub słowa, oraz czuciowej – kiedy to nie rozumie kierowanych

do niego pytań, a wypowiadane przez niego słowa i zdania są bezsensowne,

niezwiązane z tematem. Często pojawia się afazja mieszana, łącząca cechy obydwu.

Z ciężkim przypadkiem afazji mamy do czynienia w głośnym i kontrowersyjnym

filmie Miłość Michaela Hanekego243. Austriacki reżyser, będący bodaj jednym z

najważniejszych i zarazem najpoważniejszych reprezentantów współczesnego kina,

przedstawia historię starszego, kochającego się małżeństwa Anny (Emmanuelle

Riva) oraz Georgesa (Jean-Louis Trintignant), którego codzienneżycie rozsypuje się,

kiedy kobieta dostaje udaru, a w jego konsekwencji – postępującego zniedołężnienia

i paraliżu. Ma problemy nie tylko z mową, lecz najbanalniejszymi nawet

czynnościami domowymi. Nie tylko nie jest w stanie prowadzić takiegożycia, jak

do tej pory – wypełnionego chociażby muzycznymi koncertami i lekturami – nie

potrafi nawet samodzielnie jeść i załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych. Nie

chcąc żyć w ten sposób, zaraz po udarze, będąc jeszcze w nieco lepszym, ale

nieubłaganie już pogarszającym się stanie, próbuje popełnić samobójstwo, od czego

jednak odżegnuje ją mąż. Haneke nie oszczędza widzom żadnych szczegółów,

drobiazgowo pokazuje wszystkie trudy, na jakie narażona jest chora i czule

242 B. Jach 2003:Droga schizofreniczki: Pamiętnik. Wydawnictwo „von Boroviecky”.
Warszawa.

243 Austriacki reżyser i scenarzysta. Jego filmy charakteryzują się surowością i oszczędnymi
środkami wyrazu przy jednoczesnym podejmowaniu trudnych, kontrowersyjnych tematów. Już w
swoim pełnometrażowym debiucie,Siódmym kontynencie(1989), postawił na wyjątkowo trudny
materiał – opartą na faktach historię pozornie całkiem normalnej, zwyczajnej rodziny, której
członkowie postanawiają popełnić samobójstwo. Później badał m.in. temat relacji między przemocą
ekranu a rzeczywistymżyciem (drastyczneBenny’s Videoz 1992 roku oraz o pięć lat późniejsze
Funny Games), zaburzeń seksualnych, w szczególności sadyzmu (Pianistkaz roku 2001), narodzin
faszyzmu (nagrodzona Złotą Palmą Biała wstążka z 2009 r.) czy walki starszego małżeństwa z
postępującą chorobą (Miłość z 2012 r., która przyniosła mu drugą Złotą Palmę). W swoim
najnowszym dziele zatytułowanymHappy End (2017) ponownie przygląda się upadkowi
współczesnej rodziny.
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opiekujący się nią Georges – mający o tyle trudne zadanie,że jednocześnie

próbujący odsunąć od swej ukochanej nie tylko profesjonalną pomoc, ile nawet

samą rodzinę, na czele z córką. Mężczyzna doskonale zdaje sobie bowiem sprawę z

tego, że cierpienie Anny wzmaga dodatkowo wstyd z powodu swego stanu. Po

długiej i męczącej walce obojga, Georges wreszcie decyduje się ulżyć Annie w

ostatni możliwy sposób – najpierw uszczęśliwia ją pewnym wspomnieniem i

rozmową, a następnie dusi poduszką.

Tragiczny finał musiał wzbudzić kontrowersje, tym bardziejże twórcaBiałej

wstążki kojarzony jest z kinem często okrutnym, potencjalnie też cynicznym –

potencjalnie, bowiem w rzeczywistości jest on obecnie jednym z nielicznych

reżyserów, którzy przykładowo przemoc traktują z pełną powagą, nie wykorzystując

jej w celach rozrywkowych, lecz dobitnie ukazując zło, jakie za sobą niesie –

również przemoc filmowa, o której traktuje jego mocno metatekstowy obrazFunny

Games. Miłość, będąca trudną, lecz pięknie opowiedzianą historią nie tylko o samej

tytułowej miłości, lecz i prawie każdego człowieka do wolności oraz godnegożycia,

również pozostaje filmem głęboko refleksyjnym – i również nieco, choć subtelnie,

metatekstowym. Słusznie bowiem zauważa Sławomir Sikora,że „działania są w tym

filmie ważniejsze niż słowa”244 i dlatego też jego końcówka jest przez widzów tak

różnie odbierana. Nie mówiąc wprost – czy też raczej nie pozwalając na to

poszczególnym postaciom – jakie konkretnie emocje i motywacje kierują

poszczególnymi czynami Georgesa i Anny, nie posiłkując się łatwymi słowami,

próbując przekazać sens swego dzieła przede wszystkim mimiką, cielesnością

aktorów/bohaterów, Haneke nie tylko unika banału, lecz dodatkowo oddaje

poniekąd istotę, dramat jednostki dotkniętej afazją, u której słowa nie są już w stanie

spełniać swojej roli245.

Rdzeniowy zanik mięśni – anartria

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to genetyczna choroba prowadząca do

stopniowego zanikania mięśni ciała. Wyróżnia się cztery typy choroby: w

pierwszym, gdy objawy pojawiają się do 6. miesiąca życia, pojawia się niemożność

poruszania się, mówienia, samodzielnego spożywania posiłków, aż w końcu

244 S. Sikora 2013:O „Miło ści” Michaela Hanekego trochę inaczej. Aporie cielesności.
„Kwartalnik Filmowy” nr 83-84.

245 Miłość. <fr. Amour> 2012. Reż. M. Haneke.
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oddychania. Andrzej Lipiński przybliża problem anartrii w powieści Kalinka,

opartej na doświadczeniach sześciu lat życia z córką, cierpiącą na tę rzadką,

nieuleczalną chorobę. Klamrę stanowi poetycki opis poczęcia dziecka,

przedstawiony w formie sadzenia rośliny. Metafora ta, powiązana z imieniem

dziecka i jego stanem, spaja opowieść. Zmieniający się stan zdrowia dziewczynki

oraz ciągła walka o życie, zdrowie i normalność, stają się głównym motorem

napędzającym przebieg wydarzeń. Mężczyzna wraz z żoną Barką tworzą

specjalistyczny oddział szpitalny we własnym domu. Uczą się obsługiwać

skomplikowane urządzenia, mające pomóc ich dzieckużyć. Przez całą dobę muszą

być gotowi do przeprowadzenia ewentualnej reanimacji. Ciągłe napięcie i

wyczerpująca opieka sprawiają, że sami też tracą siły i zmuszeni są szukać

specjalistycznej pomocy246.

Stwardnienie zanikowe boczne– dyzartria, anartria

Stwardnienie zanikowe boczne (skr. SLA – fr. Sclérose Latérale

Amyotrophique) to rzadka choroba układu nerwowego, która atakuje komórki

nerwowe w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu i korze mózgowej, odpowiedzialne za

ruch. Nie jest do końca znana przyczyna wystąpienia, w niektórych przypadkach

pojawia się rodzinnie, mając genetyczne podłoże. Najczęściej objawia się między 40.

a 70. rokiem życia, w tym też okresie ujawniła się u Katarzyny Rosickiej-

Jaczyńskiej, autorki powieści autobiograficznej Ołówek. Niezwykle aktywna

zawodowo i prywatnie kobieta niespodziewanie zapada na tę postępującą chorobę.

Pierwsze objawy są na tyle niegroźne, że nie stają się przyczyną zwolnienia tempa

życia, jednak z miesiąca na miesiąc doświadcza ona coraz więcej ograniczeń, które

doprowadzają do tego,że jest zmuszona zrezygnować z pracy zawodowej. Coraz

bardziej też staje się zależna od innych ludzi: potrzebuje pomocy przy

przemieszczaniu się, myciu, ubieraniu, jedzeniu. Na skutek osłabienia mięśni mowa

jest mało wyraźna (dyzartria), z czasem, z powodu zaniku mięśni, przechodząc w

anartrię. Choroba całkowicie odmienia jejżycie, sprawiając, że spogląda na nie z

dystansem. W powieści wątki z aktywnegożycia sprzed SLA przeplatają się z tymi,

w których zmaganiem i wydarzeniem jest zjedzenie jogurtu bez zakrztuszenia.

Kobieta szukając przyczyny choroby, zastanawia się nad swoim przeszłym i

246 A. Lipiński 2011:Kalinka. Wydawnictwo Dobra Literatura. Słupsk.
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obecnymżyciem. Tęskniąc za dawną aktywnością i dawną sobą, próbuje budować

swoją nową tożsamość, zachowując jej charakterystyczne cechy. Podkreśla prawo

do niezależności i intymności, mimo fizycznych ograniczeń247.

Zespół zamknięcia – anartria

Jean-Dominique, 43-letni redaktor naczelny czasopisma „Elle”, mąż i ojciec

dwójki dzieci, na skutek udaru naczyniowego i uszkodzenia pnia zapada na zespół

zamknięcia, paraliż całego ciała, uniemożliwiający mu poruszanie. W szpitalu w

Berg dyktuje, mrugając lewą powieką, tekst swojej książki Motyl i skafander248,

będącej poruszającą historią jego życia. Oprócz wątków stricte autobiograficznych

ukazana jest w niej terapia mowy i sposób kontaktowania się z mężczyzną –

priorytetem jest komunikacja, znalezienie sposobu alternatywnego porozumiewania

się przy równoczesnym ćwiczeniu ciała i próbie rozruszania narządów

artykulacyjnych. Na podstawie książki w 2007 roku powstał film Juliana

Schnabla249 pod tym samym co ona tytułem (ześwietnymi, wyróżnionymi nagrodą

techniczną w Cannes zdjęciami Janusza Kamińskiego), w którym dzięki specjalnym

ruchom kamery i zastosowanej perspektywie, oddającej jego zawężone pole

widzenia, widz może choć w części doświadczyć doznań Bauby'ego (Mathieu

Amalric) po uwięzieniu w ciele przez chorobę. Imponująco na ekranie wypada

jednak nie tylko to, co negatywne, czyli ograniczenia w odbiorzeświata, lecz

również wspaniała wyobraźnia – prowadzącego dotychczas intensywne, pełne

zmysłowych doznań życie – Jean-Dominique'a, w którą ucieka on przed chorobą.

Ostatecznie bowiemMotyl i skafanderjest tyleż dziełem o trudnej, konsekwentnej

walce z paraliżem, ćwiczeniu ciała i ogólnie pojętej pracy (chociażby nad książką),

co pochwałą siły wyobraźni, dzięki której można uciec z każdej klatki – nawet jeśli

klatką tą staje się własne ciało250.

247 K. Rosicka-Jaczyńska 2011:Ołówek. Wydawnictwo Poligraf. Łódź.
248 J-D. Bauby 2015:Skafander i motyl. Przeł. K. Rutkowski. Wydawnictwo Słowo/Obraz

Terytoria. Gdańsk.
249 Amerykański reżyser, scenarzysta, malarz i rzeźbiarz. Tematyka jego filmów skupiona jest

najczęściej na szeroko pojętym środowisku artystycznym. W debiutanckimBasquiat – taniec ze
śmiercią (1996) przybliżał sylwetkę wybitnego zbuntowanego młodego malarza, wZanim zapadnie
noc (2000) opowiadał o burzliwymżyciu pisarza Reinaldo Arenas, wLou Reed – Berlin(2007)
rejestrował koncert legendarnego muzyka. W swoim najwybitniejszym i najciekawszym formalnie
jak dotychczas filmie,Motylu i skafandrze(2007), przedstawił historię sparaliżowanego redaktora
francuskiego czasopisma „Elle”.
250 Motyl i skafander<fr. Le Scaphandre et le papillon> 2007. Reż. J. Schnabel.
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We wszystkich dziesięciu scharakteryzowanych chorobach/zaburzeniach

pojawiają się problemy z komunikacją na różnych płaszczyznach. Mają one wpływ

na kształtowanie się tożsamości dotkniętych nimi bohaterów.
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Rozdział IV. Wokół tożsamości bohaterów

literackich i filmowych

1. Etapy reakcji na wieść o chorobie

Kiedy człowiek dowiaduje się o ciężkiej, nieuleczalnej chorobie, która dotyka

czy to bezpośrednio jego, czy też najbliższego członka rodziny, jest to dla niego

często przeżycie w pewnym stopniu traumatyczne251. Elisabeth Kübler-Ross,

badając cierpienie i potrzeby osób umierających, prowadząc z nimi długotrwałe

rozmowy, stworzyła koncepcję, wedle której osobowościowe dojrzewanie do

śmierci zawsze odbywa się w konkretny sposób. Wymienia ona pięć następujących

po sobie stadiów:

I Stadium: zaprzeczenia i izolacji

II Stadium: gniewu i buntu

III Stadium: targowania się, układów, pertraktacji

IV Stadium: depresji

V Stadium: pogodzenia się, akceptacji252.

Jak podkreśla badaczka, zdarza się, że pacjent lub jego rodzina zatrzyma się na

jakimś etapie i bez pomocy kogoś z zewnątrz (czasem wystarczy rozmowa

wyjaśniająca nową sytuację) nie jest w stanie przejść do następnego. Czasem jakiś

etap może przejść niemal niezauważony, gdyż będzie tylko krótkim epizodem (tak

dzieje się często z etapem trzecim, który może zaistnieć na przykład w postaci

jednej modlitwy-rozmowy z Bogiem, podczas której chory składa obietnice w

zamian za spełnienie jego prośby).

Choć przedstawione etapy dotyczą głównie osób nieuleczalnie chorych i

umierających, do pewnego stopnia i po drobnych modyfikacjach można je odnieść

także do reakcji rodziców na wieść o nieuleczalnej chorobie (lub zaburzeniu) ich

251 Por. J. Bujak-Lechowicz 2015:Kobiece lęki i jęki w powieści „Ołówek” Katarzyny
Rosickiej-Jaczyńskiej. W: Lęk, ból, cierpienie. Analizy i interpretacje. Red. G. Różańska.
Wydawnictwo Jasne. Pruszcz Gdański-Słupsk; Tejże 2016a:Kognitywny obraz choroby. Studium
przypadku pacjenta z afazją. W: Niepełnosprawność i choroba przewlekła w perspektywie
terapeutycznej, zawodowej i społeczno-opiekuńczej. Red. B. Płonka-Syroka, M. Szyszko, W. Wójcik.
Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka. Warszawa; Tejże 2016b:Kognitywny obraz schizofrenii na
podstawie wybranych tekstów kultury. W: Człowiek w społeczeństwie. Wybrane aspekty badawcze.
Bezpieczeństwo – zdrowie – edukacja. Red. W. Jagodziński, B. Kmieciak. Wydawnictwo Naukowe
Sophia. Katowice.

252 Por. E. Kübler-Ross 1998:Rozmowy ośmierci i umieraniu. Przeł. I. Doleżal-Nowicka.
Wydawnictwo Media Rodzina. Poznań, s. 55-146.
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dziecka, takich jak na przykład niedosłuch lub autyzm. W takiej sytuacji następuje

tak zwanaśmierć symboliczna: umiera wyobrażenie o dziecku i jego przyszłości,

które powstało jeszcze przed jego narodzinami (lub już po, w zależności od rodzaju

zaburzenia i czasu jego powstania), jak ma to miejsce w przypadku Ewy (bohaterki

powieści Poczwarka Doroty Terakowskiej) w chwili otrzymania diagnozy

dotyczącej jej dziecka: „Lekarz coś jeszcze mówił, ale go nie słyszała. Jej umysł

błądził po ruinach marzeń i planów. Plany były tak dokładnie przemyślane,że nawet

data poczęcia została ustalona starannie i z wyprzedzeniem”253.

Czas ten trafnie opisała Anna Sobolewska (w książce Cela. Odpowiedź na

zespół Downa): „W istocie jest to okresżałoby po cudownym, ‘wymarzonym’

dziecku, które miało się narodzić. Przejście od dziecka wymarzonego do dziecka

rzeczywistego jest zawsze bolesne”254.

Sprawia to,że niezbędne jest przejście wszystkich etapów: od początkowego

odrzucenia, poprzez gniew i złość, aż do próby odwrócenia „wyroku” podczas

rozmów z ludźmi lub z siłą wyższą, która kończy się fazą głębokiego smutku. Jeśli

udaje się otrząsnąć z depresji, możliwa staje się akceptacja. Oczywiście akceptacja

osoby nieuleczalnie chorej, która godzi się ze swą, mającą wkrótce nadejść śmiercią,

ma inny wymiar niż akceptacja choroby lub zaburzenia, z którym trzeba się

zmierzyć i żyć. W takiej sytuacji pojawia się jeszcze element racjonalnego działania.

Polega on na tym,że nie tylko przyjmujemy zaistniałą sytuację i godzimy się na nią,

ale podejmujemy konkretne kroki terapeutyczne, mające na celu wyzyskanie

wszelkich możliwości rozwojowych, jakie są dostępne dla osoby z danym

zaburzeniem. Rzecz jasna, nie zawsze jest możliwe dla osób doświadczających

choroby swojej lub członka rodziny dojście do ostatniego etapu, czyli szczęśliwego

rozwiązania kryzysu. Czasem jednak następuje ono zaskakująco szybko, jak na

przykład w przypadku matki Daniela, 34-letniego mężczyzny z zespołem Downa255,

która w rozmowie z nieszczęśliwie zakochanym synem przyznaje:

Kiedy cię pierwszy raz ujrzałam, myślałam, że jesteś normalny. Miałeś tylko dziwną

buzię, ale normalną. To ojciec powiedział mi,że mamy wyjątkowe dziecko. Przepłakałam

cały tydzień. Aż pomyślałam, wszyscy mają jakieś problemy, ja też. Od tej pory przestałam

253 D. Terakowska: dz. cyt., s. 13.
254 A. Sobolewska: dz. cyt., s. 12.
255 Ja też! 2009. Reż. A. Naharro, A. Pastor.
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się użalać nad sobą; to złamane serce to wynik moich wysiłków, ale pamiętaj, niczego nie

żałuję256.

Jednak, jak zauważa syn, aktywność i zaangażowanie w terapię mogą nie do

końca być efektem pełnej akceptacji osoby wraz z jej chorobą: „– Po co tyle

wysiłków, skoro nie mogę być szczęśliwy? – Nie mogłam zrobić inaczej, nie

miałam wyboru. – Nie umiałaś mnie zaakceptować takiego, jakim byłem? – Wybacz

mi kochanie, przepraszam”257.

Daniel dzięki staraniom matki kończy szkołę, zdobywa zawód i pracę, jest

oczytany i potrafi się bez problemu porozumiewać. Jego zachowanie nie odbiega od

potocznie przyjętej normy, jedynie wygląd zdradza,że jest inny. I to właśnie

fenotyp informujący o aberracji chromosomowej staje się przyczyną jego cierpienia.

Przyzwyczajony do pokonywania trudności i osiągania postawionych sobie celów,

nie potrafi pogodzić się z nagłymi niepowodzeniami. Odmowna reakcja Laury na

jego propozycję związku uświadamia mu,że niezależnie od poziomu sprawności i

wykształcenia, jaki zdobył, na zawsze będzie osobą z dodatkowym chromosomem.

Jego przykre odkrycie potwierdza starszy brat, mówiąc: „Żadna kobieta z 46

chromosomami nie zakocha się w tobie. Musisz się zakochać w kimś odpowiednim,

inaczej się nie da”258. Tym stwierdzeniem brat uświadamia mężczyźnie, że w

kulturze istnieją zbyt mocne uprzedzenia skierowane ku osobom odmiennym.

Przypadek Daniela i jego matki jest jednak dosyć odosobniony, zazwyczaj

kolejne stadia reakcji na chorobę trwają dłużej. Może się zdarzyć, że nastąpi

zatrzymanie na jednym stadium i nie będą pojawiały się kolejne. W takiej sytuacji

zazwyczaj potrzebna jest pomoc z zewnątrz, ktoś, kto umożliwi przezwyciężenie

kryzysu i pójście dalej. Jednak najpierw zawsze następuje zaprzeczanie.

256 Tamże, min 72.
257 Tamże, min 73.
258 Tamże, min 46.
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Etap pierwszy: zaprzeczanie i izolacja

„Wszystko wydaje się nieprawdą, pomyłką

i wkrótce na pewno się wyjaśni” 259.

Informacja o chorobie przychodzi najczęściej nagle, jest niespodziewana i nikt

nie jest na nią gotowy. Gdy się pojawia, osoby nią dotknięte i ich bliscy nie chcą

wierzyć, że wiadomość o chorobie jest prawdziwa. Czasem wydaje się, że lepiej nie

poruszać tematu, tak jakby niemówienie o czymś sprawiło automatycznie,że

problem zniknie, jak czyni matka małej Marysi z zespołem Downa: „Czy to… Czy

siostra nie myśli… Ta fałdka… Czy siostra nie mogłaby… – bełkotała, pragnąc

jednak nigdy nie zadać tego pytania i nigdy nie otrzymać odpowiedzi”260. Gdy

informacja zostaje przekazana, często szuka się dowodu, który będzie mógł ją

zanegować. Tak reaguje matka Michała (powieść Los w rękach twoich Anny

Domańskiej), chłopca, u którego lekarz zdiagnozował głuchotę:

Nie, nie, nie! To niemożliwe! On się na pewno omylił. Nie mogłam w to uwierzyć.

Ojciec też w pierwszej chwili zawołał,że to bzdura,że trzeba iść do innego lekarza. Olgierd

umilkł, przestał się odzywać. Mama zrobiła się jeszcze bledsza, cichsza. Każdy starał się

uporać z własnym bólem i niepokojem. Każdy z nas wracał myślą do tej strasznej nocy, do

tego nalotu, kiedy Misio tak rozpaczliwie płakał i nie mogliśmy go uspokoić261.

Podobnie reagują rodzice głuchego Petera (powieść Świat w moich dłoniach.

Życie bez słuchu i wzrokuPetera Heppa): „Po kilku tygodniach rodzice wzięli się w

garść i zdecydowali,że nie mogą tak po prostu pogodzić się z tą diagnozą. Może ten

laryngolog pomylił się, twierdząc, że nie pozostały mi już żadne resztki słuchu?”262.

Dla jednych i drugich rodziców diagnoza staje się wyrokiem, od którego można

się odwołać, którego postanowienie można zmienić. Również matka Cecylki,

dziewczynki z zespołem Downa, przyznaje: „Pierwszą noc w szpitalu spędziłam na

pozornie bezsensownych rozmyślaniach, rojeniach i modlitwach,żeby zespołu

Downa u Cecylki nie było!”263. Jeszcze niepotwierdzone podejrzenia dają nadzieję,

że są nieprawdziwe. Dopóki nie ma się w ręku wyników badań, które z całą

259 A. Lipiński 2011:Kalinka. Wydawnictwo Dobra Literatura. Słupsk, s. 13.
260 D. Terakowska: dz. cyt., s. 11.
261 A. Domańska: dz. cyt., s. 11.
262 P. Hepp: dz. cyt., s. 18.
263 A. Sobolewska: dz. cyt., s. 16.
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stanowczością określą nazwę zaburzenia, dopóty jest szansa,że wszystko będzie

dobrze, czyli tak, jak się spodziewaliśmy. Czasem nawet potwierdzone już wyniki

badań nie są w stanie przekonać, że zaistniała sytuacja jest nieodwracalna. Tak

właśnie czują zarówno rodzice Mateusza z porażeniem mózgowym – „W domu

mamusia z tatusiem mi się przypatrywali. – Mateusz, powiedz „mama” – prosił

tatuś. – Ma-ma… – powtarzał za mnie.

– Mateusz, słyszysz mnie? – pytała mamusia.(…) Mamusia nie mogła pogodzić

się z tym, co usłyszała w gabinecie lekarskim”264 – jak też ojciec malutkiej Kalinki

cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni: „Musiałem wierzyć, bo bezgraniczna wola

zatrzymania Kalinki przy nas nie dopuszczała myśli, że wyniki badań i prognozy

lekarzy mogą być faktami, z którymi kiedyś, najnormalniej wświecie, przyjdzie

nam się pogodzić” 265.

Oprócz reakcji zaprzeczania pojawia się także poczucie izolacji, oderwania od

reszty społeczeństwa lub jego części. Tak czuje się matka Cecylii, krótko po jej

pojawieniu się na świecie: „Spacerując z Cecylką, nie zajmowałam się lokatorami

innych wózków dziecięcych. Nie należałam do wspólnoty młodych matek. Byłam

sama”266.

Czasem na izolację rodzice skazują się sami, odczuwając wstyd z powodu

niepełnosprawności dziecka: „Ewa instynktownie ukrywała istnienie Myszki.

Ukrywała ją przed kolegami ze studiów, koleżankami ze szkoły, przyjaciółmi z

pracy Adama. Gdy wychodziły z domu, szukała miejsc, w których

prawdopodobieństwo spotkania znajomych było znikome”267. Sytuacja taka trwała

w przypadku matki Myszki wyjątkowo długo, powodując jej niemal całkowite

zamknięcie na kontakty zeświatem, ograniczone do minimum.

Etap drugi: gniew, bunt

„Buntuję się, więc jestem”

Albert CamusDżuma

Gdy wiadomość o chorobie okazuje się faktem niepodlegającym dyskusji,

człowieka ogarnia wściekłość. Nie chce pogodzić się z wiadomością, że to właśnie

264 M. Pieprzyca: dz. cyt., s. 13-14.
265 A. Lipiński: dz. cyt., s. 87.
266 A. Sobolewska: dz. cyt., s. 31-32.
267 D. Terakowska: dz. cyt., s. 66.
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jego dotknęło nieszczęście. Czuje złość, która skierowana jest na innych, zdrowych i

cieszących się życiem, do lekarzy, którzy zachowują się nie tak, jak należy i którzy

nie potrafią pomóc. Pojawiają się pytania: „Dlaczego ja?”, „Czemu właśnie mnie

spotkało coś takiego?” Wszystko może stać się powodem do zdenerwowania, ale

oczywiście najbardziej złość i gniew budzi pojawiająca się nagle choroba albo

diagnoza. Negatywne emocje można wyrażać i odczuwać w różny sposób,

przykładowo mały Mateusz (bohater powieści Chce się żyć Macieja Pieprzycy),

słysząc brutalne stwierdzenie lekarki, jest ich pełen: „Moje malutkie serce

wypełniała złość. Dlaczego się taki urodziłem? Nie rozumiałem. No i jak zwykle,

kiedy czegoś nie rozumiałem, zacząłem krzyczeć” 268. Również matka

głuchoniewidomej Helenki przepełniona jest emocjami, które wyraża w słowach

skierowanych do córki: „– Mama! Powiedz ‘mama’! – wołała w beznadziejnym

cierpieniu, czując, że ogarnia ją gniew i bunt przeciw losowi, który pozbawił ją

rozkoszy usłyszenia tego wyrazu”269.

Oprócz głosu uczucia można przekazać także za pomocą wzroku, jak czyni to

Ewa, matka małej Marysi, dziewczynki z zespołem Downa: „Proszę przysłać mi

wróżkę, która odmieni moje dziecko. (…) Popatrzyła na niego z nienawiścią” 270.

Bunt może też ujawnić się w konkretnym zachowaniu, jak choćby w przypadku

nastolatki Anny (bohaterki powieści Wstęga pawilonuZofii Chądzyńskiej), która po

usłyszeniu określającego ją słowa ‘jąkała’, wypowiedzianego przez kolegę z klasy,

przepełniona gniewem i wściekłością, podejmuje decyzję:

Nie pójdę więcej do szkoły. Nigdy. Nie wrócę tam więcej nigdy i za nic. Nie pójdę,

choćby mnie zmuszali, choćby mnie bili. Więc stało się to, czego tak się obawiałam od

tamtego dnia w przedszkolu. Nie chciałam tego usłyszeć, nie chciałam tego wypowiedzieć

ani napisać. W końcu wypowiedzieli to inni. I wcale nie na złość, wcale nie po to,żeby mi

zrobić przykrość. (…) Nie zobaczą jej więcej. Co by się nie stało i jakie by nie miały być

konsekwencje, więcej jej nie zobaczą271.

Czasem uczucie gniewu i buntu nie musi się manifestować ani konkretnym

zachowaniem, ani słowem czy spojrzeniem, może pozostać we wnętrzu człowieka,

trawiąc go odśrodka: „Bunt był we mnie, poczucie krzywdy i rozpacz. Dlaczego

268 M. Pieprzyca: dz. cyt., s. 27.
269 A. Kaczyńska: dz. cyt., s. 22.
270 D. Terakowska: dz. cyt., s. 15.
271 Z. Chądzyńska: dz. cyt., s. 14.
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spotyka to właśnie mnie? Za co? W różnych wariantach te słowa przewijały się

przez moje myśli. (…) ani na chwilę nie opuszczał mnie ból nie do zniesienia, troska

o los mego dziecka, jeśli to okaże się prawdą”272. Zrozpaczona matka, obserwująca

brak reakcji słuchowych swego synka na niektóre komunikaty werbalne (te, podczas

odbioru których dziecko nie mogło obserwować ust mówiącego), udaje się z nim do

lekarza, który po przeprowadzeniu orientacyjnego badania słuchu stwierdza,że

dziecko jest głuche. Jej podejrzenia zostają potwierdzone, co wywołuje reakcję

buntu i złości.

Z kolei Peter, przytaczając reakcje swych rodziców na wiadomość o jego

głuchocie, wskazuje na takie elementy jak: poszukiwanie „winnych” zaistniałej

sytuacji, a także pytanie ‘dlaczego akurat nas to spotkało?’. Pojawiają się także

obawy związane z poziomem intelektualnym dziecka, z którym nie da się normalnie

rozmawiać:

Głuche dziecko, to przecież kaleka. Jeszcze gorzej, nie było całkiem wykluczone, iż

mogę być także upośledzony umysłowo. Dziwnym trafem w powszechnym mniemaniu

głuchota idzie w parze z głupotą. Ich ukochany syn to niesłyszący, upośledzony umysłowo

kaleka! Cóż za dramat dla całej rodziny. Rodzice wstydzili się mnie i szukali przyczyny

mojego kalectwa, przecież poród odbył się bez problemu, tak w rodzinie matki, jak i ojca

nie było głuchych dzieci. Więc czemu? Zadręczali się pytaniami, jaki błąd popełnili, że

urodziłem się głuchy i czuli się temu winni.(…) Rodzice i dziadkowie rzucali zatroskane

spojrzenia, przyglądali się zmieszani, kiwali smutno głowami273.

Gniew ogarnia wspomnianego Petera, który jako dziecko nie maświadomości

swej niepełnosprawności sensorycznej, ale czuje ograniczenia związane z

porozumiewaniem się: „Moja potrzeba kontaktu z innymi ludźmi była ogromna.

Tęskniłem za komunikowaniem się. Widziałem rozmawiających ze sobą ludzi,

czułem się zagubiony i wyobcowany, niekiedy ogarniała mnie wściekłość” 274.

Wszystkie wymienione przejawy gniewu mają swój kres i człowiek zaczyna się

zastanawiać, czy skoro gniew nic nie zmienia w ich sytuacji, a wręcz może ją

pogorszyć, gdyż negatywne zachowania względem innych mogą skutkować

rewanżem, to nie warto zmienić postępowania? Pojawia się kolejny etap na drodze

do akceptacji.

272 A. Domańska: dz. cyt., s. 12.
273 P. Hepp: dz. cyt., s. 17.
274 Tamże, s. 28.



109

Etap trzeci: targowanie się, układy, pertraktacje

„Każdy Twój wyrok przyjmę twardy

Przed mocą Twoją się ukorzę

Ale chroń mnie, Panie, od pogardy

Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże”

Natan Tenenbaum

Modlitwa o wschodzie słońca

Reakcja ta przypomina nieco zachowanie dziecka, które chcąc bardzo otrzymać

coś nieosiągalnego, czego rodzice nie chcą mu dać, składa różne obietnice

dotyczące swego postępowania, aby tylko wymóc na rodzicach przyrzeczenie

spełnienia prośby. Podobnie zachowują się pacjenci lub ich najbliższe osoby, gdy

opadnie już gniew spowodowany informacją o chorobie i chcą innymi sposobami

uzyskać jakoś złagodzenie lub przesunięcie w czasie wyroku. Takie rozmowy

najczęściej prowadzone są z Bogiem lub siłą wyższą i polegają na obietnicy

poprawy swego zachowania lub poświęcenia reszty swegożycia sprawom

duchowym w zamian za przedłużenie lub poprawę jakości istnienia. To także okres,

kiedy rodzice szukają cudownych leków, jeżdżą po uzdrowicielach, mając nadzieję,

że poświęcony czas i pieniądze w połączeniu z magiczną siłą są w stanie zdziałać

cuda i sprawić, że choroby nie będzie. W najbardziej metaforyczny sposób

uwidacznia się to w powieści Poczwarka, kiedy matka mówi do lekarza: „Proszę mi

przysłać wróżkę, która odmieni moje dziecko!”275 Kobieta wyjątkowo długo

pozostaje na tym etapie dojrzewania do akceptacji zaburzenia swego dziecka, gdyż

jeszcze po kilku latach od porodu ciągle wyobrażała sobie,że upragniona wróżka

jednak się pojawi: „Wróżka z baśni o Kopciuszku była również jej obsesją. Czasem,

gdy zasypiała, wyobrażała sobie, na granicy jawy i snu,że to zła wróżka zamieniła

jej dziecko”276. Jej układanie się z losem pozostaje jednak tylko w sferze marzeń.

Konkretne działania podejmuje natomiast matka Mateusza z porażeniem

mózgowym: „Mamusia nie dawała za wygraną. (…) Proszę, niech pan jeszcze

spróbuje. Od ostatniego razu jest lepiej”277. Opłacając bioenergoterapeutę, głęboko

275 D. Terakowska: dz. cyt., s. 15.
276 Tamże, s. 52.
277 M. Pieprzyca: dz. cyt., s. 26.
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wierzy, że jest on w stanie doprowadzić jej syna do sprawności fizycznej,

umożliwiającej samodzielne chodzenie. Nawet wtedy, gdy mężczyzna po kolejnej

wizycie stwierdza,że czynione zabiegi nie mają sensu i nic chłopcu nie pomogą,

ona usiłuje przekonać siebie i jego o ich skuteczności. Jednakże nadaremno. Później

rodzice zaczęli pokładać nadzieję w Kaszpirowskim, którego oglądała cała Polska:

„ – A teraz zapadniecie w zdrowy sen – mówił spokojnym tonem mężczyzna o

krótkich, czarnych włosach. – Adin, dwa, tri, czetyrie… odliczał do dziesięciu”278.

Najwięcej doświadczeń z uzdrowicielami mieli rodzice małej Kalinki, chorej

na rdzeniowy zanik mięśni. I choć ojciec krytycznie i w sposób pozbawiony wiary

wypowiada się o tych praktykach już przy pierwszym spotkaniu – „W rozpaczy

człowiek chwyta się nawet takiej deski ratunku, którą odrzuca resztkami zdrowego

rozsądku. (…) Zaczęliśmy prosić o pomoc uzdrowicieli. To nawet nie była deska,

ale kawałek uschniętej gałęzi”279 – to jednak wspomina wiele prób leczenia, nawet

przez telefon.

Typowe negocjacje z Bogiem przeprowadza nastoletnia Anna podczas

przypadkowej wizyty w kościele: „Przestać się jąkać. Przestać. Przestać. Mogę za

to… mogę jeszcze dziesięć lat być zupełnie samotna. Mogę nie jeździć na wakacje

do końca szkoły. Mogę zrezygnować z przyjaźni. Mogę za to… ale przestać się

jąkać” 280. Wymienia istotne dla siebie elementyżycia, które gotowa jest poświęcić,

aby tylko pozbyć się zaburzenia mowy. W oczach dziewczyny jąkanie urasta do

rangi ogromnego problemu, determinującego całą jej egzystencję, a który dla innych

jest mało istotnym drobiazgiem.

Równie krótką, ale konkretną propozycję dla Boga ma bohaterkaOłówkaKasia,

cierpiąca na stwardnienie zanikowe boczne: „Boże – wyszeptałam – jeżeli

kiedykolwiek będziesz chciał mnie uzdrowić, obiecuję, że docenię najmniejszy

okruszek podarowanego miżycia”281.

278 Tamże, s. 27.
279 A. Lipiński: dz. cyt., s. 27.
280 Z. Chądzyńska: dz. cyt., s. 16.
281 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s. 71.
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Etap czwarty: depresja

„Prawdziwym nieszczęściem nie jest kalectwo, tylko brak miłości”

Jean Vanier

Depresja282 pojawia się wtedy, kiedy informacja dotycząca choroby jest pewna,

potwierdzona i nieodwracalna. Kiedy wszystkie sposoby na jej cofnięcie zawiodły,

ani cudowne terapie, ani zaklinanie Boga i rzeczywistości nie dałyżadnego rezultatu,

wtedy człowieka ogarnia niesamowite poczucie przygnębienia, beznadziei.

Rezygnuje ze wszystkiego i czuje się przytłoczony, sam ze swoim problemem.

Uważa, że to koniec i nic dobrego nie może go już spotkać. Właśnie tak czuje się

matka Mateusza z porażeniem mózgowym, tracąc wiarę w to, że jej wysiłki mogą

przynieść jakiś skutek:

Kiedy wróciliśmy do domu, mamusia już nie płakała, usiadła i jakby zapadła się w

sobie. Matylda ją o coś zapytała. Nie odpowiedziała, nie podniosła nawet głowy. Tatuś

wrócił z pracy, próbował ją rozweselić. Jego czary nie zadziałały. Patrzyłem z podłogi, jak

siedziała, paląc papierosa za papierosem, i czułem,że dzisiaj coś w niej pękło. Chciała się

poddać283.

W jej zachowaniu nie ma już buntu i niezgody na zaistniałą sytuację choroby.

Nie ma jednak także akceptacji, a jedynie bierny smutek. Obserwujący ją syn (żabia

perspektywa umożliwia widzowi przyjęcie punktu widzenia głównego bohatera,

który najczęściej znajduje się na podłodze), dostrzega zmianę w jej samopoczuciu i

zdaje sobie sprawę, że jest ona związana z jego stanem zdrowia.

Komentarz, niepozostawiający cienia nadziei i odbierający szansę na zmianę

zaistniałej sytuacji, wygłasza ciotka głuchoniewidomej dziewczynki w rozmowie z

jej matką, która cierpi z powodu braku porozumienia z córką: „Helenka musiżyć tak,

jak żyje. Musi poruszać się, węszyć, oddychać i dotykać wszystkiego i wszystkich.

Nikt nigdy się nie dowie, co się dzieje w jej duszy i sercu. Tak musi być aż do końca

jej ziemskiej wędrówki”284.

Ponieważ rodzina żyje na prowincji w oddaleniu od szkół i specjalistów,

mających doświadczenie w nauczaniu niepełnosprawnych dzieci, nie wie, jak

282 Depresja jako etap reakcji na wieść o chorobie czy niepełnosprawności tylko czasami może
przybrać postać choroby psychicznej znanej z klasyfikacji ICD-10. Dzieje się tak w sytuacji, gdy
objawy utrzymują się powyżej dwóch tygodni.

283 M. Pieprzyca: dz. cyt., s. 39.
284 A. Kaczyńska: dz. cyt., s. 32.
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pomóc dziecku i sobie, aby móc się komunikować. Cała rodzina stopniowo popada

w depresję, czując, że nic nie jest w stanie zmienić sytuacji dziewczynki,żyjącej w

mentalnej izolacji.

Depresja dopada też, długo mającego wiele energii i chęci do mniej lub

bardziej racjonalnego działania, ojca małej Kalinki. Przyznaje on: „Coś we mnie

pękło ostatecznie, namacalnie. Już nie miałem z czego płacić, skończyły się zasoby,

z których mógłbym jeszcze wyskrobać jakiekolwiek rezerwy. (…)Świadomość, że

nigdy nie poznamy daty wykonania wyroku, do reszty zabijała we mnie gotowość

do jakichkolwiek ruchów. Była koczowaniem w okopach w oczekiwaniu na

wroga”285. Bezsilność mężczyzny nie wynika jedynie z braku perspektyw na

wyleczenie ciężko chorej córeczki, ale także z wyczerpania ciągłą walką o jej lepsze

samopoczucie i namiastki normalnego dzieciństwa. Jego stan jest na tyle poważny,

że postanawia skorzystać z pomocy terapeuty, który staje się dla niego „solidną

deską ratunku”.

Z kolei Anne, starsza kobieta, uzdolniona pianistka,żyjąca dosyć aktywnie,

doświadcza udaru, w wyniku którego zostaje sparaliżowana. Jejżycie gwałtownie

się zmienia, choroba silnie ją ogranicza, skazując na niepotrzebną wcześniej pomoc.

Kiedy operacja się nie udaje, kobieta podejmuje nieudaną próbę samobójczą.

Mężowi wyjaśnia swą decyzję tak: „Nie ma po cożyć. Wiem,że będzie tylko gorzej.

Po co nas tym dręczyć, ciebie i mnie. Mam dość. Wzruszają mnie twoje wysiłki, ale

już nie chcę. (…) Jestem zmęczona”286. Nie mając nadziei na poprawę swego stanu i

czując równocześnie upokorzenie z powodu niemożności wykonania wielu

czynności samoobsługowych, postanawia odejść.

W kontekście bohaterki filmuMiłość problem Anny, jąkającej się nastolatki,

może wydawać się błahy. W końcu zaburzenie tempa i płynności wypowiedzi to nic

w porównaniu z udarem i jego skutkami. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę fakt, że

okres dojrzewania w sposób szczególny uwrażliwia człowieka na własne wady,

wyolbrzymiając je do niebotycznych rozmiarów: „A ona jest właśnie taka, za którą

oglądają się, z której się śmieją, którą pokazują palcami… (…) Mama powinna mieć

więcej fantazji (czy bardziej ją kochać) i przewidzieć, że to kalectwo, a nie tamto

złamie Annie życie. Gdyby to była Kaśka, stanęłoby się na głowie, żeby córa

285 A. Lipiński: dz. cyt., s. 153.
286 Miłość 2012: dz. cyt., min 42.
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mówiła jak wszyscy zdrowi ludzie”287. Dziewczyna przez wiele lat pozostaje w fazie

zaprzeczania, nie chce sama mówić o jąkaniu, ani nie chce, aby ktokolwiek poruszał

z nią ten temat. Dopiero przypadkowo usłyszane słowo kolegi, który obraźliwie

wypowiada się o jej problemie, sprawia,że zaczyna o nim myśleć. Wybucha w niej

gniew, następnie usiłuje „dogadać się” z Bogiem, aby zabrał od niej jąkanie. Gdy to

nie pomaga, ogarnia ją ogromne przygnębienie. Nie widzi dla siebie ratunku, czuje

się przybita, odrzucona, mniej kochana.

Depresja dopada także matkę niesłyszącego Michała, choć jak przyznaje:

„Oboje z mężem staraliśmy się, aby w domu było pogodnie, usiłowaliśmy też

głęboko ukryć uczucieżalu czy rozpaczy, nawet przed sobą, Miś nie widział mnie

płaczącej czy smutnej, choć Bóg tylko wie, ile mnie to nieraz kosztowało i jakie

były moje noce”288. Mimo iż kobieta obawia się, jak będzie wyglądało życie jej

dziecka, ma czarne wizje dotyczące jego przyszłości, przygnębienie dusi w sobie,

aby nie dodawać trosk synowi. Dzięki matceżyje on i rozwija się prawidłowo, nie

ma kompleksów i ograniczeń, porozumiewa się ze słyszącymi rówieśnikami. Jednak

i jego dopadają chwile zwątpienia, gdy ma trudności ze zdobyciem słyszącej

dziewczyny: „To już tak zawsze! Robią do mnie maślane słodkie oczy, a jak się

dowiedzą, że nie słyszę, to się wycofują. Psiakrew, dlaczego nie słyszę! – Kopnął

krzesło”289. Ale nie tylko rówieśnicy przyczyniają się do depresji pojawiającej się u

chłopca, również niepedagogiczna postawa nauczycielki, podważającej sens jego

edukacji w szkole masowej, sprawia,że traci on wiarę we własne możliwości:

„lekceważy mnie. (…) I przecież pani odpowiada… innym. A dlaczego nie

odpowiada mnie? Bo jestem… głuchy”290. Jego pełne rozpaczy pytanie skierowane

jest do matki, nie może on pojąć, dlaczego pani ucząca języka polskiego zamiast

wspomóc go w jego i tak trudnej sytuacji, traktuje go w taki sposób. Zdaje sobie

sprawę, że wynika to z jego głuchoty, której sam do końca nigdy nie zaakceptował,

funkcjonując całkiem nieźle w świecie słyszących.

287 Z. Chądzyńska: dz. cyt., s. 20.
288 A. Domańska: dz. cyt., s. 25.
289 Tamże, s. 127.
290 Tamże, s. 135.
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Etap piąty: pogodzenie się, akceptacja oraz działanie

Jeśli na poprzednich etapach przeżywający je człowiek doświadczył pewnej

pomocy i wsparcia, udaje mu się szczęśliwie rozwiązać kryzys i godzi się z tym, co

przyniósł mu los. Zdaje już sobie sprawę, że nie da się zaprzeczać istnieniu choroby

czy zaburzeniu, akceptuje nową sytuację i zaczyna się do niej przystosowywać. Jeśli

jest to sytuacjaśmiertelnej choroby, która w każdej chwili może zakończyć życie,

będzie to chwila, gdy chory jest pogodzony zarówno ze sobą, z najbliższymi, jak też

z całym światem. Takie pogodzenie jest przedstawione w pięknej scenie rozmowy

małżeństwa Anne i Georges’a (Miłość 2012). Mężczyzna siedzi obok

sparaliżowanej kobiety na łóżku, pokazuje jej album ze zdjęciami i wspomina

dawne dni. Nagle Anna odzywa się do męża: „Ty bardzo poważny…Było

dobrze”291. Tym krótkim stwierdzeniem połączonym ze spokojnym spojrzeniem

podsumowuje zarówno swoje małżeństwo, jak też daje sygnał kończącego się życia.

Nie ma w niej siły walki ani chęci przedłużania swego istnienia, jest za to radość z

pięknych chwil, które były jej udziałem na przestrzeni wielu lat. Nasycenieżyciem i

gotowość na pożegnanie zeświatem ma inny wymiar niż wcześniej, gdy bohaterka

czuła jedynie zmęczenie, niechęć i wstyd, chcąc popełnić samobójstwo.

Przypominając sobie różne chwile ze swego długiegożycia, odnalazła wewnętrzny

spokój. Tak też, jako ostateczne pogodzenie i gotowość na zakończenie ziemskiej

wędrówki, odczytuje to jej mąż i pomaga jej odejść, w sposób, który budzi

kontrowersje. Scena uduszeniaśmiertelnie chorej, umierającej żony stała się

źródłem wielu dyskusji i skrajnych interpretacji motywów głównego bohatera.

Jednak nie wnikając tu w moralną ocenę czynu, podkreślić należy, że dojrzewanie

do śmierci i jej akceptacja u tak silnie związanych ze sobą ludzi przebiegają w

podobnym tempie.

Akceptacja i pogodzenie ześmiercią stają się także doświadczeniem ojca

Kalinki, który odnalazłszy ukojenie i wsparcie w psychoterapii, uświadamia sobie,

że był „zajęty pracą, wymyślaniem kolejnych wyjazdów dla dobra rodziny i

tłumieniem wewnętrznego protestu. Powoli docierało do mnie,że świadome

obcowanie z Kalinką i jej chorobą jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem

na powrót do naszego domu i do siebie – takiego, jakim byłem po sześciu latach

uciekania od narożnika w dużym pokoju. Teraz częściej przy niej siadałem. Kładłem

291 Miłość: dz. cyt., min 101.
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jej wiotkie nóżki na kolanach i wyobrażałem sobie,że jesteśmy znowu w jednym z

tych miejsc, w których dawniej szukaliśmy oderwania od koszmarnej

codzienności” 292. Wie on, że choroba zmierza w określonym kierunku i nie da się

tego zmienić. Godzi się z tym, starając się wykorzystać pozostały mu z córką czas w

sposób najlepszy zarówno dla niej, jak i dla niego samego. Uświadamia sobie,że

ciągła walka i pogoń za zdrowiem zbyt męczy jegośmiertelnie chorą córeczkę, że

teraz potrzebuje po prostu kochającej obecności, która zostanie z nią jako ostatnie

wspomnienie z tegoświata.

Pogodzenie się, akceptacja, ale także gotowość do działania jest

doświadczeniem matki Michała Domańskiego: „choćby nie wiem, jak było trudno,

będę uczyć się razem z synkiem, ze wszystkiego zrezygnujemy, wszystkiego się

wyrzekniemy, ale on musi mieć szczęśliwe dzieciństwo i dom, swój dom”293.

Szybko godzi się z ograniczeniami swego syna i postanawia zrobić to, co uważa za

najlepsze dla niego, czyli traktować go jakby słyszał, ucząc go mowy i świata294.

Trzeba pamiętać o kontekście historycznym, czyli czasie zaraz po drugiej wojnie

światowej, kiedy normalną praktyką (polecaną też przez lekarzy) było oczekiwanie,

aż dziecko skończy siedem lat i posłanie go do szkoły dla niesłyszących z

internatem. Matka nie chce tak długo czekać, czuje,że pozostawienie dziecka, które

całkowicie nie słyszy, bez wsparcia w poznaniu otaczającegoświata aż przez siedem

lat, przyniesie nieodwracalne straty, które nie dadzą się później odrobić.

Z kolei otrząśnięcie się z depresji i podjęcie działania przez matkę Mateusza

(powieść i film Chce się żyć 2013) dokonuje się, paradoksalnie, właśnie dzięki

niemu. Obserwując pogrążoną w przygnębieniu i beznadziei mamę, chłopiec stara

się za wszelką cenę odwrócić jej uwagę od ponurych myśli i przywrócić radość

życia:

Zobaczyła, jak z podłogi wyciągam do niej rękę. (…) – Co byś synciu chciał? – spytała,

nachylając się nade mną. A ja chciałem, żeby dzisiaj w swojej zgadywance mnie

zrozumiała. – Chciałbyś chodzić? – Udało się. Podniosła mnie i zaczęliśmy zabawę w

chodzonego. Inaczej niż do tej pory. Już nie ciągnąłem w dół. (…) Jakby ważył o połowę

292 A. Lipiński: dz. cyt., s. 217-218.
293 A. Domańska: dz. cyt., s. 51.
294 Znając podejście Głuchych, można by powiedzieć, że są to działania i aktywność nie w

pełni akceptowalne. Wiele osób niesłyszących nie uważa braku słuchu za swoją wadę, a jedynie
cechę. Chcą się komunikować w języku migowym. Niektórzy pragną być dwujęzyczni, opanowując
mowę foniczną jako swój drugi język, inni nie chcą lub nie są w stanie posługiwać się mową
dźwiękową.
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mniej. Pięknie, synciu – szczebiotała mamusia, kiedy przechodziliśmy z jednego pokoju do

drugiego. (…) Tego dnia długo tak chodziliśmy. I następnego. I następnego. A kiedy

mamusia mnie karmiła, zanim wsunęła mi do ust łyżeczkę, dmuchała,żeby zupa nie była za

gorąca, i liczyła: – Jedna łyżeczka. Druga łyżeczka295.

Mateusz osiąga swój cel, wyrywa matkę z marazmu i swym zaangażowaniem

pomaga jej odzyskać wiarę, że ćwiczenia i nauka sąmu potrzebne i mają sens.

Bardzo podobną sytuację widzimy w filmie Moja lewa stopa, będącym

opowieścią o życiu irlandzkiego malarza Christy’ego Browna, który tak jak Mateusz

Rosiński urodził się z porażeniem czterokończynowym. Zaskakuje tutaj głównie

akceptacja i działanie matki chłopca, która mimo ogromnego obciążenia

wynikającego z dużej liczby dzieci, zawsze znajduje chwilę, aby na miarę swoich

możliwości pouczyć Christy’ego, wierząc, że choć nie mówi, pewnie coś rozumie i

tak należy go traktować.

Akceptacja, która przychodzi za późno, jest udziałem ojca Marysi, dziewczynki

z zespołem Downa, bohaterki powieści Poczwarka: „Po raz pierwszy poczuła

bliskość ojca – już nigdzie się nie spieszył, nie uciekał, siedział na jej łóżku, ale nie

była zdolna go dojrzeć.(…) Adam po raz pierwszy obejmował małą dłoń swojej

córki. (…) przez moment poczuł, jak te krótkie palce zaciskają się mocno na jego

dużej ręce”296. Mężczyzna, który przez osiem lat nie był w stanie zaakceptować

swojego dziecka, dopiero po wizycie u sąsiadki z dzieciństwa i przypomnieniu

faktów z życia, o których starał się nie pamiętać, uświadamia sobie swój błąd.

Wraca do domu, pragnąc zmienić swoje postępowanie względem córki, ale okazuje

się, że jest już za późno. Dziewczynka leży na łóżku, jest umierająca. Pociechą dla

niego jest możliwość towarzyszenia jej w ostatnich godzinachżycia i uściskiem

dłoni zapewnienia jej o swej, tak późno obudzonej, miłości. Nieco wcześniej udaje

się pogodzić z życiem i świadomością posiadania niepełnosprawnej córeczki jej

matce. Kiedy odkrywa wraz z dziewczynką tajemniczy ogród, pełen bujnej

roślinności i drzew owocowych i kosztuje przepysznego jabłka, nagle ogarnia ją

niespotykana dotąd pozytywna energia: „Mam dopiero czterdzieści trzy lata, przede

mną długie życie i czeka mnie tyle nowych rzeczy, pomyślała nagle. Na pewno

295 M. Pieprzyca: dz. cyt., s. 40-41.
296 D. Terakowska: dz. cyt., s. 310, 318.



117

gdzieś na tym świecie jest miejsce dla takich jak Myszka, i ja to miejsce znajdę.

Znajdę. Mam dużo czasu”297.

Najbardziej akceptacja powiązana jest z aktywnym działaniem w przypadku

nastoletniej Anny, która poprzez zaprzeczanie, bunt, pertraktacje i depresję dociera

w końcu do etapu, kiedy jest w stanie nazwać po imieniu swój problem i odważnie

stawić mu czoła: „Myślała tylko o jednym: znaleźć jakiegoś lekarza specjalistę od

jąkania, iść tam, dowiedzieć się wszystkiego od a do z, a potemćwiczyć, ćwiczyć,

ćwiczyć dzień i noc po to, aby za cztery tygodnie wrócić do klasy i …”298. Jest

zdeterminowana do podjęcia pracy, mającej pomóc jej pozbyć się niezwykle

wstydliwego dla niej problemu, który, jak uważa, rzutował na całe jej

dotychczasoweżycie.

Przykłady zmian, jakie zachodzą w bohaterach w czasie następującym po

otrzymaniu informacji o chorobie, pokazują, że niezależnie od wagi problemu,

reakcje człowieka mogą mieć bardzo podobny przebieg. Czy tośmiertelna choroba,

mogąca w niedługim czasie pozbawić życia, czy to niepełnosprawność, znacząco

wpływająca nażycie, jego jakość i możliwość porozumiewania się, czy też wada

wymowy – wszystko może człowieka doprowadzić do załamania i potrzeby

wsparcia z zewnątrz.

2. Oblicza tożsamości

Studiowanie literatury nie jest niczym innym jak studiowaniem ludzi

Georg Sand

Wstyd

Wstyd jest to rodzaj przykrości i niepokoju

w związku z naszymi obecnymi, byłymi lub zamierzonymi

występkami, które jak się nam wydaje,

prowadzą do naszego zniesławienia.

ArystotelesRetoryka[R 1383 b 10]

Wstyd– korzeń owego niejasnego i osobliwego uczucia

oraz tego poniekąd stale w nim obecnego momentu “zdziwienia”,

“zakłopotania”, przeżycia konfliktu między czymś,

297 Tamże, s. 282.
298 Z. Chądzyńska: dz. cyt., s. 54.
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co jakoś idealnie “powinno istnieć”,

a czymś, co istnieje faktycznie.

(Scheler 2003: 22).

Według relacji biblijnej człowiek poczuł wstyd, gdy zerwał jabłko z drzewa

wiadomości dobrego i złego w rajskim ogrodzie299. Od tej chwili uczucie to

towarzyszy mu, gdy czuje,że jego wygląd bądź zachowanie odbiega od oczekiwań

kręgu kulturowego, z którego pochodzi. Jurij Łotman, badając podstawowe emocje,

wspólne wszystkim ludziom, stwierdził,że wstyd legł u podstaw regulowania

pierwszych－ już kulturowych zachowań człowieka300. Z kolei Max Scheler

powiedział, że to właśnie w uczuciu wstydu pokazuje się jasno, wyraźnie i

bezpośrednio szczególna pozycja i sytuacja człowieka, usytuowanego między tym,

co boskie, a tym, co zwierzęce. Ewa Kosowska, analizując antropologicznie wstyd,

określiła, że:

Wstyd jest złożonym kompleksem przemiennych reakcji psychosomatycznychi

kulturowych, warunkujących się wzajemnie i podlegających silnym sankcjom społecznym.

Można go uznać za emocję komplementarną, towarzyszącą innym uczuciom. Biologiczny

aspekt wstydu został bardzo silnie zinstrumentalizowany przez kulturę; reakcje

fizjologiczne w wielu wypadkach zsemiotyzowały się i częściej czytane są jako znaki niż

oznaki. Komunikacyjny aspekt zjawiska wzmocniono przez szereg

skonwencjonalizowanych sposobów manifestacji, nałożonych na reakcje czysto

fizjologiczne301.

Ewa Jędrzejko, wychodząc od etymologii słowa ‘wstyd’, zauważa, że związane

ono było pierwotnie ze słowem stygnąć, studzić, czyli łączyło się z doznaniem

zimna. Takie rozumienie nie pokrywa się z dzisiejszymi odczuciami

zakorzenionymi w takich powiedzeniach jak: ‘palić się ze wstydu’, ‘spiec raka’,

‘płonąć wstydem’, ‘wstyd pali komuś czoło’. Wstyd łączony z chłodem zbliża się do

strachu: „Doznanie wstydu jako uczucia bardzo przykrego mogło więc być

postrzegane jako podobne do (chwilowego) zamierania, z którym też wiąże się

strach i fizyczne zimno, stygnięcie – także ze względu na konsekwencje ze strony

299 Zob.PismoŚwięte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia2003. Pallottinum.
Poznań [biblia.deon.pl], Rdz 3.

300 Cyt. za: E. Jędrzejko 1998:Wstyd po polsku, czyli o czym mówią słowa. Kategorie
kulturowe z perspektywy współczesnej lingwistyki. W: Wstyd w kulturze, zarys problematyki. Red. E.
Kosowska. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice, s. 34.

301 E. Kosowska: dz. cyt., s. 60-61.
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otoczenia, dla którego człowiek okryty wstydem przestaje istnieć, otacza go

emocjonalny chłód. Ten rodzaj doznań fizycznej przykrości mógł więc być bazą dla

konceptualizacji doznań psychicznych przez metaforę [wstyd to

umieranie/stygnięcie/nieistnienie dla innych]”302.

We frazeologii, oprócz związanych z gorącem przywołanych powyżej

związków wyrazowych, wstyd pojawia się w następujących stwierdzeniach: ‘nie

mieć za grosz wstydu’, ‘zrobić komuś wstyd’, ‘przełamać wstyd’, ‘pokonać wstyd’,

‘najeść się wstydu’. Spoglądając na przywołane związki, można dostrzec,że oprócz

powiązania wstydu z gorącem, co wynika z symptomu fizjologicznego, czyli

czerwienienia twarzy, może on mieć jeszcze kilka odniesień. Powiedzenie ‘nie mieć

za grosz wstydu’ umiejscawia wstyd w kręgu uczuć pożądanych, których

wypadałoby w niektórych sytuacjach doświadczać. Z kolei pozostałe cztery zwroty

wskazują, że wstyd to raczej nic miłego, utożsamiają go z wrogiem, którego się

pokonuje, barierą do przełamania oraz niezbyt smacznym posiłkiem. Zarówno

wstyd, jak i choroba występują w zwrotach z czasownikiem ‘pokonać’, zatem oba

pojęcia są w naszej kulturze konceptualizowane jako wróg/wrogowie.

CHOROBA TO WSTYD303

Są choroby, które powodują, że człowiek nie zachowuje się w sposób

oczekiwany przez otaczający go krąg kulturowy, są takie, które wpływają na jego

wygląd, a także takie, które mogą rzutować na możliwość lub sprawność wykonania

codziennych czynności. Wszystkie wymienione następstwa sprawiają, że wiele

chorób jest przyczyną wstydu. Czuć zawstydzenie może zarówno osoba chora, jak

też jej najbliżsi. Szczególnie obwarowane tabu są w naszej kulturze choroby

psychiczne. Z tego powodu rzadko się o nich mówi i nie informuje o ich

występowaniu otoczenia.

302 E. Jędrzejko: dz. cyt., s. 33.
303 Metafora ontologiczna, która identyfikuje chorobę jako wstyd. Por. M. Szubert 2017b:

Wstyd w dyskursie kulturowym. „Ethos” nr 2 (118). Autor odnosi się do literatury anglojęzycznej, w
której wstyd jest uznawany za kategorię piętna (ang. stigma) i winy (tamże, s. 51). Omawia także
społeczny aspekt wstydu (poczucie wstydu). Odwołując się do semantyzacji wstydu, Szubert
podkreśla, iż „choroba odsłania ciało, demaskuje jego tajemnice, wystawia je na spojrzenia innych”
(tamże, s. 60). Tak samo jak izoluje się ludzi starszych (gerontofobia- „irracjonalna obawa przed
ludźmi starymi), tak samo dzieje się z osobami Innymi – których INNOŚĆ wynika z choroby lub
niepełnosprawności (tamże, s. 66).
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Cierpiąca na schizofrenię malarka Barbara, chyba nie do końca mająca

świadomość takiego odbioru społecznego chorób psychicznych w naszej kulturze,

opisuje: „Kiedy przypadkowo spotkałam dyrektora W.B.P. i powiedziałam mu,że

moje zachowanie wynikało z choroby psychicznej iże przebywałam w szpitalu,

odpowiedział: «Jakież to krępujące!»”304. Kobieta, otwarcie ujawniając swoje

problemy natury psychicznej w relacjach służbowych, wprowadza w zawstydzenie

swego współrozmówcę. Mężczyzna bowiem uważa, że zaburzenia psychiczne są

sferą, o której nie zwykło się mówić publicznie, stąd też manifestując swe uczucie,

wskazuje byłej podwładnej złamanie tabu. Nawiązując do przeprowadzonych przez

Ewę Kosowską analiz antropologicznych pojęcia WSTYD305, można by stwierdzić,

że pojawia się tutaj wstyd w sferze aspiracji, czyli traktowanie choroby psychicznej

jako czegoś, co godzi wimageosoby, jej postrzeganie przez społeczeństwo.

W przypadku wspomnianej malarki choroba, będąca kulturowo tematem

tabu306, nie stanowi dla niej czegoś, o czymś się nie mówi. Traktuje ją jak przyczynę

jej nieodpowiedniego zachowania. Inaczej podchodzi do swojej wady nastoletnia

Anna, która „o tym z nikim naświecie (nawet z doktorzycą) mówić nie była w

stanie”307. Dziewczyna traktuje swoje jąkanie jako niezwykle wstydliwy problem i

sprawia,że jej najbliżsi również zaczynają tak do niego podchodzić:

Nie mówić. Udawać, że ona nic nie wie iże nikt nic nie wie. Za skarby nie poruszać

tego tematu. I nie poruszała go nigdy. Z nikim. Z matką nigdy. Z ojcem nigdy. A Kaśkę,

304 B. Jach: dz. cyt., s. 45.
305 Kosowska zakłada,że każda kultura zawiera co najmniej pięć sfer kreujących jej własną

wewnętrzną złożoność: sferę braku, obfito ści, aspiracji, kompetencji i ostentacji. W kulturach, dla
których wstyd ma wartość normotwórczą, jest on pielęgnowany na każdym z wymienionych
poziomów. Będzie się pojawiał wtedy: 1. wstyd braku (głodu, nędzy, niedostatku, wstyd luk
edukacyjnych, defektów charakterologicznych), 2. wstyd obfitości (wstyd posiadania jakiejś cechy
fizycznej lub psychicznej, wstyd nadmiaru bogactwa, nieoczekiwanego spadku, niezasłużonego
awansu), 3. wstyd aspiracji, coś co godzi w image człowieka, w jego odbiór przez społeczeństwo
(wstyd natury, wstyd pochodzenia,środowiska, rodziny, wyglądu, przynależności etnicznej,
organizacyjnej, religijnej, wstyd zachowań emocjonalnych, mentalnych, motorycznych i werbalnych)
4. wstyd kompetencji (wstyd niewiedzy, niedoskonałości, zaniechania, błędu, zbytniego pośpiechu,
opieszałości) 5. ostentacji – negowanie norm pojawiających się na każdym poziomie (E. Kosowska
1998: dz. cyt., s. 52-63).

306 O silnym związku między wstydem a tabu piszą Barbara Wolska i Marek Pąkciński w
tekście Tabu i wstyd w literaturze i kulturze „Napis” XVIII 2012. Warszawa. Wyjaśniają w nim, że
„zarówno tabu, jak i wstyd pozostają poza naszą kontrolą, łączą się ze swoistym ‘wywłaszczeniem’
ciała spod rządów świadomości, z niesamowitym przeczuciem ‘władzy Innego’ nad naszą
tożsamością” (B. Wolska, M. Pąkciński 2012:Tabu i wstyd w literaturze i kulturze. „Napis” XVIII, s.
4).

307 Z. Chądzyńska: dz. cyt., s. 11.
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która kiedyś zaczęła ją przedrzeźniać, zlała tak,że Kasia zrozumiała, (…) nigdy więcej nie

poruszyła tego tematu308.

Jej wstyd wynika z niestandardowych zachowań językowych, które traktuje

jako przejaw niedoskonałości. Niepłynność mówienia jednakże nie blokuje Ani

przed kontaktami z rówieśnikami i normalnym funkcjonowaniem w relacjach

społecznych. Jedynie mówienie o zaburzeniu mowy wywołuje w niej niechęć,

spowodowaną wstydem.

W przypadku matki dziewczynki z zespołem Downa wstyd miesza się z lękiem

i strachem przed niepewną przyszłością: „Wstydziłam się płakać i rozpaczać przy

szczęśliwych paniach w mojej sali. Wewnętrzne pogodzenie się z zespołem Downa

Cecylki zajęło mi kilka kolejnych miesięcy…”309. Kobieta czuje się inna, gorsza

wśród świeżo upieczonych matek. Ponieważ płacz zwróciłby uwagę innych na nią i

jej dziecko z dodatkowym chromosomem, Anna woli się od niego powstrzymać.

Próbuje zachowywać się jak inne kobiety, chowając swój wstyd głęboko w sobie.

Wstyd związany z ograniczeniami fizycznymi powstającymi na skutek

postępującej choroby najbliższej osoby zostaje ukazany wMiłości, kameralnym

filmie, który skupia się na relacji pomiędzy starszym małżeństwem Anne i

Georges’a. Poza pierwszą sceną w filharmonii, akcja całego filmu rozgrywa się w

mieszkania pary. Pojawiające się postaci (córka, zięć, sąsiedzi, pielęgniarki, lekarz,

uczeń Alexander) są bardziej jak intruzi, którzy zakłócają intymność tych dwojga,

wpadają na chwilę, ale tak naprawdę nie wchodzą w głębszą relację z bohaterami.

Nawet córki, która przychodzi kilkakrotnie, ojciec nie chce włączyć do opieki,

uważa,że to nie jej sprawa,że ma swojeżycie:

Codzienniećwiczymy mowę albo razemśpiewamy. Zwykle budzę się o 5, jeszcze nie

śpi, zmieniam jej pieluchę, smaruję maścią przeciw odleżynom, koło 7 próbuję ją nakarmić

i napoić. Czasem się udaje, a czasem, nie. Czasami opowiada mi coś z dzieciństwa, albo

godzinami wzywa pomocy. Nagle wybuchaśmiechem albo płacze. Nie musisz tego

oglądać310.

Jest on tak mocno związany zżoną, którą opiekuje się po przebytym przez nią

udarze, że wstydzi się jej stanu (za Maxem Schelerem można powiedzieć, że

308 Tamże, s. 21.
309 A. Sobolewska: dz. cyt., s. 30.
310 Miłość 2011: dz. cyt., min 96.
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doświadcza „odruchu współczulnego poczucia godności”311), czując, że ona nie

chciałaby, aby inni ludzie byliświadkami jej słabości, skoro już na początku

choroby, kiedy jej stan był mniej poważny, kobieta chciała popełnić samobójstwo.

Anne całeżycie była niezależna, trudno jej więc było pogodzić się z zaistniałą

sytuacją, w której musi prosić o pomoc w najprostszych czynnościach życiowych,

jak ubieranie, mycie czy korzystanie z toalety. Mąż rozumie to i sam myśli podobnie:

„Matka czuje się źle, coraz bardziej przypomina bezbronne dziecko, to przykre i

upokarzające dla nas obojga, nie chcę, żeby ktoś ją oglądał w tym stanie, już

poprzednio nie chciała,żebyście przychodzili”312.

W powieści Poczwarkaukazany jest zarówno wstyd związany z odmiennym

wyglądem dotkniętej zaburzeniem genetycznym dziewczynki－ „Było jej wstyd, że

wstydzi się Myszki, jej nieforemnych kształtów, nabrzmiałej i obślinionej buzi”313

－ jak też wstyd, że się wstydzi własnego dziecka. Matka przełamuje swój wstyd,

wychodząc czasem z dziewczynką do miejsc takich jak: sklep, zoo czy teatr, ciągle

jednak myśląc bardziej o ukryciu dziecka niż normalnymżyciu: „Ewa instynktownie

ukrywała istnienie Myszki. Ukrywała ją przed kolegami ze studiów, koleżankami ze

szkoły, przyjaciółmi z pracy Adama. Gdy wychodziły z domu, szukała miejsc, w

których prawdopodobieństwo spotkania znajomych było znikome.(...) Wstyd miał

wiele twarzy i wszystkie boleśnie ją paliły” 314. Tak długotrwałe i obsesyjne poczucie

wstydu z powodu posiadania niepełnosprawnego dziecka wynika z braku akceptacji

i wsparcia ze strony męża-ojca dziecka, który swym zachowaniem umacnia owo

uczucie. Wstyd ojca jest tak duży, że nie chce on nigdzie publicznie przyznać się do

swojej córki: „czy ty nie widzisz,że ona jest jak poczwarka?Że nie jest do

pokazywania? Nigdzie. Nawet w takiej szkole”315. Dziecko zaburza jego poczucie

estetyki, a także zakłóca sferę aspiracji, gdyż nie utrzymuje i nie umacnia jego

wizerunku. Nie jest w stanie sprostać wybujałym ambicjom ojca, takim jak

przedszkole anglojęzyczne, lekcje tenisa, zajęcia informatyczne od piątego roku

życia i prestiżowa uczelnia. Wstyd łączy się u mężczyzny z ogromnym zawodem i

niechęcią. Paradoksalnie tak bardzo pragnął on wyjątkowego dziecka,że kiedy

311 Zob. M. Scheler 2003:O wstydzie i poczuciu wstydu. W: Wstyd i nagość. Red. M.
Grabowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Toruń.

312 Miłość 2011: dz. cyt., min 94.
313 D. Terakowska: dz. cyt., s. 40.
314 Tamże, s. 66.
315 Tamże, s. 59.
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właśnie wyjątkowe mu się urodziło, nagle zapragnął zwyczajnego i niczym się

niewyróżniającego.

O wstydzie za kogoś możemy mówić w sytuacji opieki nad chorym, bliskim

członkiem rodziny, którego zachowania nie są akceptowane społecznie. Takie

emocje ukazane są w filmie Czarny balonik(2008), gdzie Thomas, nastolatek

mieszkający wraz z rodzicami w Australii, wstydzi się aspołecznych zachowań

swojego cierpiącego na autyzm brata. Dominujące plany bliskie i półzbliżenia

skupiają uwagę widza na relacjach panujących w rodzinie Mollisonów. Bracia z

racji zbliżonego wieku są ze sobą silnie związani, zdrowy opiekuje się chorym,

czując się za niego odpowiedzialnym. Równocześnie sam jest w wieku, w którym

akceptacja społeczna grupy rówieśniczej jest niezwykle istotna, co powoduje,że

zaczyna wstydzić się brata. Szczególnie doświadcza wstydu w chwili ataku paniki

brata na oczach kolegów i koleżanek z nowej szkoły. Wstyd, zażenowanie, a przy

tym okropna wściekłość widoczne jest w jego zachowaniu w scenie

przedstawiającej kolację urodzinową. Podczas uroczystości, na której obecna jest

sympatia Thomasa－ Jackie, jego autystyczny brat nagle zaczyna się masturbować,

rozochocony obecnością atrakcyjnej koleżanki. Nagromadzenie negatywnych

emocji powoduje u nastolatka wybuch agresji skierowany w stronę niestosownie

zachowującego się Charliego.

NIEMOŻNOŚĆ POROZUMIENIA TO WSTYD316

Brak możliwości porozumienia się, czy to samoistny, czy będący skutkiem

choroby również – obok innych uczuć – może wywołać wstyd.

Tego uczucia doświadcza była modelka i bizneswoman Kasia, bohaterka

powieści autobiograficznejOłówek. W wyniku postępującej choroby – stwardnienia

zanikowego bocznego – mówi coraz mniej wyraźnie. Sytuacja ta oprócz

zrozumiałego poirytowania, a czasem wręcz zdruzgotania, wywołuje także wstyd.

Kobieta każdego kolejnego dnia doświadcza trudnych chwil, nie mogąc przekazać

podstawowych informacji dotyczących siebie i swych potrzeb:

– Mam na imię Sławek, a ty? – zapytał, wyciągając na przywitanie rękę.

– Kasia – odpowiedziałam, przełamując skrępowanie, które zawsze mi towarzyszyło

przy konieczności odezwania się do nowej osoby.

316 Metafora ontologiczna, która identyfikuje niemożność porozumiewania z uczuciem wstydu.
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– Asia? – zapytał. Pokręciłam przecząco głową.

– Kasia – spróbowałam jeszcze raz, starając sięmówić jak najwyraźniej.

– Ania? – zapytał, a kiedy ponownie pokręciłam głową, uśmiechnął się i powiedział: –

Nieważne, dopóki nie dowiem się, będę mówił do ciebie „Kwiatuszku”.

Było mi zupełnie obojętne, jak będzie do mnie mówić, byłam zdruzgotana tym,że nie

potrafię wypowiedzieć zrozumiale nawet swojego imienia317.

Dla osoby niezwykle aktywnej towarzysko taka blokada w nadaniu komunikatu

jest szczególnie trudna do zaakceptowania. Kobieta, która całeżycie nie stroniła od

ożywionej konwersacji, znajdując w niej radość i możliwość pokazania swej

błyskotliwości i inteligencji, czuje wstyd związany ze sferą aspiracji, gdyż

niemożność porozumienia godzi w jej wizerunek, sposób postrzegania przez inne

osoby.

O wstydzie związanym z niemożnością nadania komunikatu możemy mówić

również w przypadku króla Jerzego, sportretowanego w książce Logue i Conradi

Jak zostać królem－ a także w filmie Toma Hoopera pod tym samym tytułem.

Oczywiście obiektywna skala trudności jest tutaj zdecydowanie mniejsza.

Mężczyzna w sytuacjach prywatnych, pozbawionych napięcia emocjonalnego ma

jedynie niewielkie kłopoty z płynnością mówienia, które znikają zupełnie podczas

śpiewu i recytacji w słuchawkach bez kontroli własnego głosu. Problem z czasem

powiększa się jednak tak,że król nie jest w stanie wypowiedzieć słowa: „Jego

rzeczywiste przemówienie, transmitowane nie tylko na obszarze WielkiejBrytanii,

ale na całymświecie, skończyło się w sposób dla niego upokarzający. Dzięki swej

determinacji zdołał wprawdzie przez nie przebrnąć, ale przeżył kłopotliwe chwile,

gdy mięśnie jego szczęk poruszały się, a z ust nie wydobywało się żadne słowo”318.

To wydarzenie pogłębia obecny w nim wstyd w sferze aspiracji i kompetencji.

W rozmowie z terapeutą płacze i mówi: „nie jestem królem, jestem tylko oficerem

marynarki,żaden ze mnie król”319. Czuje obciążenie z powodu posiadanej funkcji i

pokładanych w nim przez rodzinę i naród nadziei, co powoduje,że trudności z

mową zaostrzają się właśnie w tych szczególnie ważnych momentach: „jedna wielka

katastrofa, nie zdołałem wygłosić bożonarodzeniowego orędzia” (tamże). Wstyd

miesza się u niego z poczuciem niższej wartości, brakiem wiary we własne siły i

317 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s. 174.
318 M. Logue, P. Conradi 2011:Jak zostać królem. Wydawnictwo „Świat Książki”. Warszawa,

s. 98.
319 Jak zostać królem2010: dz. cyt., min 72.
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przeświadczeniem o przymusie zajmowania nieodpowiedniego dla siebie

stanowiska.

Walka

„Sama walka w drodze na szczyt wystarczy,

żeby wypełnić szczęściem serce człowieka”

A. Camus

Walczyć to pokonywać coś, (kogoś), co uważamy za wroga, co nam w jakiś

sposób zagraża. W pierwszej kolejności zatem walka kojarzy się z wojną, gdzie

przeciwne strony stają się wrogami, którzy zamierzają się pokonać. Z tej bazowej

dziedziny przechodzi na inne, takie jak: sport, rozmowa, leczenie,życie, polityka,

gdzie nadaje im określony sposób rozumienia przywołanych pojęć320. Walka

pojawia się w takich sformułowaniach jak: ‘walka dobra ze złem’, ‘walka o byt’,

‘walka o stołki’, ‘walka z wiatrakami’ (walka z urojonymi przeciwnikami; walka

beznadziejna z czymś, czego nie da się pokonać), ‘walka naśmierć i życie’, ‘walka

piórem’.

CHOROBA TO WALKA321

Choroba, oprócz wielu różnych objawów, może również budzić negatywne

emocje skierowane ku sobie lub innym322. Walka z samym sobą w sposób

szczególnie jaskrawy występuje w przebiegu schizofrenii323, a także autyzmu324.

Cierpiąca na schizofrenię Barbara przyznaje: „nieumiejętność komunikowania

jasno emocji powodowała,że nieustannie stawałam się ofiarą i powodowała

autoagresję” 325. Kobieta walczy z samą sobą, ale też traktuje chorobę jak wroga,

który ją atakuje i którego chciałaby pokonać: „Teraz wydawało mi się, moja

choroba dostała najskuteczniej w łeb”326.

320 Por. Rozdz.I.
321 Metafora strukturalna, w której pojęcie walka nadaje strukturęmetaforyczną chorobie.
322 Por. J. Bujak-Lechowicz 2016b: dz. cyt.
323 B.Rosiek: dz. cyt.; B. Jach: dz.cyt.;Dziewczyna z szafy. Reż. B. Kox. 2012
324 Czarny balonik. Reż. E. Down. 2008;Dziewczyna z szafy. Reż, B. Kox. 2012;Mary i Max.

Reż. A. Elliot. 2009.
325 B. Rosiek: dz. cyt., s. 112.
326 Tamże, s. 56.
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Z kolei malarka Basia, również chora na schizofrenię, toczy walkę z

wiatrakami:

Telefonicznie przekonywałam Renię i Janusza,że moje obrazy są najlepsze naświecie,

lepsze nawet od ulubionych przeze mnie impresjonistów. A złe siły planują na mnie zamach.

Siedząc w kucki na łóżku, zakrywałam kocem głowę, żeby nie widzieć wrogich kwiatów z

okna, które wyciągały do mnie liście jak macki ośmiornicy, czy długich, groźnych pędów

bluszczu z pobliskiego kąta. Bałam się, że źli ludzie przedostaną się do mnie przez okno lub

drzwi, albo zabiją mnie na ulicy. Przemykałam się ulicami, żeby tego uniknąć. Wstawiłam

podwójne drzwiżelazne. Na noc przeciągałam druty między drzwiami a pokojem,żeby nikt

się nie przedostał327.

Cały świat, przedmioty, rośliny, ludzie jawią jej się jako wrogowie, którzy chcą

jej zrobić krzywdę, którzy jej zagrażają. Traci ona siły i energię życiową na walkę z

urojonymi przeciwnikami, niszcząc siebie, gdyż wszystkie jej czynności

podporządkowane są walce.

Choroba z powodu swych objawów często prowadzi także do znacznego

ograniczenia wolności człowieka. Szczególnie trudne jest to dla niezależnych,

aktywnych osób, które nagle zostają postawione w sytuacji bez wyjścia. W

zależności od temperamentu i siły charakteru, chorzy reagują różnie, niektórzy

godzą się z zaistniałą sytuacją, przyjmując to, co zsyła im los, inni, jak Kasia,

poinformowana o chorobie, jaką jest stwardnienie zanikowe boczne－ walczą:

„Nawet diagnoza, dająca mi niewiele ponad pół rokużycia, oprócz wywołania

chwilowego szoku nie odebrała mi zapału do walki o zachowanie wolności”328.

Walkę z chorobą toczą rodzice nieuleczalnie chorej Kalinki. Każdy dzień jest

naznaczony napięciem, czy aby parametry mierzone przez specjalistyczny sprzęt nie

spadną na tyle,że konieczna będzie reanimacja. A kiedy faktycznie tak się dzieje,

ojciec rusza do ataku, walcząc o życie ginącej w oczach córeczki:

Moje usta przylgnęły do jej ust, a ręce objęły wciąż ciepłe ciałko w miejscu, gdzie

jeszcze przed chwilą biło jej zdrowe i silne serce. Jeżeli pozostało we mnie coś z człowieka,

to był to wyłącznie bierny, obojętny obserwator. Nie miałem wpływu na ruchy moich ust i

rąk, chociaż nieprzerwanie widziałem i czułem to, co się z nimi działo. Ręce zadziwiająco

327 B. Jach: dz. cyt., s. 69.
328 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s. 97.
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delikatnie naciskały jej małe, kruche piersi. Usta szczelnie obejmowały drobne wargi,

podając tylko tyle powietrza, ile mieściło się w maleńkich płucach329.

Reanimacja ojca to pojedynek ześmiercią, który udaje mu się wygrać. Jednak

choroba, która jest wrogiem, zostaje, niszcząc zarówno dziecko, jak i opiekujących

się nim rodziców, gdyż „od tej pory każdy dzień był walką” 330.

PRÓBA KOMUNIKACJI TO WALKA331

Gdy choroba lub niepełnosprawność odbiera możliwość porozumiewania,

okazuje się, że wszelkie jej próby przypominają walkę. Tracąca z dnia na dzień

sprawność fizyczną Kasia relacjonuje trud rozmowy, której przebieg przypomina

wyczerpującą potyczkę:

– Kaziu, popchnij mnie do góry – przerwałam jej.

－ Co? – zerknęła na mnie i relacjonowała dalej.

－ Podnieśmi głowę do góry (…)

－Mam przestać mówić? (…)

－ Nie mogę się podnieść – prawie wrzasnęłam – Pomóż mi!

－ Nie krzycz na mnie, bo sobie nieżyczę – odpowiedziała chłodno.

‘Nie krzyczę na ciebie, tylko do ciebie,żebyś mi wreszcie pomogła!’ – darłam się w

myślach i próbowałam językiem mojego nieruchomego ciała wskazać problem332.

Kobieta, walcząc z ograniczeniami własnego, coraz mniej sprawnego z powodu

stwardnienia zanikowego bocznego ciała, usiłuje przekazać swoje potrzeby, których

nie jest w stanie zaspokoić sama.

Również niesłyszący od urodzenia Peter, wspominając swoje pierwsze próby

komunikacji z nowym środowiskiem szkolnym, przedstawia je jako nieustanną

walkę:

Wszelkie podejmowane przeze mnie próby wyjaśniania sytuacji były z góry skazane na

niepowodzenie. Moje gesty nie budziły u sióstrżadnego zainteresowania. Za to byłem

329 A. Lipiński: dz. cyt., s. 24-25.
330 Tamże, s. 16.
331 Metafora strukturalna, w której walka nadaje strukturę metaforyczną próbom komunikacji.
332 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s. 140.
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karany częściej niż inne dzieci. Cały czas czułem się traktowany niesprawiedliwie i byłem

chłopcem do bicia w podwójnym sensie: biłem się i byłem bity333.

Podkreśla, że brak możliwości porozumienia, brak języka, którym można

przekazać swoje myśli, budzi agresję i chęć zademonstrowania siebie i swej

przewagi w jakimś obszarze.

Podobnie głuchoniewidoma Helenka agresją i walką z otaczającym światem

wyraża złość z powodu braku możliwości porozumienia się:

Nikt w domu nie potrafił Helenki niczego nauczyć. Nie spełniała niczyich poleceń,

gdyż do niej nie docierały, robiła więc to, co chciała. Od czasu do czasu urządzała awantury,

jeśli się jej coś nie podobało, gryzła, kopała i drapała, stając się postrachem całego domu.

(…) Ataki furii zaczęły się nasilać i stawały się coraz częstsze, szczególnie od momentu,

kiedy mała zrozumiała,że ludzie poruszają ustami i jest to ich sposób porozumiewania się.

Kładła paluszki na wargach mówiących ludzi, próbowała wykonywać podobne ruchy

swoimi ustami, wreszcie wpadała w szał, gdy nikt jej nie mógłzrozumieć334.

Dziewczynka znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż przez brak

sprawności obu zmysłów jest w dużym stopniu odcięta odświata i poznawania go.

Dotyk, węch i smak stanowią jej jedyną drogę kontaktu z otoczeniem, dając bardzo

ograniczone możliwości wyrażania swych potrzeb.

Wszystkie przedstawione przykłady walki o przetrwanie, także o właściwe

porozumiewanie się, wynikają z niemocy oraz bezsilności i po pewnym czasie

zamieniają się w mozolną terapię mowy i/lub naukę komunikacji.

NAUKA MOWY/TERAPIA TO WALKA335

Gdy dziecko rozwija się w sposób prawidłowy, nie jest wżaden sposób

obciążone genetycznie ani niepełnosprawne, nauka mowy przebiega w naturalny

sposób, dzięki licznym kontaktom werbalnym z otoczeniem. Jeśli tylko jest ono od

początku traktowane jako partner do rozmowy, na miarę swych możliwości bez

trudu uczy się reguł komunikacyjnych, przyswaja słownictwo i zasady jego łączenia

i użycia. Jednak wystarczy brak zmysłu lub jego obniżona sprawność, aby ten

333 P. Hepp: dz. cyt., s. 23.
334 A. Kaczyńska: dz. cyt., s. 27.
335 Metafora strukturalna, w której walka nadaje strukturę metaforyczną procesowi terapii
i nauki mowy.
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naturalny proces zamienił się w walkę. Wspomniana już Helenka w swej

autobiografii tak mówi o początkach nauki języka: „Zdobyłam więc klucz do

poznania mowy i tylko pragnęłam nauczyć się, jak go używać. Dzieci, które słyszą,

przyswajają sobie mowę bez szczególnego wysiłku. Chwytają w lot, po prostu z

rozkoszą, słowa z ust otoczenia, podczas gdy głuche dziecko musi łowić je powoli, z

mozołem”336.

Przyznaje więc, że nauka mowy wymaga wiele trudu, zaznaczając jednocześnie,

że jej pragnienie porozumiewania się jest tak duże,że jest gotowa go podjąć.

Także dla niesłyszącego Petera nauka mowy to nieustanna walka, wymagająca

wiele cierpliwości, samozaparcia i czasu. Jak wiele wysiłku wymagałyćwiczenia

mowy, może świadczyć fakt, że dorosły mężczyzna pamięta z detalami przebyte w

dzieciństwie lekcje:

Pokazał mi obrazek auta, powtarzając głośno kilka razy słowo auto, kładąc

jednocześnie moją dłoń na swojej głowie, następnie na szyi i w końcu na górnej części

piersi. W ten sposób miałem się nauczyć odczuwania brzmienia pojedynczych słów, aby je

później odtworzyć samemu. Za pomocą lusterka kontrolowałem poruszanie ustami. Musiało

być ono identyczne, jak u mojego nauczyciela, który wypowiadałkażdą pojedynczą zgłoskę

bardzo dokładnie i wyraźnie. Lekcje nosiły nazwę: „nauka artykulacji”(…) Aby dobrze

nauczyć się czytania z ust, potrzeba wiele czasu337.

I choć na początku z pewnym ożywieniem i zadowoleniem mówi o nauce

mowy, dzięki której mógł nawiązywać kontakt werbalny – wracając ze szkoły do

rodzinnej wioski witał się ze wszystkimi, mówiąc ćwiczone na zajęciach

powitanie – to już po pewnym czasiećwiczenia artykulacji nie wydają się tak

interesujące:

W rozkładzie zajęć mieliśmy zaplanowane, prawie każdego dnia, znienawidzone przez

wszystkichćwiczenia logopedyczne. W końcu powinniśmy być przygotowani dożycia w

świecie słyszących. Musieliśmy spędzać długie godziny naćwiczeniach, czasem w

pojedynkę, innym razem we dwoje albo w grupie. Należało uważnie obserwować właściwe

ułożenie ust prowadzącego lekcję, aby je dokładnie tak samo przed wielkim lustrem

powtórzyć i wydobyć właściwe dźwięki. W drugiej klasiećwiczenia odbywały się już z

pomocą bardzo silnie wzmacniających słuchawek.(…) Z czasem stałem się coraz bardziej

336 H. Keller: dz. cyt., s. 31.
337 P. Hepp: dz. cyt., s. 34.
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wrażliwy na drgania, nauczyłem się rozpoznawać i samemu tworzyć dźwięki.

Kontrolowałem ich głośność, dotykając dłońmi krtani i klatki piersiowej. Można przyjąć, że

moja dzisiejsza mowa została ukształtowana mniej więcej w trzeciej klasie338.

Wielogodzinnećwiczenia, mające na celu wydobyć z ust pożądany dźwięk bez

kontroli słuchu, faktycznie są walką z własnymi ograniczeniami, ale z czasem dają

efekt w postaci mowy, dzięki której Peter jest w stanie porozumiewać się z innymi.

Oczywiście w przypadku osoby niesłyszącej walka związana z nauką mowy nie

kończy się z chwilą nauczenia wypowiadania wszystkich dźwięków danego języka.

Każda nowa lekcja, nieznany temat rozmowy wymagają ogromnego wysiłku, aby

zrozumieć sens i przyswoić sobie nowe słownictwo. Wyraźnie widoczne jest to w

historii niesłyszącego od pierwszego rokużycia Michała, którego matka wyjaśnia

pojawiające się na kolejnych etapach edukacji trudności:

Trudno sobie zdać sprawę z wysiłku, na jaki musi się zdobyć niesłyszący chłopiec w

czasie lekcji w normalnej szkole, siedząc wśród pełnosprawnych kolegów. Obserwuje

uważnie ruch warg nauczyciela, drgania policzków i nosa, nie zawsze jednak udaje mu się

uchwycić wątek lekcji. Wystarczy,żeby nauczyciel raz się odwrócił. Opuszczone zdanie nie

pozwala często na zrozumienie następnego339.

Wskazuje ona na fakt,że mówiący językiem fonicznym niesłyszący nadal

pozostanie niesłyszącym, który całeżycie będzie borykał się w świecie słyszących z

trudnościami komunikacyjnymi.

Nieco inaczej wygląda terapia w przypadku mającego problem z płynnością

mówienia przyszłego króla Wielkiej Brytanii: „Terapeuta zalecił Bertiemu

codzienny godzinny wysiłek, uwzględniający ćwiczenia oddechowe, które sam

wymyślił, systematyczne płukanie gardła ciepłą wodą i intonowanie w otwartym

oknie samogłosek, każdej przez piętnaście sekund”340. Jednakże też nosi w sobie

znamiona walki z przeciwnościami. Mężczyzna, chcąc osiągnąć zamierzony efekt w

postaci płynnego mówienia, musi przecież spełniać polecenia swego terapeuty,

wykonując codzienne, mozolnećwiczenia. Gdy już czuje się pewniej, mogąc

panować nad siłą swego wydechu i artykulacją samogłosek, okazuje się, że nadal

338 Tamże, s. 61-62.
339 A. Domańska: dz. cyt., s. 113.
340 M. Logue, P. Conradi: dz. cyt., s. 106.
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czyhają na niego niebezpieczeństwa. Wrogiem, który chce go pokonać, są głoski

zwarte:

… najpierw Logue czytał tekst i wyszukiwał w nim słowa, na których można się było

potknąć – zaczynając od spółgłosek twardych „k” lub „g” bądź też powtarzających się – i

tam, gdzie było to możliwe, zastępował je innymi słowami. Następnie zaznaczał w tekście

przerwy na oddech i przyszły król, powtarzając tekst po wielokroć, zaczynałćwiczyć

wymowę, dopóki ta nie stała się prawidłowa. Często te zajęcia były dla księcia frustrujące341.

Wielokrotne powtarzanie tego samego tekstu, uprzednio przygotowanego

zarówno językowo, jak też graficznie, jest niezwykle męczącą, ale dającą

oczekiwane skutki w postaci płynnie i w odpowiednim tempie wygłoszonego

przemówienia, walką.

Każdy zakończony etap terapii, każde zdobyte umiejętności są małymi

zwycięstwami, które nadają życiu sens. Jak to ujęła, dodając swemu niesłyszącemu

synowi otuchy, matka: „życie (dop. K.R.) jest piękne, bo walczysz i zwyciężasz”342.

Roślina343

W języku potocznym istnieją sformułowania ‘zostać (stać się, być) rośliną’,

‘zamienić się w roślinę’, mające oddać sytuację, w której człowiek nie jest w stanie

samodzielnie funkcjonować, a jego zdolności poznawcze i ruchowe są ograniczone

do minimum. Czasem zamiennie pojawia się termin ‘warzywo’ jako potoczne,

przenośne i oczywiście pejoratywne określenie chorego, z którym nie ma kontaktu.

Z kolei patrząc na etymologię słowa ‘roślina’, używanego od XVIII wieku w języku

polskim i pochodzącego od imiesłowu ‘rosły’, ‘rosnąć’, można mu też przypisać

pozytywne nacechowanie, co można zilustrować za pomocą metafory W górę to

pozytywnie. W odniesieniu do ludzi określenie to jednak najczęściej wiąże się z

czymś negatywnym.

Tak na pewno odbieramy je, słysząc diagnozę pani psycholog skierowaną do

matki dziecka z porażeniem mózgowym: „Chłopczyk jest w głębokim upośledzeniu

341 Tamże, s. 25.
342 A. Domańska: dz. cyt., s. 137.
343 Słowo-klucz, które w materiale badawczym rozumiane jest w oparciu o dwie metafory

orientacyjne: W GÓRĘ TO POZYTYWNIE i W DÓŁ TO NEGATYWNIE.
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umysłowym. (…) Jego mózg nie pracuje, to jest roślina”344. Pomijając poziom

etyczności i profesjonalizmu przytoczonej wypowiedzi, zauważyć można, że

określenie ‘roślina’ brzmi jak obelga. Szufladkuje i ma zadanie zakończyć wszelkie

dalsze pytania o możliwość leczenia czy terapii. Pozbawia nadziei i choć w

zamierzeniu ma być może ułatwić życie zrozpaczonej matki, ukrócić jej karkołomne

próby zmiany beznadziejnej sytuacji, w rzeczywistości krzywdzi zarówno ją, jak i

słyszącego te słowa chłopca. Historia wChce się żyć prowadzona jest z perspektywy

głównego bohatera, co osiągnięto dzięki podzieleniu filmu na rozdziały

rozpoczynające się napisem utworzonym ze znaków Blissa345, wprowadzeniu głosu

bohatera, ujawniającego jego myśli, a także użyciu perspektywy żabiej,

pozwalającej widzowi być bliżej niego, w jakiś sposób się z nim utożsamić. Dzięki

tym zabiegom od początku wiemy więcej niż pozostali bohaterowie, znamy prawdę

o Mateuszu i tym mocniej odbieramy brutalne stwierdzenie wydającej diagnozę

kobiety. Gorzko, a równocześnie nieco humorystycznie brzmią słowa chłopca:

„Najgorsze w byciu rośliną jest to, że nikt cię nie rozumie”346. Brak możliwości

komunikacji ze światem staje się dla niego największym problemem, a chęć

pokazania prawdy o sobie i udowodnienia,że słyszy i rozumie, co się do niego

mówi, głównym celemżyciowym. Udaje mu się to osiągnąć dzięki pomocy

terapeutki w ośrodku dla niepełnosprawnych, w którym zostaje umieszczony, gdy

jego matka przebywa w szpitalu. Pani Jola, dostrzegając jego zainteresowanie

prowadzonymi przez nią ćwiczeniami, daje mu szansę na komunikację. Zaczyna go

uczyć symbolów Blissa i zasad porozumiewania się za ich pomocą. To sprawia,że

podczas kolejnej wizyty matki i siostry Mateusz w końcu może „wykrzyczeć” to, co

chciał powiedzieć już dawno temu: „Ja nie roślina”347. Co istotne, rozdział, w

którym rozgrywa się scena pierwszej, w pełniświadomej rozmowy między matką a

synem, nosi tytułCzłowiek, podkreślając wielką wagę, jaką dla głównego bohatera

ma komunikacja w doświadczaniu człowieczeństwa.

Mateusz, nie mogąc się kontaktować ze światem, został nazwany rośliną przez

innych. Dopiero po dwudziestu paru latach zrzuca z siebie to niezwykle mu ciążące,

pejoratywne określenie.

344 Chce się żyć 2013: dz. cyt., min 4.
345 Zob. Rozdz. III.
346 Chce się żyć 2013: dz. cyt., min 11.
347 Tamże, min 92.



133

W nieco odwrotnej kolejności toczą się losy Kasi, która będąc zdrową, sprawną

i niezwykle aktywną zawodowo i prywatnie kobietą, zapada w wieku czterdziestu

lat na stwardnienie zanikowe boczne,śmiertelną i nieuleczalną chorobę. Każdego

dnia jej aktywność jest redukowana z powodu postępujących dolegliwości, aż w

końcu następuje dzień szczególnie tragiczny: „15.03.2005 roku ostatni raz jadłam

samodzielnie i tego dnia utraciłam resztkę wolności ciała i ostatecznie przestałam

być niezależna. Stałam się myślącym warzywem, taką myślącą marchewką; może

lepiej pietruszką, bo jest bledsza”348. Tym zapisem kobieta sama siebie określa

rośliną, a uszczegóławiając, podając konkretną nazwę, nadaje swej wypowiedzi

nieco ironicznego dystansu. Wyznaczając granicę w postępie swej choroby,

wskazuje tym samym na ważne dla niej elementy człowieczeństwa – niezależność i

wolność.

Podkreśla także, że ludzie widząc leżącą osobę, która nie mówi, albo mówi w

sposób mało wyraźny, od razu zakładają, iż jest ona głęboko niepełnosprawna

intelektualnie:

Próbowałam udowodnić, że jest ze mną kontakt, że wszystko słyszę, rozumiem iże

wystarczy tylko trochę się postarać, żeby zrozumieć mnie. (...) Nie zwróciła się do mnie, nie

powiedziała,żebym powtórzyła,że mnie nie zrozumiała,że może z czasem uda nam się

porozumieć. Dla niej nie istniałam jako osoba myśląca i czująca. Nie wiem, jak myśleli o

mnie ludzie, którzy w mojej obecności zachowywali się, jakby mnie wśród nich nie było.

Mówili o mnie w trzeciej osobie i patrzyli jak na przedmiot. Najgorzej, kiedy tak

zachowywali się lekarze,świadomi, że SLA pożera ciało, umysł pozostawiając w pełni

sprawnym349.

Kobieta, mimo chęci zdystansowania się do swojej choroby i pozornej jej

akceptacji, swym zachowaniem pokazuje,że nie godzi się na pozbawienie jej prawa

do decydowania o sobie i swoich sprawach. Mimo trudności komunikacyjnych

nadal chce być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, który może wyrazić swoje

zdanie i odczuwać potrzeby.

Nieco w podobny sposób radzi sobie Jean-Dominique, były redaktor naczelny

magazynu „Elle”, po zapadnięciu na niezwykle rzadką chorobę – zespół zamknięcia.

Mężczyzna nie może się samodzielnie poruszać, jeść ani mówić, jego komunikacja

348 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s.11.
349 Tamże, s. 54.
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ze światem odbywa się dzięki ruchom jednej powieki. Mozolny system

odczytywania przez współrozmówcę liter ułożonych w kolejności frekwencyjnej

umożliwia mu przekazanie swych myśli. Całkowicie uzależniony od innych,

postanawia napisać książkę. Zdaje sobie sprawę ze swojej tragicznej sytuacji, ale

czując, że rozpaczanie i smutek nic mu nie pomogą, stara się zachować humor i

autoironię: „Czy wiesz,że B. zamienił się w warzywo? ‘Oczywiście, że wiem. W

warzywo, tak, w warzywo. (...) Tonem dawali do zrozumienia,że tylko głupiec

mógłby nie zauważyć, iż moje obecne miejsce znajduje się na straganie, a nie

pośród ludzi. (...) Jeśli chcę udowodnić, że mój potencjał intelektualny przekracza

poziom kalafiora, mogę liczyć tylko na siebie”350. Pomimożartobliwego tonu autora,

wyraźnie można dostrzec,że podobnie jak dla dwojga wspomnianych bohaterów,

również dla niego określenie ‘roślina’ czy ‘warzywo’ ma pejoratywny wydźwięk i

nie chce, by było z nim utożsamiane.

Całkiem odmienne zabarwienie emocjonalne ma określenie roślina w powieści

Kalinka, w której ojciec pisze o swej małej córeczce, chorej na rdzeniowy zanik

mięśni. Mężczyzna w sposób pełen czułości i miłości opowiada o chwili poczęcia

swego dziecka: „Pewnego dnia zasadziliśmy z żoną Roślinkę. (...) wykiełkowała po

dziewięciu miesiącach. Należała do tego samego gatunku co my, ale nazwaliśmy ją

Kalina. To imię w cudowny sposób łączy nas zeświatem roślin, a właściwie z całą

naturą – zarówno z jejżywą, jak i nieożywioną częścią” 351. Ta metaforyczna wizja

początku nowegożycia ma w sobie wiele piękna, a nazwa ‘roślina’ zarówno przez

samą formę zdrobnienia, jak też cały kontekst wypowiedzi, odbierana jest jako

pozytywna. Ojciec obdarza córkę miłością i mimo wszystkich objawów,

występujących u chorej dziewczynki, które nie pozwalają jej na samodzielneżycie,

pragnie znaleźć z nią kontakt: „Płuca Kalinki nie pracowały tak sprawnie jak u

innych niemowląt, a mięśnie były zbyt słabe, by mogła się poruszać, lecz poza tym,

w środku, tam, gdzie nie docierały mikroskopy instytutów genetycznych, nasza

Roślinka była okazem zdrowia”352. Czuje,że chore ciało nie stanowi całości jego

dziecka, że jest jedynie powłoką, skrywającą zdrowe wnętrze, widoczne dzięki

oczom, którym dziewczynka przygląda się wszystkiemu z zaciekawieniem. Tym

samym ciało jawi się jako więzienie dla duszy człowieka.

350 J-D. Bauby: dz. cyt., s. 80.
351 A. Lipiński: dz. cyt., s. 11.
352 Tamże, s. 51.
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Więzienie

Ciało największe kajdany nakłada na duszę.

PlatonFedon

Więzienie to zarówno miejsce odbywania kary, jak też sama kara. Jest czymś

przeciwnym wolności, czymś, co wolność odbiera. W podstawowym znaczeniu

powiązane jest z przestępstwem, jako wynik uczynienia czegoś niezgodnego z

prawem. Ale o więzieniu mówimy także w sytuacjach, gdy czujemy się w jakiś

sposób ograniczeni, gdy coś nas zniewala. Może to być zarówno czynnik

zewnętrzny, jak też coś tkwiącego w nas samych. Więzieniem może być nawet ciało,

gdy w odczuciu człowieka nieżyje ono w harmonii z zamieszkującym je duchem.

CIAŁO TO WIĘZIENIE353

Ciało jako nieodłączneżyciu, pozwalające poznawać świat, doświadczać go w

pełni, całkowicie zsynchronizowane z działaniem umysłu, przyjmowane jest w

sposób naturalny i prawie niezauważalny. Jednak gdy ciało jest chore, uniemożliwia

wykonywanie podstawowych czynności, ogranicza funkcjonowanie mającego

świadomość człowieka, wtedy traktuje się je jako więzienie.

Tak bez wątpienia swą sytuację odbiera Jean-Dominque, nagle dotknięty

niezwykle rzadką chorobą – zespołem zamknięcia. Już sama nazwa nasuwa

skojarzenie z więzieniem, a objawy tylko je potwierdzają:

Ból w piętach, głowa jak kowadło i rodzaj skafandra krępującego całe ciało. (...) Patrzę

na wyciąg górujący nad łóżkiem, do którego jestem przykuty od sześciu miesięcy jak

kamienny bernardyn do skały. Raptowny wylew spowodował awarię (rdzenia

przedłużonego − dop. K.R.), nagle odkryłem,że stanowi on zasadniczą część naszego

wewnętrznego komputera, niezbędny przekaźnik pomiędzy mózgiem i systemem

nerwowym. (...) Postęp technik reanimacyjnych przedłużył mękę. Pacjent nie umiera od

razu, ale ulega temu, co po angielsku zwie się locked-in syndrome– jest sparaliżowany od

353 Metafora ontologiczna, w której ciało identyfikowane jestjako pojemnik na duszę. Jolanta
Maćkiewicz podkreśla, że ciało jest zestawiane z duszą, gdy mówimy o potrzebach człowieka. Ciało
to pojemnik, w którym całość bądź jego części odczuwają ból istnienia, choroby, smutku, rozpaczy,
nieszczęścia czy tragedii. Odnosi się ono do opozycji:żywy/martwy (J. Maćkiewicz 2006: dz. cyt., s.
34-36).
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stóp do głów, zamknięty wewnątrz samego siebie, z nietkniętym umysłem i mrugającą lewą

powieką, jako jedynymśrodkiem komunikacji zeświatem zewnętrznym”354.

Dla mężczyzny ciało staje się więzieniem, a jedyny kontakt zeświatem ma

dzięki słuchowi i lewemu oku. Mrugając lewą powieką, może przekazać swoje

myśli cierpliwemu rozmówcy, który będzie odczytywał kolejne, wskazane przez

niego litery alfabetu, w wypowiadanym przez niego słowie. W ten mozolny i

czasochłonny sposób dyktuje redaktorce tekst swojej książki, w której opowiada o

życiu przed wylewem i po jego wystąpieniu. Szczególnie wyraźnie widoczne są

momenty uwięzienia w ciele, rozłączenia między duchem a ciałem, gdy autor mówi

o prostych, zwyczajnych czynnościach takich jak: jedzenie, długa kąpiel w pianie

czy przytulenie dziecka, których wykonanie jest dla niego niemożliwe.

Ciało staje się więzieniem także dla wspomnianej już Kasi, chorej na

stwardnienie zanikowe boczne: „Dla mnie, zamkniętej w bezruchu ciała, odzyskanie

utraconej sprawności byłoby prawdziwym cudem”355. Kobieta dalej pragnie

aktywnieżyć, podróżować, spotykać się z ludźmi, poznawać i doświadczać świata.

Jednak na każdym kroku czuje ograniczenia swego ciała, które nie pozwala jej na

wykonanie najprostszych czynności.

Życie chorego na mózgowe porażenie dziecięce Mateusza również jest

tkwieniem w więzieniu własnego, kalekiego ciała, czego doświadcza każdego dnia.

Jednak najmocniej poczucie zniewolenia wChce się żyć uwidacznia się w scenie,

gdy z okna pokoju widzi swą sympatię Ankę, która zostaje uderzona przez ojczyma.

Chłopak czuje wielką wściekłość na mężczyznę, który krzywdzi dziewczynę, ale i

na siebie,że nie jest w stanie nic zrobić i jedyne, co mu pozostaje, to bierna

obserwacja. Także chwila ostatniego pożegnania zakochanych zdominowana jest

przez utrudnienia ciała. Dziewczyna jak gdyby wstępuje do więzienia chłopaka,

kładąc się na podłodze i wkładając palec w szparę drzwi, aby dotykając go, leżącego

po drugiej stronie, przekazać mu namiastkę swych uczuć.

Zarówno Jean-Dominque, Mateusz, jak i Kasia sami opowiadają o swoim

doświadczeniu ciała jako więzienia. Inaczej sytuacja wygląda z bohateramiKalinki i

Poczwarki, których rodzice domyślają się odczuć swych dzieci. Obserwując chorą

na rdzeniowy zanik mięśni córeczkę, ojciec czuje,że jej ciało to tylko wiotka

354 J-D. Bauby 2015: dz. cyt., s. 7.
355 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s. 123.
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powłoka, która ją niewoli, uniemożliwiając rozwój, naukę i poznawanieświata356.

Podobnie zaczyna czuć Adam w odniesieniu do swojej córki Marysi z zespołem

Downa: „skorupa jej kalekiego ciała niewoli ją tak, jak poczwarka więzi w sobie

motyla”357. Mężczyzna nie bierze udziału w wychowaniu i opiece, ale obserwuje z

boku życie swej żony i dziecka, co pozwala mu na dystans i dostrzeżenie tego,

czego jegożona najpierw nie widzi,że: „w środku, tam gdzie nikt nie potrafi zajrzeć

tkwi istota, która ma swoje uczucia i myśli, swój świat i własny język, który być

może jest językiem Boga...”358. Przyglądając się córce, która wykonuje próby

podskoków i obrotów, szybciej niż żona domyśla się, że dziewczynka próbuje

tańczyć i podejrzewa, iż „ona wierzy,że poprzez taniec wyrwie się z tej skorupy”359.

Określając ciało skorupą, z której chciałaby się uwolnić, przyznaje,że w środku

musi tkwić jakaś inna, nieznana mu istota. Z czasem także matka, przytłoczona

opieką i trudem wychowania dziecka, dostrzega,że „we wnętrzu mojej córki (…)

jest motyl, którego nigdy nie zobaczę”360. Widzi ograniczenia ciała, z którymi

dziewczynka próbuje walczyć: miłość do kota, zbyt mocno przytulonego, czytanie

książki, której kartki podczas obracania zostają wyrwane. Wszystkie czynności, w

których ciało bardziej przeszkadza niż pomaga, stają się dla niej dowodem na

istnienie osoby, która uwięziona w cielesnej powłoce nie może pokazać prawdziwej

siebie.

Takie odczucie własnego ciała przypisywane jest też dziewczynce w jej mowie

wewnętrznej: „Jestem niezgrabna i coś trzyma mnie przy ziemi mocniej niż inne

dzieci. (…) Myszka myślała zawsze pełnymi zdaniami. Słowa, które z takim trudem

wychodziły jej z ust, zniekształcone, chrypliwe, urwane w połowie, ograniczone

najczęściej do jednej sylaby – w głowie układały się gładko, choć wolno”361.

Okazuje się, że Marysia maświadomość własnych ograniczeń, na które skazuje ją

niezgrabne ciało. Z czasem zdaje sobie sprawę, że wyjście z więzienia własnego

ciała nie jest możliwe, co powoduje,że zaczynażałować, iż ojciec „nikt nigdy nie

zobaczy mnie w prawdziwej postaci…”362.

356 Zob. A. Lipiński: dz. cyt.
357 D. Terakowska: dz. cyt., s. 80.
358 Tamże, s. 128-129.
359 Tamże, s. 174.
360 Tamże, s. 201.
361 Tamże, s. 62.
362 Tamże, s. 160.
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Podobne z racji tego samego zaburzenia chromosomowego, ale jakże inaczej

przedstawione, jest poczucie uwięzienia w ciele w filmie Ja też! (2009). Jego

bohater, młody, trzydziestoczteroletni mężczyzna z zespołem Downa, bardzo dobrze

funkcjonuje, potrafi się bez problemu porozumiewać, skończył studia, zna się na

sztuce, dostaje też swoją pierwszą pracę w organizacji wspierającej osoby

niepełnosprawne.Życie Daniela niewątpliwie różni się od tego, jakie prowadzą jego

rówieśnicy dotknięci tym samym zaburzeniem. Wszystko to osiąga dzięki wysiłkom

swoim i swoich rodziców, którzy dbając o jego terapię i naukę, pomogli mu się w

pełni rozwinąć. I choć czasem miewa trudności w prostychżyciowych sytuacjach,

na przykład z wiązaniem buta – co zabawnie kontrastuje z czynionym przez niego

wykładem na temat cech charakterystycznych zespołu Downa czy malarstwa – to

nie wpływają one znacząco na jegożycie. Sprawia to,że pragnie realizować się na

wszystkich polach jak każdy człowiek. Brakuje mu jedynie związku z kobietą, o

czym otwarcie mówi: „Teraz muszę się jeszcze ożenić”363. W nowej pracy poznaje

Laurę, z którą się zaprzyjaźnia i z czasem zaczyna czuć do niej coś więcej. Niestety

okazuje się, że mimo iż jego funkcjonowanie nie odbiega od tak zwanej normy, ma

ciało, które zdradza genetyczne problemy, zanim mężczyzna zdąży się odezwać. W

szczerej rozmowie z matką pyta: „Po co tyle wysiłków, skoro nie mogę być

szczęśliwy?”364; czując zniewolenie ciałem, z którego nie może się uwolnić, a które

uniemożliwia mu realizację nawet tak błahych planów, jak na przykład wejście do

klubu dla dorosłych.

BRAK KOMUNIKACJI/ UTRUDNIONA KOMUNIKACJA TO WIĘZIENIE365

Człowiek jako istota społeczna ma w sobie zaszczepiony pęd do

porozumiewania się z innymi ludźmi. Gdy z jakiegoś powodu nie może przekazać

swoich myśli, odczuć i potrzeb innym – cierpi. Komunikując się z otoczeniem,

rozwija myślenie pojęciowe, abstrakcyjne i wiedzę o świecie. Niemożność

porozumiewania się silnie ogranicza człowieka, o czym mówi głuchoniewidoma

Helena Keller w swych wspomnieniach:

363 Ja też! 2009: dz. cyt., min 7.
364 Tamże, min 72.
365 Metafora ontologiczna, w której stan niemożności porozumienia zostaje przyrównany do

zamkniętego budynku, więzienia, czyli uwięzienia we własnej niemocy, niemocy ciała (narządów
zmysłów bądź innych organów).



139

Z pierwszych latżycia pozostało mi niewiele silnych wrażeń. Reszta tonie w mrokach

więzienia. (...) W mojej duszy nie byłoświatła. Ten cudnyświat z całym swoim słonecznym

blaskiem i pięknem był ukryty przede mną i nie marzyło mi się nawet, jaki jestśliczny. Ale

przybyła do mnie nauczycielka i nauczyła moje palce posługiwania się pięknym kluczem,

który otworzył mi drzwi mego ciemnego więzienia366.

Podkreśla, że brak mowy pozbawił ją pamięci przeżytych chwil. Dopiero

wejście w świat języka (w jej przypadku był to alfabet Lorma – zob. rozdz. III)

otworzyło jej umysł naświat i wyzwoliło ją z więzienia: „Zrozumiałam,że woda to

ten cudowny chłód przelewający się przez dłoń. To żywe słowo obudziło we mnie

duszę, napełniło ją światłem, nadzieją, radością, wyzwoliło z więzów”367. Zatem

język staje się dla głuchoniewidomej dziewczynki kluczem doświata, otwierającym

jej uwięziony umysł, pozwalającym poznawać otaczającą rzeczywistość, innych

ludzi i siebie, mimo braku aż dwóch – zdawałoby się kluczowych dla człowieka i

jego rozwoju – zmysłów. Dzięki wsparciu nauczycielki w procesie wprowadzania

systemu językowego, ma możliwość rozwoju swych zdolności, zdobycia

wykształcenia, podróżowania poświecie i pomocy potrzebującym.

W odwrotnej kolejności toczą się losy Anne, emerytowanej pianistki, która na

skutek udaru zostaje nagle pozbawiona możliwości swobodnej komunikacji z

otoczeniem. Wypowiada słowa, ale nie zawsze te, które chciałaby przekazać.

Kobieta przyzwyczajona do częstych rozmów z mężem, po przebytym udarze nadal

ma ochotę na wymianę myśli. Brak możliwości swobodnego wyrażania siebie,

swych potrzeb, jest dla niej niezwykle trudny. Uwięzienie z powodu utrudnionej

komunikacji widać na przykład w scenie rozmowy z córką, która odwiedza Annę i

mówi cały czas o nieruchomościach. Chora, choć leży w łóżku, podpięta do

kroplówki, słucha, próbuje coś powiedzieć, doradzić córce: „matka, dom,

pieniądze” – padają z jej ust słowa. Po chwili dodaje, z wielkim wysiłkiem: „dom,

wszystko sprzedać, szybko”, co niewątpliwie pozostaje związane z tematem, jednak

jest dosyć trudne do zrozumienia. W końcu zmęczona, wychodząc na moment ze

swego więzienia, mówi: „jak ciężko powiedzieć” 368, wskazując na dręczący ją

problem.

366 H. Keller: dz. cyt., s. 17, 146.
367 Tamże, s. 28.
368 Miłość 2011: dz. cyt., min 66.
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Ogromne trudności z mową ma także wspomniana już Kasia, chora na

stwardnienie zanikowe boczne. Kobieta, której ciało z dnia na dzień staje się coraz

większym więzieniem, szczególnie ciężko znosi ograniczenia związane z

komunikacją: „Okropne było poczucie,że nie mogę sama zapytać o siebie,że leżę

jak powalone drzewo, a drwal zastanawia się, czy odciąć mi tylko gałązki, czy

porąbać mnie na małe kawałeczki. Lekarz wyczuł moją bezradność i przywrócił mi

resztki człowieczeństwa, udzielając kolejnych informacji”369. Wskazuje ona na

istotną rolę mowy jako porozumiewania się między ludźmi w doświadczaniu

człowieczeństwa.

CHOROBA TO WIĘZIENIE UNIEMOŻLIWIAJĄCE NORMALNE ŻYCIE370

Każda choroba wpływa w jakiś sposób nażycie człowieka, osłabia, pogarsza

sprawność fizyczną bądź umysłową, ogranicza. Są takie, które stają się dla niego

więzieniem. Należy do nich bez wątpienia całościowe zaburzenie rozwoju, czyli

autyzm.

W filmie Czarny balonikspecyfikę tego zaburzenia tłumaczy Thomas w scenie

rozmowy ze swoją przyjaciółką Jackie, gdy próbują określić, co widzą, mając

zamknięte oczy – „Mój brat ma podobnie i to nie tylko tak widzi, ale tak słyszy i tak

myśli. Wszystko jest rozmyte”371. W ten sposób stara się jej wyjaśnić, jak

funkcjonuje jego cierpiący na autyzm brat. Z kolei matka wyjaśnia mu, dlaczego

musi traktować chorego brata w specjalny sposób, dając mu taryfę ulgową: „Twój

brat nigdy nie będzie w stanie robić tego, co ty. Nigdy nie będzie pracował i nie

założy rodziny. Nigdy nie zaopiekuje się samym sobą, będzie żył z nami do końca

życia”372.

Również dla tytułowej bohaterki filmu Temple Grandin autyzm jest

więzieniem, a pokonywanie kolejnych trudności życiowych traktuje ona jak

otwieranie kolejnych drzwi: „nie było mi łatwo, ale ludzie pomogli mi otworzyć

drzwi do nowychświatów”373. Brak kartki z podpisem ‘Pokój Temple’ na drzwiach

wywołuje u dziewczyny atak paniki, z którym nie może sobie poradzić. Jest to scena,

369 K. Rosicka-Jaczyńska: dz. cyt., s. 93.
370 Metafora ontologiczna, w której stan chorobowy zostaje przyrównany do zamkniętego

budynku: więzienia.
371 Czarny balonik2008: dz. cyt., min 55.
372 Tamże, min 30.
373 Temple Grandin2010: dz. cyt., min 97.
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w której użyta jest narracja pierwszoosobowa. Uporczywie kręcący się wentylator

pozwala widzowi odczuć narastającą panikę dziewczyny, która chwilę wpatruje się

w puste drzwi, w leżącą na podłodze kartkę, a w końcu odwraca się i zaczyna biec.

Wpada do klatki do szczepienia krów i każe ciotce ją zamknąć. Dopiero, gdy czuje

równomierny docisk całego ciała, uspokaja się. Trapi ją wiele lęków, niektóre są

bardziej powszechne, jak chociażby lęk przed zmianą – na przykład przed wyjazdem

do koledżu – inne, jak lęk przed rozsuwanymi drzwiami, dla osób zdrowych wydają

się abstrakcyjne. Boi się ludzi, szczególnie nieznajomych, gdyż ich nie rozumie, nie

potrafi odczytywać mowy niewerbalnej, towarzyszącej komunikacji, dlatego

stwierdza w rozmowie z matką, że woli krowy, gdyż one są przewidywalne.

Dla Tomka z filmu Dziewczyna z szafyautyzm jest więzieniem, które

uniemożliwia swobodną komunikację. Młody, utalentowany artystycznie

mężczyzna – pięknie rysuje, a także gra na pianinie – rzadko kiedy potrafi

zakomunikować to, co czuje. Ograniczają go stereotypie ruchowe – np. obracanie

się w kółko. Zazwyczaj podporządkowuje się swojemu starszemu bratu, z którym

mieszka. Własną inicjatywę wykazuje dopiero po bliższym poznaniu sąsiadki

Magdy: w sposób zdecydowany komunikuje poprzez swoje zachowanie, czego chce

(zawraca z windy, staje przed drzwiami i dzwoni do Magdy, w sytuacji, gdy brat

chce go zabrać ze sobą). Inną ścieżką komunikacyjną staje się dla niego sztuka, za

pomocą której wyraża swoje zauroczenie, a możliwe, że i głębsze uczucie do

Magdy – zrywa tapetę w swoim pokoju i rysuje jej portret na całejścianie. Również

spontaniczna gra na pianinie podczas wernisażu staje się chwilą, w której Tomek na

moment opuszcza swoje autystyczne więzienie, nawiązując z Magdą kontakt

wzrokowy, wyrażający uczucia, które do niejżywi.

W tym samym kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych znajduje się zespół

Aspergera, który uchodzi w potocznym rozumieniu za łagodniejszą odmianę

autyzmu. Jego podstawową cechą jest zaburzenie relacji społecznych. Zespół ten ma

jeden z tytułowych bohaterów animacjiMary i Max, czterdziestoczterolatek

mieszkający w Stanach Zjednoczonych, którego losy przez przypadek łączą się z

losami dziewczynki z Australii. Max otrzymuje od Mary list i zaczynaz nią

korespondować. Opowiada jej o sobie i trudnościach, jakie napotyka wżyciu: „świat

wydaje mi się bardzo zagmatwany, ponieważ biorę wszystko dosłownie. Mam

kłopoty ze zrozumieniem wyrazów twarzy. Mam brzydkie pismo, jestem

nadwrażliwy, niezdarny i potrafię bardzo się przejąć. Lubię rozwiązywać problemy.
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Nie umiem okazywać uczuć” 374. Okazuje się, że cechy te są dla niego więzieniem,

gdyż powstrzymywały go przez długie lata przed nawiązywaniem głębszych relacji

z ludźmi i zdobywaniem przyjaciół.

Nawet jąkanie, które przy innych wymienianych problemach wydaje się

drobnostką, w pewnych sytuacjach może stawać się więzieniem, które blokuje

wykonywanie czynności wymagających kontaktu werbalnego:

Nie wiem o niczym, co powodowałoby powstanie takiego ogromnego muru jak ta

wada. Można się pocieszać jedynie tym, że obecnie dzięki swej ciężkiej pracy osoba

poddana terapii potrafi pozbyć się jąkania w przeciągu około trzech miesięcy. Niestety,

ignorancja dotycząca tego zaburzenia mowy jest przerażająca. (…) Ktoś, kto na nie cierpi,

może w większości wypadków z łatwością śpiewać i bez problemu krzyczeć w trakcie tej

czy innej gry. Ale zwykły zakup biletu na pociąg czy spytanie na ulicy o drogę sprawia mu

niewypowiedzianą mękę. Ci, którzy musieli radzić sobie z takimi przypadkami w czasie

wojny i po jej zakończeniu, wiedzą, jak doskonałą pomoc stanowiła wówczas i nadal

stanowi terapia wokalna dająca w słowieśpiewanym wytchnienie od słowa mówionego375.

Chorobą, która zniewala człowieka psychicznie, jest schizofrenia. Cierpiąca na

nią Barbara, relacjonując swoje odczucia, pokazuje,że dominująca jest blokada,

jaką odczuwa:

Zmuszałam się do pracy, a po powrocie do domu, to znaczy do rodziców – kawalerka

stała pusta – kładłam się do łóżka i leżałam bez ruchu do wieczora. Naciągałam kołdrę na

głowę i szczękałam zębami ze strachu,że mi mama umrze. Często nie byłam w stanie

wykonać jakiejkolwiek pracy fizycznej czy umysłowej. Wykonanie najmniejszego ruchu

było dla mnie największą trudnością. Prześladowało mnie uczucie dręczącego strachu i

beznadziejności. Kiedy zdarzyło mi się wpaść do kawalerki podlać kwiaty, ogarniał mnie

lęk podobny do klaustrofobii i zaczynałam płakać, telefonując, żeby ktoś po mnie

przyjechał, bo nie byłam w stanie się ruszyć376.

Psychiczne uwięzienie, uniemożliwiające wykonanie najprostszych czynności

oraz obsesyjne myśli sprawiają, że chory nie może normalnie funkcjonować.

Podobnie jak w przypadku autyzmu występuje tutaj duży poziom lęku w sytuacjach

niebudzących takich uczuć u osób zdrowych.

374 Mary i Max 2009: dz. cyt., min 50.
375 M. Louge, P. Conradi: dz. cyt., s. 74.
376 B. Jach: dz. cyt., s. 47.
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Z kolei dla wspomnianej już Magdy z Dziewczyny z szafy, również cierpiącej

na schizofrenię, najtrudniejsze jest codzienne funkcjonowanie, zaburzenie relacji z

innymi, negatywny wpływ na ich jakość i intensywność. Ujęcia z szafy sprawiają,

że widz może na chwilę poczuć się jak bohaterka w więzieniu swej choroby.

Interesujące są także podwójne ujęcia: raz możemy obserwować zwyczajną

rzeczywistość, aby po chwili móc spojrzeć na tę samą scenę/osobę widzianą oczami

dziewczyny (przykładowo na sprzedawczynię w sklepie, która dla niej jawi się jako

dziwaczna kreatura, czy policjanta wyglądającego jak wyjęty z westernu

amerykański szeryf).

Szczególnie dramatycznie przedstawia się obraz uwięzienia małej Kalinki,

chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Dziewczynka po urodzeniu mająca tylko nieco

słabsze napięcie mięśni, z każdym dniem jest coraz bardziej więziona przez chorobę:

(...) nasze dziecko nigdy nie będzie mogło się poruszać, oddychać ani jeść o własnych

siłach. Nie nauczy się też mówić, a z czasem, w wyniku rozwoju choroby, nie będzie w

stanie skierować wzroku w stronę docierających do niej odgłosów toczącego się jakby

nigdy nicżycia377.

Ponieważ rozwój choroby uniemożliwia opanowanie jakiegokolwiek sposobu

komunikacji, a także aktywne poznawanie i uczenie się świata, można powiedzieć,

że w jej przypadku choroba jest więzieniem na wszystkich płaszczyznach, blokując

zarówno ciało, jak i umysł, który nawet będąc sprawnym, nie jest w stanie się

rozwinąć.

Siła

When you walk through a storm

Hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of a storm

There's a golden sky

And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

377 A. Lipiński: dz. cyt., s. 38.
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Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Oscar Hammerstein II / Richard Rodgers378

Siła to energia zarówno fizyczna, jak i duchowa, to zdolność do wysiłku, do

działania, możność podołania czemuś, to moc tkwiąca w człowieku. We frazeologii

‘siła’ występuje w wielu zwrotach i wyrażeniach:

‘co sił, co siły, ile sił, z całej siły, z całych sił’, ‘ktoś jest w sile wieku’, ‘nie ma

siły (na kogoś, na coś)’, ‘przybierać na sile’, ‘siła napędowa’, ‘siła przebicia’, ‘siła

woli’, ‘siła wy ższa’, ‘siłą bezwładu’, ‘sił ą inercji’, ‘siły porządkowe’, ‘siły

porządku’, ‘spróbować, próbować (swoich, własnych) sił gdzieś, w czymś, jako

ktoś’ , ‘z pozycji siły’, ‘żadna siła nie ma takiej siły (żeby coś sprawić)’, ‘argument

siły, ‘być skazanym na własne siły’(w chorobie),‘być u kresu sił’ (choroba to

bliski koniec życia), ‘gonić resztkami, ostatkiem sił’, ‘mieć (małą, dużą, mniejszą,

większą) siłę przebicia’, ‘młode siły’, ‘nieczysta siła’, ‘pozbierać siły’, ‘sił ą rzeczy’,

‘stać, stanąć o własnych siłach’, ‘uszczęśliwiać kogoś na siłę’379. Dla czynionych

rozważań najistotniejsze będą zaznaczone pogrubionym drukiem frazeologizmy,

które powiązane są z trzema metaforami: choroba to siła budująca, choroba to siła

niszcząca, opieka nad niepełnosprawnym wymaga siły.

CHOROBA TO SIŁA BUDUJĄCA380

Choć w pierwszej chwili stwierdzenie to może wydawać się zaskakujące, to w

wielu przypadkach okazuje się faktem. Choroba, czy to przychodząca nagle wżyciu

378 Piosenka, którą śpiewała Temple Grandin podczas uroczystości zakończenia szkoły. Zob.
tłumaczenie:

„Gdy kroczysz przez burzę, trzymaj głowę wysoko, ciemności się nie lękaj i czekaj na złote
promienie słońca, na srebrzystą pieśń skowronka. Idź pod wiatr, idź przez deszcz. Nawet gdy
marzenia nie spełniają się, krocz przed siebie, krocz przed siebie. Krocz z nadzieją w sercu, a nigdy
już nie będziesz sam, a nigdy już nie będziesz sam” (Temple Grandin2010: dz. cyt., min 59).

379 Siła: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. 2005. Oprac. A. Kłosińska, E.
Sobol, A. Stankiewicz. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 475-476.

380 Metafora strukturalna, która uwypukla pewien aspekt choroby, ukrywając inne.
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człowieka, czy to towarzysząca mu od narodzin, może stać się siłą, która w jakiś

sposób go ubogaci, nada nowe znaczenie, otworzy nieznaną ścieżkę rozwoju.

Zespół Downa, z którym urodziła się Cela, w pewnych sytuacjach okazuje się

wyzwalający i dający siłę. Jak pisze jej matka:

Cela nie potrzebuje gromadzić rzeczy, aby być kimś. Zamiast prosić rodziców o drogie

zabawki czy stroje, stwarza je sobie w wyobraźni. Dlatego mimo upośledzenia, z którym

związana jest przecież zależność od innych, jest ona w istocie człowiekiem wolnym,

realizującym swoje życie według własnego projektu egzystencjalnego. Cela może

kultywować własną osobowość, rozwijać wyobraźnię i talenty381.

Widać zatem,że dziewczynka mimo obciążenia genetycznego, a może właśnie

dzięki niemu, mniej przejmuje się opinią innych, stąd też nie odczuwa potrzeby

posiadania tego, co mają rówieśnicy. To ją w pewnym stopniu wyzwala i stanowi o

jej sile.

O chorobie i tym, co może ona wnieść w życie innych, zdrowych ludzi Anna

Sobolewska pisze:

Człowiek upośledzony jestżywym znakiem. Ułomność ludzkiego ciała wskazuje

bowiem na coś najistotniejszego poza nim, w czym kryje się być może tajemnica naszego

człowieczeństwa. Kalectwo pozwala zrozumieć, że nasza cielesność bywa przezroczysta.

Może nie tylko nasze ciało, ale i osobowość, nasza racjonalnaświadomość jest jedynie

maską? I dlatego łatwiej dostrzec boskieświatło w oczach i uśmiechu dziecka

upośledzonego? Wbrew pozorom, nie jest toświadomość znikomej wartości ciała, ale

wiedza radosna, pozwalająca przyjąć ograniczenia z dystansem, a nawet humorem382.

Dostrzega ona w chorobie czy niepełnosprawności siłę, która może budować i

wzmacniać, która może zmusić do zastanowienia się nad istotą człowieczeństwa. To

dzięki chorobie możliwe staje się traktowanie ograniczeń swoich i cudzych z

pewnym dystansem, nie biorąc ich do końca na poważnie.

Malarz Christy Brown z filmuMoja lewa stopa, chory na mózgowe porażenie

dziecięce, przyszedł naświat w wielodzietnej rodzinie irlandzkiej. Gdyby nie

choroba, pewnie byłby niczym niewyróżniającym się, jednym z wielu dzieciaków w

dzielnicy. Niepełnosprawność powoduje jednak,że nie chodzi do szkoły– matka w

miarę swych możliwości uczy go w domu, a on, mając dzięki temu więcej czasu i

381 A. Sobolewska: dz. cyt., s. 248.
382 Tamże, s. 238.
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swobody, odkrywa swój talent do malowania lewą stopą. Ponieważ rodzina uważa,

że chłopak i tak jest już poszkodowany przez los z powodu choroby, z

wyrozumiałością przyjmuje jego artystyczne zainteresowania. Co więcej, terapeutka,

któraćwiczy z nim mowę, docenia jego warsztat malarski i organizuje mu wystawę.

Zatem choroba staje się dla Christy’ego siłą budującą jego przyszłość, życie i

karierę malarską.

Z kolei Jean-Dominique po tym, jak na skutek udaru naczyniowego zapada na

zespół zamknięcia, chorobę, która umożliwia mu kontakt zeświatem jedynie za

pomocą mrugania lewą powieką, odnajduje siłę do pogłębionej autorefleksji w

swym, zdawałoby się nieprzedstawiającym żadnych możliwości na rozwój i

spełnienie, schorzeniu. Pisze książkę, która w ciekawy i nieunikający humoru

sposób przybliża życie człowieka uwięzionego we własnym ciele. I choć sytuacja

bohatera-autora jest tragiczna, niedająca nadziei na wyleczenie, to tworzy on

opowieść pełną ciepłych wspomnień, dowcipnych sytuacji i komentarzy,

niepozbawioną jednakże chwil zadumy, refleksji iżalu za utraconymżyciem.

Powstały na jej podstawie filmMotyl i skafanderw pierwszej scenie ustawia

odbiorcę w miejscu głównego bohatera, wybudzającego się właśnie z

trzytygodniowej śpiączki, na którą zapadł po przebytym wylewie. Przed oczami

widzów migają obrazy, głównie z perspektywyżabiej, czasem nieostre, przeplatane

częstymi cięciami i czarnymi klatkami, co powoduje pewien dyskomfort podczas

oglądania i wywołuje chęć „regulowania odbiorników”. Mężczyzna jednak, mimo

początkowego, takświetnie oddanego w filmie szoku, niedowierzania i braku chęci

życia, odnajduje w sobie siłę do tworzenia i postanawia napisać powieść.

Siłę, dzięki innemu sposobowi myślenia, udaje się odkryć także Temple

Grandin z autyzmem, która widzi więcej niż zwykły człowiek: „– Pamiętasz

wszystko, co widziałaś? – Jasne. – Nawet jeśli jest to zwykły przedmiot, nawet

buty? – Pan tego nie widzi? – Dziewczyna ma niezwykły umysł, myśli obrazami”383.

Jej wyjątkowy umysł pozwala jej jako jedynej uczennicy wykonać zadanie z optyki,

wymagające odkrycia iluzji optycznej. Okazuje się, że widzenieświata w sposób

odmienny niż osoby neurotypowe384 może stanowić siłę, o czym przekonuje

dziewczynę jej nauczyciel: „Masz wyjątkowy umysł. Widziszświat inaczej niż

383 Temple Grandin2010: dz. cyt., min 43.
384 Określeniem takim posługuje sięmiędzy innymi Temple Grandin w swoich książkach

poświęconych autyzmowi, chcąc podkreślić, że wspomniane zaburzenie rozwojowe jest związane z
nietypowym funkcjonowaniem mózgu, z innym oprogramowaniem (Por. Grandin 2016).
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wszyscy. To ogromna zaleta. Gdybyś popracowała nad sobą, mogłabyś iść do

koledżu”385.

Z kolei brak wzroku i słuchu powoduje,że Helena skupia swój odbiórświata

na pozostałych zmysłach, wykorzystując je w o wiele większym stopniu niż

przeciętny człowiek:

Wymienia znane sobie kwiaty, kierując się tylko powonieniem. Wspomnienia wrażeń

węchowych są u niej ogromnieżywe. (…) Zdarza się często, że zapach kwiatu lub smak

owocu przypomina jej jakieś szczęśliwe wydarzenie lub wesołą zabawę urodzinową. Zmysł

dotyku wyraźnie się u niej w ciągu roku rozwinął, stał się bardziej przenikliwy i delikatny.

Faktycznie całe jej ciało jest tak subtelnie wrażliwe, iż można by sądzić, że posługuje się

nim jako środkiem rozumienia otaczającego ją świata. Potrafi nie tylko rozróżniać z wielką

dokładnością najrozmaitsze fale powietrzne i wibracje podłogi, powodowane rozmaitymi

dźwiękami i ruchem, oraz poznawać przyjaciół i znajomych przez dotknięcie ich rąk lub

ubrań, ale wyczuwa również stan umysłu otaczających osób. Nikt, z kim Helena rozmawia

nie zdoła ukryć przed nią, że w danej chwili jest mu bardzo lekko lub bardzo ciężko na

sercu386.

Okazuje się, że niefunkcjonowanie dwóch wiodących w poznaniu

rzeczywistości zmysłów nie musi pozbawiać człowieka zdolności rozumieniaświata

i wnikania w jego subtelne elementy. Brak ten mobilizuje i doskonali inne drogi

sensoryczne, dzięki którym może się on w pełni rozwijać, kształcić i komunikować

z innymi ludźmi.

Nawet znienawidzone jąkanie, które dla Bertiego było przyczyną wielu trosk i

cierpień, w końcu, po wielu godzinach terapii, udaje mu się przekuć w siłę, w coś,

co go wyróżnia i charakteryzuje: „– Zająknąłeś się na w. – To był numer popisowy,

żeby poznali, kto mówi”387.

CHOROBA TO SIŁA NISZCZĄCA388

Naturalniej niż z siłą budującą, choroba kojarzy się z czymś, co niszczy ciało

człowieka, a czasem również jego umysł. Tak czuje się Anne z Miłości, która po

udarze traci siłę i sprawność najpierw swego ciała, a z czasem też, na skutek

385 Temple Grandin2010: dz. cyt., min 50.
386 H. Keller: dz. cyt., s. 262.
387 Jak zostać królem2010: dz. cyt., min 104.
388 Metafora strukturalna, która uwypukla pewien aspekt choroby, najpowszechniejszy w

naszym kręgu kulturowym, ukrywając inne.
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drugiego udaru, umysłu: „Nie ma po cożyć. Wiem, że będzie tylko gorzej. Po co

nas tym dręczyć, ciebie i mnie. Mam dość. Wzruszają mnie twoje wysiłki, ale już

nie chcę. (…) Jestem zmęczona”389. Kobieta nie znajduje siły w swej chorobie, jest

przygnębiona i gotowa na odejście.

Niszcząco i destrukcyjnie działa na chorych schizofrenia, która u Barbary z

książki Byłam schizofreniczką powoduje „ból rozprzestrzeniający się w kosmos”390.

Chora nie potrafi jasno wyrażać emocji, co powoduje,że czuje się z tym źle i ma

zachowania autodestrukcyjne.

Z kolei druga Barbara, zDrogi schizofreniczki, opowiada o strasznym bólu

oraz labilności emocjonalnej tak:

Miałam silne bóle głowy, oczu i krzyża, nie miałam siły i chęci do pracy. Przestałam w

biurze panować nad nerwami, tym bardziej,że zewsząd się o to starano. Trzaskałam

drzwiami, wynosiłam projekt z biura dla pokazania go w domu.To przesiadywałam nad

nim późnymi wieczorami, to nie przychodziłam w ogóle do pracy, co było powodem

rozpoczynających się urojeń391.

Choroba niszczy także jej marzenie o posiadaniu potomstwa: „W późniejszych

latach zrozumiałam,że wielka miłość nie istnieje, a pragnienie dzieci dla osoby

psychicznie chorej jest ryzykowne. Depresja i apatia nie pozwalają na dostateczną

opiekę nad dzieckiem i jego należyte wychowanie”392. Powodują także

wszechogarniającą niemoc, która uniemożliwia prowadzenie samodzielnegożycia:

Zmuszałam się do pracy, a po powrocie do domu (…) kładłam się do łóżka i leżałam

bez ruchu do wieczora. Naciągałam kołdrę na głowę i szczękałam zębami ze strachu,że mi

mama umrze. Często nie byłam w stanie wykonać jakiejkolwiek pracy fizycznej czy

umysłowej. Wykonanie najmniejszego ruchu było dla mnie największą trudnością.

Prześladowało mnie uczucie dręczącego strachu i beznadziejności. Kiedy zdarzyło mi się

wpaść do kawalerki podlać kwiaty, ogarniał mnie lęk podobny do klaustrofobii i

zaczynałam płakać, telefonując, żeby ktoś po mnie przyjechał, bo nie byłam w stanie się

ruszyć393.

389 Miłość 2011: dz. cyt., min 42.
390 B. Rosiek: dz. cyt., s. 77.
391 B. Jach: dz. cyt., s. 39.
392 Tamże, s. 43.
393 Tamże, s. 46.
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Nawet u Heleny, tak przecież aktywnej, przepełnionej optymizmem i radością

życia, pojawiają się chwile, gdy czuje się przytłoczona swoją niepełnosprawnością:

Prawda, iż zdarza mi się, że gdy siedzę samotna, oczekująca u zatrzaśniętych bram

życia, poczucie odosobnienia ogarnia mnie jak zimna mgła. Zatą zaporą jest światło,

muzyka, urocze towarzystwo, ale dla mnie wstęp tam jest wzbroniony. Milczący, bezlitosny

los zagradza mi drogę. Chętnie zakwestionowałabym jego despotyczny dekret, gdyż moje

serce nie wyzbyło się jeszcze nieokiełznanych, namiętnych uniesień. Jednakże język nie

chce wypowiedzieć cisnących się na usta gorzkich, daremnych słów. Spadają w głąb serca

jak niewylane łzy. W mojej duszy panuje wielka cisza394.

Choroba niszczy jej pozytywne nastawienie, wpędzając ją w smutek iżal za

bezpowrotnie utraconymi zmysłami.

OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM TO SIŁA395

Pojęcie siły pojawia się także w kontekście opieki nad chorym czy

niepełnosprawnym. Ojciec autystycznego Charliego zCzarnego balonikaw

rozmowie ze starszym synem, który pyta go, czy chciał, by chłopak nie miał

autyzmu, wyjaśnia mu: „Tak, na początku, teraz już o tym nie myślę. Charlie to

Charlie. Mama sądzi, że dostaliśmy Charliego, bo jesteśmy na tyle silni,żeby się

nim zaopiekować” 396.

Niewątpliwie ogromnej siły wymaga od rodziców opieka nad chorą na

rdzeniowy zanik mięśni Kalinką, gdyż niemal każdy dzień jest walką o jej życie. Są

momenty, gdy ta walka ma szczególnie dramatyczny przebieg – chwile, kiedy

dziewczynka traci przytomność. O wygranej bitwie ojciec mówi: „Pierwsza

wygrana ześmiercią była dla mnie potwierdzeniem,że wcale się z nią godzić nie

muszę (z diagnozą – dop. K.R). Byłem dumny, szczęśliwy i pełen odwagi. Czułem

wielką siłę” 397. Pokonanie przeciwnika choć w jednej potyczce dodaje mężczyźnie

sił w zmaganiu z chorobą przez wiele następnych dni.

394 H. Keller: dz. cyt., s. 91.
395 Metafora strukturalna, która uwypukla pewien aspekt opieki nad niepełnosprawnym.
396 Czarny balonik2008: dz. cyt., min 43.
397 A. Lipiński: dz. cyt., s. 28.
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Autorytet (mędrzec)

Autorytetem można być dla kogoś albo mieć autorytet wśród kogoś, można

stać się autorytetem dla kogoś, a także budować autorytet. Przyglądając się

przytoczonym zwrotom, widać, że słowo ‘autorytet’ występuje w dwóch

kontekstach: nazwy osoby oraz nazwy cechy, którąmożna posiadać.

Mędrzec z kolei w powszechnej opinii to ktoś, do kogo zwraca się po radę.

Zwykle nie mówi on wiele, najpierw wysłuchując szczegółów sprawy, której

dotyczy pytanie. Nie oczekuje się od niego długich wywodów, ale pomocy w

podjęciu decyzji. Nie bez powodu funkcjonuje powiedzenie ‘mowa jest srebrem, a

milczenie złotem’, które ma podkreślić większą wagę uważnego słuchania i

powstrzymywania się od wypowiadania nieprzemyślanych słów niżmówienia.

Marek Stachowski, który analizuje łacińską etymologię przymiotników

‘głuchy’ i ‘głupi’, zwraca uwagę, że łacińskie surdus oznaczające ‘głuchego’ oraz

absurdus, przymiotnik określający coś ‘głupiego’, ‘nonsensownego’, mając tę samą

podstawę, nie mogą być traktowane jako tożsame, gdyż przedrostek łaciński ab-

znaczy ‘od-, bez-, nie-, anty-‘. Podkreślone zatem zostaje,że słowa te tak naprawdę

mają przeciwne znaczenie. Głuchy to zatem nie głupi, ale niegłupi, czyli mądry398.

Tak przeprowadzona analiza doskonale wpisuje się w obraz bohatera powieści

Serce to samotny myśliwy – Johna Singera. Od czasów szkolnych uważano go

bowiem za inteligentnego i zdolniejszego od innych: „w szkole miał opinię bardzo

inteligentnego chłopca. Uczył się lekcji szybciej od swoich kolegów”399. Kiedy go

poznajemy, jest dorosłym, samodzielnym trzydziestodwulatkiem, dbającym

zarówno o siebie, jak też swego lekko niepełnosprawnego przyjaciela

Antonapoulosa. Gdy mężczyźni mieszkają razem, nie utrzymują kontaktów z

mieszkańcami miasta, a rozstają się jedynie na czas pracy. Ich relacja ma nieco

zagadkowy wymiar, bowiem Johnowi zdaje się nie przeszkadzać całkowita

obojętność i wycofanie współlokatora, często na przykład opowiada coś

przyjacielowi w języku migowym, choć ten najprawdopodobniej niewiele z tego

rozumie. Sytuacja ulega zmianie, gdy Singer zostaje sam, gdyż Antonapoulos

rozchorowuje się i zostaje wysłany do zakładu dla umysłowo chorych. Przez pewien

czas mężczyzna próbujeżyć dalej tak samo, ale pustka po przyjacielu silnie mu

398 M. Stachowski 2012:Polskie ‘głuchy’ i ‘głupi’ a łacińskie ‘absurdus’ ‘absurdalny' – głos
w dyskusji. Red. M. Skarżyński, „LingVaria” 2012 nr 1(13), s. 127-132.

399 C. McCuller: dz. cyt., s. 16.
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doskwiera, zmienia więc miejsce zamieszkania, zaczyna jadać posiłki w restauracji.

Od tego momentu staje się widoczny dla mieszkańców. Odbierany jest jako ktoś

tajemniczy i równocześnie mądry: „Różnił się on naprawdę od innych białych. Był

człowiekiem mądrym i pojmował prawdziwy sensżycia inaczej, niż oni go

pojmowali. W jego twarzy było coś szlachetnego, jakiś żydowski rys, jakaś mądrość

człowieka należącego do prześladowanej rasy”400. Oprócz mądrości podkreślana jest

także jego odmienność, co koresponduje z obecnie panującą tendencją wśród

niesłyszących, którzy mówią o sobie Głusi, wskazując, że są mniejszością

kulturowo-językową i tak chcą być traktowani, a nie jak osoby niepełnosprawne.

Tak też w dużej mierze są odbierani w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się

jedyna naświecie wyższa szkoła dla niesłyszących – Uniwersytet Gallaudet401, w

której językiem wykładowym jest Amerykański Język Migowy i przyjęte jest

posługiwanie się nim na terenie całego kampusu, zarówno przez studentów

niesłyszących, jak i słyszących.

Mądrość zatem, a także tajemnica – którą był osnuty – sprawiały,że:

przychodzili do pokoju Singera, by spędzić z nim wieczór. Głuchoniemy był zawsze

zamyślony i skupiony. Jego łagodne wielobarwne oczy były poważne jak oczy czarownika.

Mick Kelly, Jake Blount i doktor Copeland przychodzili na rozmowę w cichym pokoju, bo

czuli, że głuchoniemy zawsze ich zrozumie, cokolwiek mu powiedzą. A może nawet

więcej402.

Zamyślenie, skupienie, wyraz zadumy na twarzy i spokój, a także coś

szlachetnego – to wszystkoświadczyć miało o wyjątkowości Johna, o tym,że jest

niczym wybraniec Boży, który mimo braku jednego zmysłu, potrafi zrozumieć

więcej niż inni. Tak też odbierała go Mick, córka gospodarzy, u których

wynajmował pokój: „Choć był głuchoniemy, rozumiał każde jej słowo. Rozmowa z

nim była grą. A czasem nawet czymś więcej niż grą. (…) Naprawdę nie było w tym

człowiekuśladu bezczelności” 403.

Tajemniczości dodawał mu fakt, że głównie słuchał odwiedzających go

znajomych, rzadko przekazywał coś innym, najprawdopodobniej po prostu dlatego,

że w kontaktach z nimi nie mógł się posługiwać językiem migowym, który był jego

400 Tamże, s. 132.
401 Zob. www.gallaudet.edu.
402 C. McCuller: dz. cyt., s. 94.
403 Tamże, s. 91.
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pierwszym językiem. Krótkie notatki czynił jedynie wtedy, gdy uznał to za

konieczne, na przykład udzielając doktorowi Copelandowi informacji na temat

możliwości kształcenia niesłyszącego pacjenta.

Także głuchoniewidoma Helena Keller uchodziła w wielu kręgach za autorytet,

za kogoś, kto wie więcej: „Posługuje się odważnie metaforami i pozwala im się

wznosić ku niebu, podczas gdy my, biedni nienaturalni ludzie, uważalibyśmy, że w

zwykłej rozmowie są one zbyt książkowe”404. Ponadto jej przemyślenia dotyczące

studiowania i nauki są niezwykle głębokie, a przy tym wyrażone pięknym i nad

wyraz barwnym językiem:

Jedno z objawień – to nauka cierpliwości mówiąca nam, że studia powinniśmy

traktować jako coś w rodzaju spaceru przez pola i lasy, iść bez pośpiechu, chłonąc całym

sercem wrażenia. Taka wiedza, niby cicha fala przypływu, zalewa niewidzialnie duszę

pogłębiającym się bogactwem myśli. Wiedza jest potęgą. A raczej, wiedza jest szczęściem,

gdyż posiadanie wiedzy – rozległej, głębokiej wiedzy – polega na rozróżnianiu

prawdziwych celów od fałszywych i rzeczy wzniosłych od przyziemnych. Kto zna myśli i

czyny na drodze postępu człowieka, ten czuje potężne pulsowanie serca ludzkości na

przestrzeni wieków. Kto nie czuje w nich dążenia ku niebu, ten musi być, zaiste! głuchy na

harmonię życia405.

Pan Singer i Helena byli uważani za autorytety, osoby wybitnie inteligentne,

gdy osiągnęli już dorosłość i mogli swymi czynami, słowami i postawą zaświadczyć

o swej mądrości. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ciężko chorych

dziewczynek, których rodzice dostrzegają w nich niespodziewane pokłady mądrości.

Mała, nisko funkcjonująca Marysia z zespołem Downa, której ojciec nie poświęca

wcale czasu, przemykając przez dom i nie próbując nawet nawiązać z nią kontaktu,

okazuje się rozumieć więcej, niż się na pozór wydaje: „Zawsze wiedziała, kiedy jest,

a kiedy go nie ma, nawet gdy był zamknięty w swoim pokoju i zachowywał się

jakby go nie było”406.

Jeszcze większą mądrość widzi ojciec w oczach swej córki Kalinki: „Oczy

Kalinki były dorosłe. Patrzyła prosto, długo i cierpliwie, jakby chciała powiedzieć:

„Czytaj, nie mam nic do ukrycia” i jednocześnie: „Nie musisz nic mówić, widzę

całą prawdę w twoich oczach. Tym czystym wzrokiem pytała coraz wyraźniej o

404 H. Keller: dz. cyt., s. 209.
405 Tamże, s. 75.
406 D. Terakowska: dz. cyt., s. 309.
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wszystko, co się wokół niej działo”407. Ponieważ dziewczynka nie może się

poruszać ani mówić na skutek postępującej choroby, jedynie zmieniającym się

wyrazem oczu może informować o swym stanie. Dla rodziców oczy są jedynym

zdrowym elementem jej cielesnej powłoki, przez który mogą zajrzeć do wnętrza

swego dziecka. To także zmysł, dzięki któremu może ona poznawać świat i ludzi

oraz ich emocje, zarówno tych najbliższych, rodziców: „widziała również, wyraźniej

niż zdrowe dzieci, co rzeczywiście się z nami działo. Od początku patrzyła przecież

głęboko w oczy, widziała zatem dokładnie, co dusi nas tam wśrodku”408, jak też

nowo poznanych, jak górnik oprowadzający po kopalni, w którego: „głosie nie było

drżenia, a w oczachżadnych chmur. Ona to czuła. Może po raz pierwszy widziała

człowieka, który w jej obecności zachowywał się tak swobodnie, jakby naprawdę

nie widział jej wózka i plastikowej rurki pod szyją”409. Spokojne i rozumne oczy

dziecka, które patrzą pewnie, a czasem ciekawie, czasem pytają, a czasem wyrażają

zdziwienie, prowokują wpatrującego się w nie ojca do zadawania pytań:

Uczyłem się od niej zadawania trudnych pytań na temat wszystkiego, co dotąd było

ewidentne i nienaruszalne. Z czasem to ja pytałem ją nieraz w myślach, „co sądzi na temat

niekwestionowanych do tej pory zjawisk i sytuacji”. Nawet jeśli nie wiedziała, co

odpowiedzieć, to swoim spokojnym wzrokiem zawsze dawała do zrozumienia,że na pewno

są głębsze, rozleglejsze i bardziej kolorowe niżmoje wyobrażenie o nich410.

Jak się okazuje, coś, co stanowi brak, jakąś dysfunkcję człowieka, jak choćby

niesprawny narząd zmysłu, może stać się jego siłą, która innym da możliwość

wyciszenia i spojrzenia inaczej na swojeżycie i istotne sprawy z nim związane.

Podróż

Podróż od zarania dziejów jest związana z życiem człowieka411. Zarówno

Biblia, jak i mitologia grecka, a także ważne prace literackie późniejszych epok,

wypełnione są podróżami, które bohaterowie podejmują w różnych celach, jak na

przykład: wyprawa Izraelitów do Ziemi Obiecanej, podróż mędrców za Gwiazdą

407 A. Lipiński: dz. cyt., s. 104.
408 Tamże, s. 180.
409 Tamże, s. 147.
410 Tamże, s. 139.
411 Por. L. Zinkow 2009:Dysonans jakoźródło kulturowej fascynacji. „Perspektywy Kultury”

nr 1/2. Kraków; J. Sztachelska, G. Moroz, M. Kamecka, K. Szymborska 2012:Metamorfozy podróży.
Kultura i tożsamość. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok.
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Betlejemską, wędrówka Odyseusza, podróż po zaświatach poety Dantego,

wędrówka błędnego rycerza Don Kichota, wędrówka Kubusia Fatalisty, podróż

Kordiana po Europie Zachodniej. Podróż w swym ogólnym zarysie ma swój

początek, drogę i cel. Ponieważ takie elementy ma także życie człowieka, często jest

ono porównywane do podróży, co zostało utrwalone w wyrażeniu ‘ziemska podróż’.

SCHIZOFRENIA TO PODRÓŻ WEWNĘTRZNA412

Barbara Rosiek, pragnąc wyjaśnić swój stan umysłu w czasie napadów

schizofrenii, tak opisuje własne doświadczenia, porównując je do podróżowania w

głąb siebie:

Człowiek wkracza w innyświat. (...) Czasem ktoś po przejściu na drugą stronę

zwierciadła, po przejściu przez ucho igielne, w krainie, gdzie się znalazł, odnajduje własną

utraconą ojczyznę, ale większość tych, którzy wkroczyli w wewnętrzną czasoprzestrzeń,

znajduje się w krainie im nie znanej, toteż popada w przerażenie i dezorientację. (...) W

doświadczeniu utraty ego nie ma nic z patologii, ale znalezienie żywego kontekstu dla

wewnętrznej podróży, z którą wiąże się ta utrata, może okazać się bardzo trudne. Jest to

podróż, którą przeżywa się jako posuwanie się coraz dalej w głąb, jako cofanie się ku

początkom dziejów własnegożycia. (...) W tej podróży jesteśmy wiele razy narażeni na

utratę drogi, dezorientację, częściowe niepowodzenia, a nawet całkowitą klęskę. (...)

Potrzeba miejsca, gdzie ci, którzy w swej wyprawie dotarli dalej i wskutek tego mogą być

bardziej zagubieni, byliby w stanie znajdować dalszą drogę w głąb wewnętrznej

czasoprzestrzeni, jak i drogę powrotną413.

Schizofreniczna podróż w głąb własnej tożsamości nie jest prosta, skoro samo

jej rozpoczęcie jest niczym przejście przez ucho igielne, a miejsce po drugiej stronie

dla większości osób jest przerażające. Wędrówka do początków własnej egzystencji

jest trudna, powoduje dezorientację i lęk. Jednak kobieta uważa, że dotarcie do

końca wewnętrznej drogi jest konieczne, gdyż proces zdrowienia może nastąpić

jedynie dzięki odbyciu wieloetapowej eskapady do własnego wnętrza i powrotowi

do świata zewnętrznego:

zeświata zewnętrznego do wewnętrznego, zażycia pewien rodzajśmierci, przejście od

progresji do regresji, od ruchu czasu do zatrzymania czasu,z czasu doczesnego w czas

412 Metafora strukturalna, w której podróż nadaje strukturę metaforyczną schizofrenii.
413 B. Rosiek: dz. cyt., s. 52.
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eoniczny, od ego do jaźni, do łona wszystkich rzeczy − doświata prenatalnego − a następnie

podjęcie podróży powrotnej: zeświata wewnętrznego doświata zewnętrznego, ześmierci

do życia, przejście od regresji do ponownej progresji, od nieśmiertelności z powrotem w

śmiertelność, z wieczności w czas, od jaźni do ego, od komicznej fetalizacji do

egzystencjalnego odrodzenia414.

Podaje ona kolejne kroki, które musi, według niej, przejść chory na

schizofrenię, aby móc powrócić do zdrowia. Opisuje własną podróż wewnętrzną,

która była niezwykle trudnym i bolesnym doświadczeniem: „Poszłam daleko w głąb

siebie, w straszliwy labirynt i oślepłam tam wewnątrz, i już niczego nie uda mi się

zobaczyć ponad to, co już zobaczyłam. I widziałam samotność, smutek i wielkiżal.

I chwilę radości, która nie należała do mnie”415. Jednakże mimo przeżywanego

cierpienia w odmętach własnego jestestwa, przyznaje ona,że powrót na zewnątrz,

do ludzi, również wydawał jej się niemożliwy: „Dlaczego nie chcę do końca

powrócić? Czego tak naprawdę się boję? Dlaczego ponownie marzy mi się sen i

senne bycie tutaj? Co mnie najbardziej zraniło? Brak miłości”416. Tym samym

rozjaśnia ona nieco specyfikę tej choroby psychicznej, w której lęk i ogromny ból

łączą się z wszechogarniającą niemocą blokującą wyrwanie się z destrukcyjnych

myśli.

O niewyobrażalnym bólu mówi też malarka Barbara Jach, także cierpiąca na

schizofrenię, która wspomina swoją pierwszą kurację w szpitalu:

Było to codzienne umieranie i powracanie dożycia. (...) Nie wiedziałam, kim jestem

ani gdzie jestem. Mgła przed oczami i cisza. Najpierw widziałam kawałek sufitu, krąg

widzenia poszerzał się i zaczynałam widzieć ludzi. Widziałam ich wielkich i małych.

Wydawało mi się, że ich ruchy i gwar szpitalny mają związek z moim powrotem do

przytomności, że na skutek wykonanego przez kogoś ruchu, powróciło czucie do części

mojego ciała417.

Terapia ma dla niej dramatyczny przebieg, polegający na codziennej podróży w

zaświaty i pełnym cierpienia powrocie doświadomości.

414 Tamże, s. 53.
415 Tamże, s. 64.
416 Tamże, s. 111.
417 B. Jach: dz. cyt., s. 43.



156

PODRÓŻ TO UCIECZKA OD ŻYCIA418

Niechże sen twój wędrowny zielenią poprzedzę!

Weź kwiaty w jedną rękę, a w drugą weź miedzę,

Połóż kwiaty na rozstaju,

Zwilżyj miedzę w tym ruczaju.

Bolesław LeśmianŁąka

Choć schizofrenia sama w sobie jest podróżą w głąb siebie i jej leczenie

również może mieć taką specyfikę, to występują także chwile, gdy osoba chora

świadomie decyduje się na podróż do innegoświata, aby na chwilę porzucić tak

ciężką dla niej rzeczywistość. Tak czyni malarka Barbara, wkraczając w świat

wierszy Bolesława Leśmiana: „Był to dla mnie nowyświat. Rzeczywisty, a

jednocześnie nierzeczywisty, w którym wspaniale było się zamknąć i nie zwracać

uwagi na realne otoczenie”419. Kobieta, obcując z poezją pełną elementów z

pograniczaświata realnego i baśniowego, czuje ukojenie i odpoczynek, którego nie

potrafi odnaleźć we własnymżyciu. Tym bardziejże rzeczywiste podróżowanie jest

dla niejźródłem strachu: „miałam lęk przed podróżą. Panicznie bałam się wsiąść do

autobusu i jechać w teren bez opieki”420.

Podobnej ucieczki odżycia poszukuje chora na schizofrenię Magda z filmu

Dziewczyna z szafy, która próbuje się uwolnić od dręczących ją urojeń. Jednak ona

swój „malinowy chruśniak” tworzy nie przy wsparciu literatury, ale za sprawą

środków narkotycznych, zażywanych w szafie. Odbywa podróż „mentalną”, która

daje jej możliwość ucieczki, wyjścia z więzienia choroby do szczęśliwego świata,

rajskiego ogrodu. Po zaprzyjaźnieniu się z autystycznym sąsiadem Tomkiem,

zabiera go ze sobą do swojej szczęśliwej krainy. A kiedy okazuje się, że przyjaciel

ma guza mózgu w zaawansowanym stadium i strasznie cierpi, postanawia razem z

nim wyruszyć w ostatnią podróż.

Chorzy na schizofrenię swoje podróże zazwyczaj odbywają jedynie mentalnie.

Rodzice małej,śmiertelnie chorej na rdzeniowy zanik mięśni Kalinki uciekają w

rzeczywiste już podróże, aby złamać rutynę codzienności zdominowanej przez

chorobę i zabiegi z nią związane: „podróżowaliśmy często i zapuszczaliśmy się

418 Metonimia, która jeden z możliwych, pobocznych powodów podróżowania stawia na
pierwszym miejscu.

419 B. Jach: dz. cyt., s. 53.
420 Tamże, s. 46.
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coraz dalej w głąb otwartego ze wszystkich stronświata”421. Zatem podróżowanie

staje się dla nich ucieczką od codziennegożycia.

PODRÓŻOWANIE TO DROGA DO ZDROWIA422

Osobnym typem podróży podejmowanych przez wspomnianych rodziców

Kalinki są te zdeterminowane miejscem przyjmowania przez konkretnego

uzdrawiacza: „Perspektywa podróży do oddalonego o setki kilometrów miasta (...)

nie napawała mnie entuzjazmem. Jednak widok patrzącej mi głęboko w oczy

Kalinki sprawiał zarówno wtedy, jak i we wszystkich podobnych sytuacjach w

przyszłości, że podjęcie decyzji o wyjeździe stawało się dziecinnie proste”423.

Rodzice odrzucają zdrowy rozsądek i mimo pojawiających się czasem wątpliwości,

podejmują kolejne wyprawy w nieznane w poszukiwaniu uzdrowienia. Ojciec

zastanawiając się nad swoim zachowaniem, przyznaje: „Kilkugodzinne podróże

działały na mnie jak narkotyk. Długa jazda samochodem zawsze przenosi wświat

ruchu i pozornych zmian i stwarza iluzję posiadania kontroli nad sytuacją”424. A

kiedy niewiele można zrobić, aby pomóc komuś bliskiemu, wszystkie działania,

które dają choć cień szansy,że mogą coś zmienić, wydają się warte podjęcia.

PODRÓŻ TO DROGA DO NORMALNOŚCI425

Oprócz podróży w celu odwiedzenia ludzi mających nadprzyrodzone moce,

rodzice wraz z Kalinką podróżują, aby poczuć odrobinę normalności, aby tę

normalność, choć w małym stopniu, zapewnić swej córce:

Fascynacja w oczach Kalinki, doświadczającej po raz pierwszy kawałka nowej

przestrzeni, była dla nas jak zawsze nagrodą i potwierdzeniem,że warto próbować i

ryzykować. Może był w nich też lęk przed nieznanym, pierwszym cielesnym kontaktem z

elementem, który dotąd znała tylko z widzenia… Ale przecież do tego strachu i do jego

przezwyciężania miała również prawo, jak każde dziecko w jej wieku426.

421 A. Lipiński: dz. cyt., s. 84.
422 Metafora ontologiczna, w której podróżowanie staje się drogą w poszukiwaniu zdrowia.
423 A. Lipiński: dz. cyt., s. 57.
424 Tamże, s. 131.
425 Metafora ontologiczna, w której czynność podróżowania jest utożsamiana z drogą.
426 A. Lipiński: dz. cyt., s.188.
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Chcą, aby mogła, mimo ogromnych ograniczeń swego słabego ciała, poznawać

świat i czerpać z tego doświadczenia radość, jak inne dzieci. Sami również

potrzebują zwykłych doznań, bliskich innym rodzicom, dlatego postanawiają

„pojechać na urlop dookoła Europy, tak jak robią to tysiące młodych małżeństw z

dziećmi i wygodnymi samochodami”427. Czują, że być może jest to niezbyt rozsądne,

ale ich pragnienie najzwyklejszego urlopu, niepodporządkowanego wymaganiom

choroby, jest tak duże, że bez zastanowienia planują czterotygodniowy urlop. Po

powrocie z niego stwierdzają, że „pojęcie normalności życia jest zawsze elastyczne i

w ostateczności zależy od naszych wizji, odwagi i wiary we własne siły428. Zatem

dzięki podróżom udaje im się nie tylko odnaleźć odrobinę normalności, ale także

nabrać do niej dystansu.

Język

Język jako pojęcie jest niezwykle rozległy znaczeniowo, stąd też liczba

frazeologizmów z nim związanych jest obszerna: ‘biec, biegać, pędzić, gonić, latać,

lecieć z wywieszonym językiem’, ‘brać, wziąć kogoś na języki; ostrzyć na kimś

język, obnosić kogoś na językach’, ‘dostać, wziąć, chwycić, sprowadzić języka’

(złapać jeńca, będącego źródłem informacji), ‘j ęzyk komuś kołowacieje,

skołowaciał, staje kołkiem’, ‘j ęzyk komuś przysycha do podniebienia’, ‘język się

komuś rozwiązuje, rozwiązał’, ‘łamać sobie język’, ‘mieć ostry, cięty, uszczypliwy,

złośliwy j ęzyk, języczek’, ‘mieć coś na języku, na końcu języka’, ‘mieć, znaleźć z

kimś wspólny język, mówić z kimś wspólnym, tym samym językiem’, ‘chlapać

językiem, ozorem, jęzorem’, ‘można sobie język połamać’ , ‘mówić, pleść, gadać,

co ślina na język przyniesie’ (schizofrenia), ‘pociągnąć, ciągnąć kogoś za język’,

‘pokazać język (komuś, czemuś), ‘posługiwać się mówić różnymi, innymi językami’,

‘puścić wodze, cugle językowi ‘, ‘trzyma ć język za zębami, na wodzy, na uwięzi’ ,

‘ugryźć się w język’, ‘zapomnieć języka w gębie’, ‘co w sercu (myśli), to na

języku’, ‘koniec języka za przewodnika’, ‘bodaj ci język usechł’, ‘chlapnąć

językiem’, ‘dostać się na języki’, ‘j ęzyk kogoś świerzbi’, ‘j ęzyk wysechł komuś na

wiór’, ‘kaleczyć język’, ‘ktoś jest mocny, obrotny w języku’, ‘mieć niewyparzony

język’, ‘mieć obrotny język’, ‘mieć za długi język’, ‘niech dostanie pypcia na

427 Tamże, s. 137.
428 Tamże, s. 138.
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języku’, ‘nie móc utrzymać języka za zębami’, ‘niewyparzony język’, ‘przykrócić

komuś język’, ‘rozpuścić język’, ‘strzępić sobie język’, ‘szkoda sobie język strzępić’,

‘zasięgnąć języka’, ‘złośliwe języki’, ‘jest to cnota nad cnotami, trzymać język za

zębami’429.

JĘZYK TO ZWIERZĘ, KTÓRE PANUJE NAD CZŁOWIEKIEM430

Wśród narządów mowy język zajmuje niekwestionowanie wiodącą pozycję. To

dzięki jego ruchom i przy współudziale warg, zębów, policzków i podniebienia

powstają głoski, które wypowiadamy. Wydaje się, że jeśli j ęzyk ma prawidłową

budowę, a mięśnie go unerwiające działają bez zarzutu, to poruszanie nim, aby

mówić, nie stanowi problemu.

Jednakże nie zawsze tak jest. Kiedy zmysł słuchu nie jest sprawny, utrudniona

lub niemożliwa jest kontrola słuchowa wypowiadanych dźwięków, co sprawia,że

ruchy języka pozbawione są pewności i precyzji, przypominają chodzenie po

całkowicie ciemnym lesie. Tak właśnie posługiwanie się językiem odbiera John

Singer:

Przypomniał sobie,że choć od dziecka był głuchy, nigdy nie był całkowicie niemy. (...)

Nauczył się śledzić ruchy warg innych ludzi i rozumieć, co mówią. Na koniec nauczono go

mówić. W szkole miał opinię bardzo inteligentnego chłopca. Uczył się lekcji szybciej od

swoich kolegów. Ale nigdy nie mógł się przyzwyczaić do mówienia wargami. Miał uczucie,

że to rzecz nienaturalna, język w ustach wydawał mu się wielorybem. Widząc zakłopotanie

na twarzach ludzi, do których odzywał się w ten sposób, czuł,że jego głos brzmi jak głos

jakiegoś zwierzęcia, że w jego mowie jest coś odpychającego. Poruszanie wargami

sprawiało mu przykrość, lecz jego ręce zawsze gotowe były nakreślić gestami słowa, które

chciał wyrazić431.

Skoro mężczyzna nie słyszy swoich słów, nie znajduje przyjemności w ich

wypowiadaniu. Naturalnym sposobem porozumiewania się jest dla niego język

migowy, gdyż może całkowicie panować nad miganymi przez siebie

wypowiedziami.

429 Język. W: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. 2005. Oprac. A. Kłosińska,
E. Sobol, A. Stankiewicz. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 152-153.

430 Metafora ontologiczna, w której narząd mowy zostaje utożsamiany ze zwierzęciem, które
panuje nad swym właścicielem.

431 C. McCullers: dz. cyt., s. 16.
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Również niesłyszący od urodzenia Peter cały czas, mimo opanowania mowy

dźwiękowej, czuje się, używając jej, nieco niepewnie, mając świadomość

niedoskonałości własnej wymowy:

Moja mowa jest z początku dla każdego słyszącego zawsze trudna do zrozumienia.

Mam tegoświadomość i gdy jestem proszony o powtórzenie wypowiedzi, miarkuję, że coś

niewłaściwie wyartykułowałem lub użyłem złego słowa. (…) wprawdzie potrafię

zrozumiale dla słyszących artykułować spółgłoski i pojedyncze wyrazy z wyjątkiem /l/,

jednak brakuje mi umiejętności odpowiedniego ich akcentowania oraz melodii głosu. Nigdy

nie słyszałem brzmienia mowy432.

Jednak on, w przeciwieństwie do Singera, nie unika mówienia, chcąc się

komunikować ze słyszącymi. Stara się zapanować nad językiem, mimo braku

kontroli słuchowej wypowiadanych przez siebie słów, choć nie zawsze mu się to

udaje i czasem to język przejmuje nad nim kontrolę.

Także mała Marysia z zespołem Downa próbuje mówić, choć jej językiem, z

powodu obniżonego napięcia i węższego podniebienia, jest trudniej precyzyjnie się

posługiwać. Dobrze ukazuje to chociażby ten fragmentPoczwarki: „Spaaa –

powiedziała dziewczynka, sepleniąc po swojemu, a język, nieposłuszny,żyjący

własnym życiem, wysunął się z ust i wypuścił bąbelek śliny” 433. Jej trudności z

opanowaniem języka oprócz względów anatomicznych, uwarunkowanych

genetycznie, wynikają także z niepełnosprawności intelektualnej.

Daniel z Ja też!, borykający się z tym samym zaburzeniem genetycznym, ale

bez porównania lepiej funkcjonujący, ma świadomość problemów, jakie dostał

razem z dodatkowym chromosomem. W scenie nad morzem, porównując swoje

dłonie z Laurą, koleżanką z pracy, mężczyzna tłumaczy jej: „typowe dla zespołu

Downa. Takich rzeczy jest więcej. Na przykład podniebienie, u nas jest węższe, to

ma wpływ na wymowę. I język nam się plącze, mamy trudności z mówieniem”434.

Choć sam dobrze radzi sobie z mową, nie odcina się od innych osób z trisomią,

używając narracji pierwszoosobowej.

432 P. Hepp: dz. cyt., s. 86.
433 D. Terakowska: dz. cyt., s. 121.
434 Ja też! 2009: dz. cyt., min 28.
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TANIEC TO JĘZYK435

Wyrazić siebie, myśli, uczucia i potrzeby można różnymi sposobami.

Naturalnie najbardziej oczywistym jest wykorzystanie do tego celu języka – w

wersji mówionej, pisanej bądź migowej. Są jednak sytuacje, w których nie jest to

możliwe, czy to z powodu ograniczeń organicznych człowieka, czy też za sprawą

silnych emocji związanych z jakimś doświadczeniem. Wtedy poszukuje się innego

środka wyrazu siebie – okazuje się, że świetnie sprawdza się w tej roli taniec.

Towarzyszy on ludziom od pradziejów, istnieje we wszystkich kulturach, na

wszystkich kontynentach. Różna jest jedynie jego funkcja: od magicznej, poprzez

religijną, teatralną, popisową, wychowawczą, o której mówi Platon w VII księdze

Praw, gimnastyczną, a na towarzyskiej i rozrywkowej skończywszy436. Sprawia to,

że każdy intuicyjnie wie, czym on jest, ale równocześnie wiele kłopotów nastręcza

stworzenie definicji, która ujmowałaby to zjawisko precyzyjnie. Przykładowo Emile

Jaques-Decroze, szwajcarski kompozytor, pedagog i twórca rytmiki, uważa, że

„taniec jest sztuką wyrażania uczuć rytmicznymi ruchami ciała”437. Interesujące

wydaje się określenie, jakie stworzył symbolista francuski Paul Valéry – nieco

poetyckie, ale równocześnie korespondujące z podjętym tematem – „Taniec jest

czystym aktem metamorfozy”438.

Od dawna taniec uważany był za czynność korzystnie wpływającą na

człowieka. Już w kulturach prymitywnych istniały tak zwane tańce lecznicze, które

wykonywali najczęściej szamani w celu wypędzenia choroby, czasem taniec ów

wykonywała rodzina chorego, a czasem sam chory musiał odtworzyć uzdrawiający

układ ruchów439. Z kolei w jedenastowiecznych Włoszech pojawiła się mania

taneczna zwana tarantyzmem – jedynym lekarstwem przeciw skutkom ukąszenia

435 Metafora ontologiczna, która taniec utożsamia z komunikacją.
W tym punkcie zamieszony jest fragment mojego artykułuTańcem chwalmy Go－ o

zachwycie niepełnosprawnego dziecka w powieści ‘Poczwarka’ Doroty Terakowskiejopublikowany
w książce: Kulturowy obraz zachwytu. Red. J. Bujak-Lechowicz. Pruszcz Gdański-Piotrków
Trybunalski 2014.

436 O rodowodzie tańca wiemy z rysunków naskalnych oraz dzięki badaniom etnograficznym
ludów pierwotnychżyjących obecnie. Zob. I. Turska 1983:Krótki zarys historii tańca i baletu.
Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. Kraków, s. 11, 47.

437 Cyt. Za: J. Rey 1958:Taniec, jego rozwój i formy. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Warszawa, s. 15.

438 Tamże, s. 16.
439 I. Turska 1983:Krótki zarys historii tańca i baletu. Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Kraków, s. 20.
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pająka tarantuli było wykonanie męczącego i podniecającego tańca taranteli440. Jako

forma terapeutyczna w dzisiejszym rozumieniu pojawił się w latach czterdziestych

ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych441. Terapia tańcem, czyli choreoterapia,

zaliczana jest do nurtu terapii poprzez sztukę – arteterapii442. Opiera się na

przeświadczeniu, że własna ekspresja twórcza – czy to plastyczna, muzyczna,

teatralna, literacka, czy taneczna – może być doskonałym sposobem na pozbycie się

negatywnych emocji, rozluźnienie, lepsze poznanie samego siebie i wyrażenie

swych potrzeb w inny sposób niż za pośrednictwem prostego komunikatu

językowego. Rozwój tej formy terapeutycznej w Polsce doprowadził do powstania

w 2004 roku Instytutu DMT, w którym kształci się profesjonalnych

psychoterapeutów tańcem i ruchem443, istnieje także Polskie Stowarzyszenie

Choreoterapii, organizujące warsztaty i szkolenia dla terapeutów tańcem, a na kilku

uczelniach można uczęszczać na studia z zakresu choreoterapii. Od 2006 roku

odbywa się Międzynarodowy Tydzień Tańca Terapeutycznego − spotkania i

warsztaty, podczas których dochodzi do wymiany doświadczeń i poszerzania

wiedzy i umiejętności związanych z choreoterapią444.

Terapia tańcem skierowana jest do ludzi cierpiących na wiele schorzeń, takich

jak: nerwica, depresja, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość ruchowa, autyzm, a

także mających kłopoty z wyrażaniem własnych potrzeb i emocji. Problemy te mogą

mieć różną etiologię. Jednym z badaczy zainteresowanych możliwościami terapii

poprzez taniec i ruch był Rudolf Laban, tancerz i teoretyk, który „wykazał,że

wszyscy ludzie mają zdolność porozumiewania się za pomocą ‘mowy ciała’, a ruch

jest naturalnymśrodkiem komunikacji. Za najważniejsze potrzeby uznawał ruch,

odprężenie, ekspresję i tworzenie. Odkrył,że wszystkie te potrzeby człowiek może

realizować w tańcu”445. Choreolog Laban ustalił także pojęcie impulsu, miejsca i

sposobu powstawania ruchu. Zlokalizował go w centrum ciała – dokładnie w

okolicach przepony – skąd ruch promieniuje na wszystkie kończyny, rządząc

potrójną harmonią: ciała, duszy i umysłu446.

440 Tamże, s. 73.
441 M. Kran 2001:Taniec jako forma psychoterapii. „Arka”, nr 36, s. 23.
442 Ciekawa analiza, dotycząca terapii sztuką, oparta na tłumaczeniu tekstów amerykańskich

zawarta jest w książce B. Borowskiej-Beszty: dz. cyt.
443 Zob. www.choreoterapia.com
444 Zob. Strona Internetowa Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii: http://www.psch-ptt.pl.
445 K. Dudkiewicz 2000:‘Mowa ciała’ poprzez taniec. „Życie Szkoły” nr 6, s. 345-344.
446 I. Turska: dz. cyt., s. 221.
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Stanem, w którym komunikacja w większości przypadków jest w jakimś

stopniu zaburzona, jest zespół Downa − aberracja chromosomowa, w której w 21.

parze łańcucha DNA znajdują się trzy chromosomy zamiast dwóch447. Różnica na

poziomie genetycznym pociąga za sobą zmiany w budowie mózgu oraz dysmorfię w

budowie ciała (najbardziej charakterystyczne są skośne szpary powiekowe i

zmarszczka nakątna)448. Pomijając szczegółową analizę, warto wspomnieć, że

zaburzenia autokontroli, spontanicznej aktywności, inicjowania kontaktu, tworzenia

dłuższych wypowiedzi to najczęściej wymieniane przez badaczy cechy

charakterystyczne trisomii 21449. Problemy te można w pewien sposób

przezwyciężać terapią tańcem, także ze względu na szczególne upodobanie osób z

zespołem Downa skierowane ku muzyce i aktywności ruchowej przy jej dźwiękach.

Taniecściśle wiąże się z powieścią PoczwarkaDoroty Terakowskiej, choć nie

mamy w niej do czynienia z opisem choreoterapii prowadzonej przez specjalistę.

Taniec i jego szeroka symbolika zostają wykorzystane do stworzenia osi

powieściowej narracji.Życie płodowe dziecka i jego wyłanianie się z nicości jest

przedstawione jako taniec, który tworzy i porządkuje kosmos, dzieli go na dzień i

noc. Równocześnie jest to czas radości i beztroski, który zostaje brutalnie przerwany

porodem, po którym istnieje niebezpieczeństwo, że dziecko nigdy już nie będzie

tańczyć: „Proszę też zwrócić uwagę, że pani córeczka ma wiotkie mięśnie, a gdy do

tego dojdzie duży ciężar ciała, także typowy dla DS., czyli syndromu Downa, no

to… – …to nigdy nie zatańczy – powiedziała od rzeczy Ewa”450.

Życie dziewczynki to ciągła tęsknota za tańcem i pragnienie wyrażenia się

poprzez delikatny, rytmiczny ruch. Odchodzenie z tegoświata i powrót do Boga

również odzwierciedla taniec:

I Myszka rzuciła Mu się w objęcia. Zatonęła w nich i zawirowała na paluszkach w nie

kończącym się tańcu. Wirowała tak szybko,że zaczęła przemieniać się w rozmazaną,

połyskliwą, coraz słabiej widoczną kolorową plamę. I tańcząc w Jego potężnych,

447 Por. L. Sadowska, A. Gruna-Ożarowska, M. Mysłek-Prucnal 2007:Problemy
psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji wświetle
piśmiennictwa i własnych badań naukowych. W: Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i
pedagogiczne. Red. B. Cytowska, B. Winczura. Wydawnictwo „Impuls”. Kraków.

448 Por. B. Górnicki , B. Dębiec, J. Błaszczyński (red.) 1995:Pediatria. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL. Warszawa.

449 L. Sadowska, A. Gruna-Ożarowska, M. Mysłek-Prucnal: dz. cyt., s. 140.
450 D. Terakowska: dz. cyt., s. 14-15.
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bezkresnych ramionach, była coraz lżejsza i lżejsza, aż wreszcie stała się tak lekka, jakby jej

nigdy nie było451.

Scenaśmierci dziewczynki skonstruowana jest w oparciu o symbolikę tańca

jako przemiany tancerza w inną formę istnienia.

Z kolei podczas tańca na strychu, kiedy dziewczynka przenosi się do Ogrodu,

mamy do czynienia z symboliką tańca jako wyzwolenia: „’Tu mogę tańczyć…’,

uprzytomniła sobie, wspięła się na palce i zawirowała, wykonując swobodny, lekki

piruet. Owiał ją ciepły wiatr, a wirując, poczuła szaloną radość i nieskończoną

wolność. Tak mogło być zawsze”452. Okazuje się, że taniec sprawia,że dziewczynka

czuje się wolna i równocześnie szczęśliwa.

Wykorzystana zostaje także symbolika tańca jako dziękczynienia bóstwu:

„Zakończyła swój taniec głębokim ukłonem, takim, jaki oglądała w telewizorze u

prawdziwych tancerek. Kłaniała się po kolei drzewom, krzewom, kwiatom,

Wężowi – i niewidzialnemu Jemu, który obdarzył ją darem”453.

Taniec zakończony ukłonem, skierowany ku Bogu, wyrażać ma wdzięczność

za otrzymane od niego łaski.

W powieści Poczwarka Doroty Terakowskiej główną bohaterką jest

dziewczynka dotknięta zespołem Downa oraz dodatkowym uszkodzeniem mózgu.

Sprawia to,że w wieku sześciu lat jest w stanie wypowiedzieć jedynie pojedyncze

sylaby. Czasem udaje jej się użyć ich w sposób celowy, chcąc przekazać jakąś myśl:

„– Maa, taaaa…!– mówiła Myszka, pragnąc, by matka zatańczyła, porzucając

wszystkie zmartwienia (taniec był według Myszki wyrazem największej radości,

lekarstwem na wszystko, co złe, zapowiedzią piękna, które nieuchronnie musi nadejść i

niewątpliwie nadejdzie; taniec był wyzwoleniem)”454.

W przywołanym fragmencie dziewczynka zachęca matkę, aby ta zatańczyła,

pokazując tym samym,że traktuje taniec jako lekarstwo na smutek oraz możliwość

wyrażenia swego zachwytu i szczęścia. Taniec można by nazwać motywem

przewodnim książki, gdyż jest czymś, do czego dziewczynka tęskni najbardziej, co

451 Tamże, s. 320.
452 Tamże, s. 229.
453 Tamże, s. 249.
454 Tamże, s. 51.
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jest jej największą przyjemnością: „Chciała tańczyć zawsze. Myszka wierzyła,że

taniec to także wyraz miłości do wszystkiego, co się kocha”455.

Taniec to nie tylko sposób na wyrażenie miłości, ale także innych emocji, które

często tak trudno przekazać słowami: „Myszka wierzyła,że taniec wyraża wszystko

to, czego słowa nie potrafią. […] Miała świadomość, że taniec umie prosić,

przepraszać, wołać, przyzywać, wyrażać radość i miłość, agresję i nienawiść. Czuła,

że taniec ma samospełniającą się moc. Większą niż słowa”456. Można więc

powiedzieć, że taniec traktowany jest jako pełnoprawny kod komunikacyjny, a

wręcz jako kod doskonalszy od językowego, z racji tego,że nie tylko potrafi go

zastąpić, ale sprawdza się w sytuacjach, w których możliwości języka są

niewystarczające. Również w raju taniec pozwala na wyrażenie uczuć tym, którzy

na ziemi często mieli z tym kłopot: „Tu, w Ogrodzie wszystkie te dzieci tańczyły, a

ich uczucia przenikały przez niekształtne pancerze ciał i unosiły się wokół, lżejsze

od oddechu. Myszka odbierała je całą sobą, słyszała i rozumiała”457. Dziewczynka

odwiedza w zaświatach inne Dary Pana, czyli dzieci niepełnosprawne, mające

podobnie jak ona trudności z komunikacją z innymi. Komunikują się z nią za

pomocą tańca, który potrafi przekazać ich uczucia.

Wieczny taniec, będący dla niej tożsamy z rajem, staje się czasem przemiany

ciężkiego, nieforemnego ciała w niewypowiedzianą lekkość kolorowej, świetlnej

plamy. Nieco inaczej przebiega metamorfoza podczas ziemskiego tańca, który

Myszka wykonuje dla swego ojca, obserwującego ją z ukrycia:

Powoli, powolutku zaczęła tańczyć. Unosiła nogi i wyrzucała je w bok, wznosiła rączki

coraz wyżej i wyżej, przeginała ciało, naśladując trawę na wietrze. Zastanawiała się, czy

tata czuje to, co ona: czy wie,że Myszka tańczy przepięknie i lekko, a tylko jej ciało trzyma

ją na podłodze holu; miała nadzieję, że tata widzi, iż ona fruwa jak motyl, choć ciałem jest

przywiązana do ziemi458.

Przemiana dziewczynki dotyka głównie jej wnętrza, dzięki tańcowi czuje się

lekka, zwinna i sprawna. Jednak owo przeświadczenie jest tak silne,że ma nadzieję,

że również obserwujący ją tata jest w stanie dostrzec, jak zmienia ją taniec, jak

potrafi ukazać jej prawdziwą naturę, skrytą pod ułomnym ciałem. Ojciec

455 Tamże, s. 53-54.
456 Tamże, s. 85.
457 Tamże, s. 315.
458 Tamże, s. 86.
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doświadcza dysonansu; z jednej strony czuje niechęć do ciężko chorego dziecka,

które w oczywisty sposób kłóci się z jego pojęciem piękna i harmonii, z drugiej

jednak podświadomie wyczuwa zamiłowanie dziewczynki do sztuki – pewnego dnia

w mruczeniu córki rozróżnia dźwięki znanej mu melodii z symfonii Mahlera, której

często słucha – będące dla niegoświadectwem posiadania przez nią wyższych uczuć.

Implicite wyraża pogląd głoszony przez Boecjusza, który twierdził,że człowiek, aby

uchwycić piękno, musi je nosić w sobie459. Owe podświadome przeczucia sprawiają,

że:

[…] śledził jak Myszka próbuje tańczyć. W przeciwieństwie dożony, od razu wiedział,

że te niezgrabne– dla niego odrażające ruchy są tańcem, te mozolne i beznadziejne próby

oderwania nóg od podłogi,żałosne wymachiwania wiotkich, nieposłusznych rąk, te

szokujące podrygi nieforemnego tułowia– to wszystko miało być ulotnym, porywającym

pas de deux,a przypominałodanse macabre460.

Pragnienie tańca ukazuje się u dziewczynki w chwilach, kiedy chce wyrazić

radość oraz zachwyt, gdyż: „taniec to radość życia, radość świata, radość z własnego

ciała”461. Chęć zatańczenia pojawia się u niej pewnego razu w supermarkecie, na

widok stosu dojrzałych, czerwonych jabłek, przywodzących na myśl rajskie. Czując

przemożną wolę wyrażenia swego zachwytu, pozbywa się krępującego ruchy

ubrania i zaczyna tańczyć:

Za rzędami półek stała golutka, gruba Myszka, poruszając się dziwacznie i okropnie, z

ociężałością niedźwiadka, w jakimś nieprzyzwoicie obrzydliwym, spowolnionym rytmie.

Miała zamknięte oczy i szeroko otwarte usta, wysunięty język wsparł się o brodę. Strużka

śliny spłynęła już na piersi i pełzała ku wystającemu, białemu brzuchowi. Bose,

platfusowate stopyślizgały się niezgrabnie po kafelkowej posadzce, a ręce to dotykały

gołego ciała, to wędrowały nieporadnie ku górze. Na twarzy dziewczynki malował się

bolesny wyraz zachwytu i nieobecności462.

Dziewczynka wyraźnie pogrążona w swoimświecie, skupiona jest tylko na

swym tańcu, który równocześnie zachwyt wyraża, jak też wprowadza ją w stan

uniesienia.

459 W. Tatarkiewicz 2006:Dzieje sześciu pojęć. Wydawnictwo PWN. Warszawa, s. 377.
460 D. Terakowska: dz. cyt., s. 80.
461 Tamże, s. 55.
462 Tamże, s. 169-170.
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O komunikacji za pośrednictwem tańca opowiada także wspomniany już film

Ja też! Brat głównego bohatera Daniela, Santi (Antonio Naharro), wrazżoną

prowadzi zajęcia taneczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie463. Większość

z uczestników zajęć ma trudności z porozumiewaniem się, przekazaniem swych

uczuć, emocji i potrzeb. W tańcu otwierają się zarówno na kontakt z samym sobą,

jak i innymi tancerzami. Szczególnie widoczne staje się to w przypadku pary

zakochanych, którym taniec pozwala wyrazić swoje uczucia i zbliżyć się do siebie.

Dobrze wychowani i cały czas traktowani przez rodziców jak dzieci, nie

dopuszczają do siebie myśli o uczuciach, dopiero taniec otwiera ich, pozwalając

zrozumieć własne emocje. Dzięki temu ich opiekunowie dostrzegają, że choć ich

dorosłe dzieci mają niższy iloraz inteligencji, to takie same potrzeby i uczucia, jak

każdy człowiek.

JĘZYK TO TOŻSAMOŚĆ464

Język jest integralną częścią człowieka, która zazwyczaj w sposób

nieuświadomiony wpływa na jego sposób myślenia i postrzeganiaświata.

Najczęściej nabywa go naturalnie w procesie socjalizacji i enkulturacji.Kiedy

przyswojenie mowy nastręcza pewnych trudności, albo gdy posługiwanie się

jakim ś językiem jest nieakceptowane lub wręcz zabronione, wtedy człowiek

zaczyna go postrzegać jako istotny element swojej tożsamości. Tak było

niewątpliwie w czasach zaborów z językiem polskim i Polakami, którzy posługiwali

się nim i uczyli go swoich dzieci, uważając, że wraz z jego zniknięciem, zniknie

także ich tożsamość. Podobnie czuli się Głusi, kiedy w ich edukacji zaczął

dominować oralizm, zabraniający posługiwania się językiem migowym. Ten nurt

pedagogiczny był tak restrykcyjny,że dzieci podczas lekcji musiały siedzieć z

rękami z tyłu, aby nie wykonywać żadnych gestów, a całą uwagę skupiać na

odczytywaniu mowy z ust i rozwoju możliwości słuchowych. Jednak niesłyszący,

którzy mieszkali najczęściej razem w internatach, tworząc własną społeczność,

potajemnie porozumiewali się w języku migowym, który był dla nich znacznie

463 Na temat tańca, a także teatru tańca z udziałem osób niepełnosprawnych, pisze Magdalena
Grenda w tekście Estetyzacja ciała zdeformowanego w działaniach tanecznych z udziałem osób
niepełnosprawnych. W: „Studia Kulturoznawcze” nr 1(2)/2012.O wstręcie i wstydzie. Red. M.
Kamińska. Zauważa ona, że współczesna kultura, propagująca kult ciała zdrowego, młodego i
pięknego, powoli otwiera się na artystyczne działania sceniczne przełamujące te wymagania.

464 Metonimia, która podkreśla istotność języka w procesie budowania tożsamości – język,
który jest częścią tożsamości, zostaje wysunięty na pierwszy plan.
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prostszy i naturalniejszy niż język foniczny. Taka sytuacja sprawiła,że silniej się z

nim związali, czuli, że jest ich ważną częścią: „Z innymi niesłyszącymi

komunikowałem się w ten naturalny sposób bezżadnych przeszkód i dobrze się

czułem w ich obecności. Tworzyliśmy jakby zaprzysiężoną wspólnotę, a język

migowy był naszą tajemną mową” 465. Jak przyznaje niesłyszący od urodzenia Peter,

tylko język, którym porozumiewanie nie nastręcza większych trudności, może z

powodzeniem spełniać swą funkcję. Dodatkowo, z racji tego,że znany był tylko

niewielkiej grupie, stał się tajemnym kodem, którym społeczność ta się posługiwała.

Sceptykom, którzy starali się przekonać Petera o konieczności wszczepienia

implantuślimakowego, wyjaśniał:

Wcale nie tęskniłem za słuchem. Miałem przecież swoją mowę! Nie było sensu

opisywać im, jak wspaniale rozmawia się w języku migowym. Jak poetycki, subtelny,

precyzyjny i zróżnicowany może być ten język dla kogoś, kto go dobrze zna.(…) Czy ryba

tęskni za powiewem ogrzanego słońcem górskiego powietrza, przesiąkniętego zapachem

tymianku?466.

W swoich wypowiedziach mężczyzna podkreśla siłę języka, który tworzy

społeczność, utożsamianie się jednostek z daną wspólnotą. Tożsamość jednostkową

bardziej akcentuje indywidualistka Sara z filmuDzieci gorszego Boga467. Piękna i

inteligenta absolwentka szkoły z internatem dla głuchych, po jej skończeniu pracuje

w niej jako sprzątaczka. Gdy do placówki przybywa nowy nauczyciel James, od

razu zwraca na nią uwagę. Z czasem udaje mu się przełamać jej początkową niechęć

oraz buntowniczą naturę i zbliżają się do siebie, a w końcu zostają parą. James jako

nauczyciel mowy stara się przekonać Sarę, aby uczyła się mówić i odczytywała

mowę z ust. Ona natomiast coraz mocniej czuje,że mężczyzna chce na nią wpływać,

kierować nią, pokazując wyższość mowy dźwiękowej nad migową, co jej się nie

podoba. Również stawia mu więc ultimatum: „jeśli chcesz ze mną rozmawiać, naucz

się mojego języka”, podkreślając, że jest on jej częścią i nie zamierza go odrzucać.

Jest wściekła i ma poczucie niesprawiedliwości, że to zawsze ona musi

przełamywać swoje ograniczenia związane z brakiem słuchu, aby komunikować się

z najbliższymi, a nie odwrotnie. Chce, aby inni, a w szczególności James,

zrozumieli,że język migowy nie jest dla niej tylko sposobem porozumiewania się,

465 P. Hepp: dz. cyt., s. 67.
466 Tamże, s. 224.
467 Dzieci gorszego Boga1986, reż. R. Haines.
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ale stanowi część jej osoby, jest z nim integralnie związana i nie zamierza go

odrzucić.

Język zatem może być rozumiany zarówno jako część ciała, nad którą nie ma

kontroli, jak też jako tożsamość człowieka, jej główny element. Językiem może stać

się także taniec, który pozwala wyrazić siebie, swoje uczucia, emocje i myśli.
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Zakończenie

W analizowanych tekstach kultury zostały przedstawione dwadzieścia dwie

osoby mające problemy z porozumiewaniem. Trudności te mają różnorodne podłoże

oraz różnie się manifestują: od braku komunikacji poprzez jej ograniczenie do

drobnych jej utrudnień. Przekładają się one także na odbiór społeczny dotkniętych

nimi osób: niemożność komunikacji automatycznie wyklucza daną jednostkę z

procesu porozumiewania, a zatem i z uczestnictwa w kulturze. Szczególnie bolesne

jest to dla osób, których umysł zachował sprawność, a które nagle tracą możliwość

komunikacji, jak Jean-Dominique (Motyl i skafander) czy Kasia (Ołówek), którzy z

pełnosprawnych członków społeczeństwa, aktywnych uczestników życia

kulturalnego, zostają zredukowani do roli pacjenta, którego ciało wymaga opieki.

Podobnych emocji doświadcza Anne (Miłość), dotknięta afazją po przebytym udarze.

Poza kulturą są też autystyczni Charlie (Czarny balonik) i Tomek (Dziewczyna z

szafy) oraz Kalinka (Kalinka) z rdzeniowym zanikiem mięśni i Marysia z zespołem

Downa (Poczwarka). Przez pierwsze lata swegożycia także Temple Grandin

(Temple Grandin), Helena Keller (Historia mojegożycia), Christy Brown (Moja

lewa stopa) i Mateusz Rosicki (Chce się żyć) czują się oderwani od społeczeństwa z

powodu braku możliwości porozumienia –żyjąc wśród ludzi, cały czas są jak

samotne wyspy, pozbawione kontaktów z otoczeniem. Z kolei Max z zespołem

Aspergera (Mary i Max), choć potrafi mówić, ma poczucie pewnego oderwania od

społeczeństwa z powodu trudności w zrozumieniu zachowań ludzi i przekazów

niewerbalnych.

Bohaterowie doświadczają najczęściej poczucia izolacji, stąd też porównują

swoją chorobę do więzienia, które nie pozwala wyrazić siebie, ogranicza. Czują

także gniew i bunt, co prowadzi do traktowania zaburzenia mowy jak przeciwnika, z

którym walczy się, podejmując terapię.

Emocje, których doświadczają w codziennym życiu, uzależnione są od

momentu, w jakim się znajdują, od etapu reakcji na chorobę. Krótko po postawionej

diagnozie dominują negacja, niezgoda na usłyszaną wiadomość i poczucie

odosobnienia. Następnie pojawia się gniew, złość i niezgoda na zaistniałą sytuację.

Z czasem emocje te ustępują, gdyż rodzi się nadzieja,że wszystko jeszcze da się

cofnąć, czy to za sprawą siły wyższej, czy też uzdrowicieli, którzy w magiczny

sposób zlikwidują niepożądane objawy. Gdy wiara w to,że postawioną diagnozę
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można zmienić, umiera, pojawia się smutek, przygnębienie, czasem depresja.

Dopiero otrząśniecie się z żalu i poczucia beznadziei, zaakceptowanie nowej

sytuacji i rozpoczęcie racjonalnych działań, dają możliwość stworzenia nowej

tożsamości, zintegrowanej z istniejącą chorobą lub zaburzeniem.

Konstruowanie siebie, czyli tworzenie własnej tożsamości, związane jest z

czterema motywami: autowaloryzacją, autoweryfikacją, autodiagnozowaniem,

samodoskonaleniem.

Autowaloryzacja to utrzymanie pozytywnej opinii o sobie, poczucie bycia

lepszym, redukcja niepewności, przypisywanie sukcesów sobie, a porażek

okolicznościom zewnętrznym, niezależnym od nas.

Autoweryfikacja jest potrzebą spójności w ramach koncepcji siebie,

otaczaniem się ludźmi, którzy potwierdzają tę koncepcję (trwała zmiana koncepcji

siebie może dokonać się jedynie w sytuacji, gdy reorganizacji ulega jej trzon – na

przykład po pojawieniu się nieuleczalnej choroby, która dezorganizuje tożsamość –

a człowiek znajduje oparcie w otoczeniu dla zaistniałej zmiany).

Autodiagnozowanie polega na szukaniu trafnych i rzetelnych informacji o

sobie, które nie zawsze potwierdzają istniejącą koncepcję siebie.

Samodoskonalenie związane jest z nastawieniem na stawanie się lepszym w

obliczu pozytywnego Ja możliwego, które staje się mentalnym modelem,

motywującym zachowania nakierowane na realizację wzoru. Aby samodoskonalenie

mogło wystąpić, musi istnieć cecha struktury Ja, jaką jest przekonanie o możliwości

jej modyfikacji. Jeśli jednostka czuje,że dana cecha jest niezmienna, włącza

autowaloryzację468.

Po otrzymaniu diagnozy związanej z nieuleczalną chorobą lub zaburzeniem

osoby nią dotknięte doświadczają rozpadu własnej tożsamości. Dążąc do utrzymania

spójności w ramach koncepcji siebie, potrzebują życzliwego wsparcia otoczenia,

które umożliwi integrację nowych elementów tożsamości.

Problemy z komunikowaniem w badanych tekstach kultury związane są z

ośmioma słowami-kluczami – wstydem, walką, rośliną, więzieniem, siłą,

autorytetem, podróżą i językiem – opisującymi je w sposób metaforyczny. Metaforą,

która kształtuje tożsamość większości bohaterów, jest CHOROBA TO WSTYD.

468 Por. T. Jankowski 2006:Motywy związane z koncepcją siebie. W: Studia z psychologii w
KUL. T.13. Red. P. Francuz, W. Otrębski. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin, s. 149-174.
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Wyraża się ona w następujących kontekstach: wstyd z powodu wyglądu związanego

z zaburzeniem genetycznym własnego dziecka, generujący wstyd własnego wstydu,

skrępowanie i zażenowanie w obliczu nieakceptowalnych społecznie i kulturowo

zachowań (wyjątkowo widoczne w filmie Czarny balonik), wstyd własnych

ograniczeń fizycznych związanych z postępującą chorobą, dający poczucie utraty

godności, wstyd mieszający się z lękiem i niepewną przyszłością. Także samo

mówienie o chorobie psychicznej czy o jąkaniu jest powodem wstydu.

NIEMOŻNOŚĆ POROZUMIENIA SIĘ TO WSTYD to metafora, która w

sposób szczególny uwidacznia się z kolei w historii życia Kasi ze stwardnieniem

zanikowym bocznym (Ołówek) oraz w doświadczeniach jąkającego się króla

Jerzego VI (Jak zostać królem).

Natomiast choroba, która staje się walką (CHOROBA TO WALKA),

charakterystyczna jest zwłaszcza dla schizofrenii i autyzmu. Choroba powoduje

autoagresję, zatem pojawia się walka z samym sobą. Często dochodzi do tego walka

z urojonymi przeciwnikami. Gdy ograniczenia ciała spowodowane chorobą

uniemożliwiają swobodną aktywność, chory toczy walkę o zachowanie wolności. Z

kolei śmiertelna choroba wymaga czasem podjęcia walki o życie. Czasem chęć

porozumiewania się jest tak wielka jak ograniczenia, co sprawia,że PRÓBA

KOMUNIKACJI TO WALKA, walka z ograniczeniami własnego ciała, aby

przekazać swoje potrzeby, lub też agresja fizyczna jako forma przekazywania

informacji. Może też pojawić się agresja z powodu niemożności porozumienia się.

Fizyczne dysfunkcje, jak na przykład niepełnosprawność sensoryczna, sprawiają, że

naturalny proces przyswajania mowy wymaga dużo więcej zaangażowania niż w

przypadku osoby zdrowej. Mnogość wysiłków i ich natężenie powodują, że

NAUKA MOWY/TERAPIA TO WALKA, któr ą toczą zarówno głuchoniewidoma

Helenka, niesłyszący Peter i Michał, ich rodzice, jak też jąkający się król Jerzy VI.

Metafora rośliny pojawia się w dwóch odsłonach, leżących na przeciwległych

biegunach. Negatywnie nacechowane pojęcie, widoczne choćby w sformułowaniu

‘być rośliną’, jest niezwykle silnie związane z konstruowaniem tożsamości przez

Mateusza Rosickiego (Chce się żyć), dla któregożyciowym celem jest zaprzeczenie

temu określeniu. Wszelkimi sposobami pragnie on przekazać, że przypięta mu łatka

istoty nierozumiejącej nie jest zgodna z rzeczywistością. Dla Kasi cierpiącej na

stwardnienie zanikowe boczne (Ołówek) i Jeana-Dominique’a z zespołem

zamknięcia (Motyl i skafander) określenie to nie niesie aż tak silnych emocji, gdyż
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to nie ktoś z zewnątrz je im nadaje, ale sami się tak nazywają. Całkowicie zrywa z

powszechnym rozumieniem metaforycznym pojęcia ‘roślina’ Andrzej Lipiński,

autorKalinki. Dla niego staje się ono pełnym czułości, nacechowanym pozytywnie

określeniem ciężko chorej córeczki. Tworzy jej spójny obraz w oparciu o metaforę

rośliny: poczynając od porównania aktu poczęcia do sadzenia, poprzez nadanie

imienia pochodzącego od nazwy krzaku i przyrównanie opieki/wychowania do

pielęgnacji, a na odchodzeniu przedstawionemu jako usychanie kończąc.

Dla bohaterów, którzy nie mogą się swobodnie poruszać, CIAŁO TO

WIĘZIENIE. Taki odbiór ich cielesnej powłoki jest zrozumiały szczególnie w

przypadku Jeana-Dominique’a, który zachowując w pełni sprawny umysł i

świadomość, nie jest w stanie się poruszać. W podobnej sytuacji znajduje się Kasia

w końcowej fazie stwardnienia zanikowego bocznego, której ciało każdego dnia

staje się większym więzieniem, ciężarem. Zniewolenie przez ciało jest też udziałem

Mateusza Rosickiego, który co prawda może się poruszać, ale w sposób mocno

ograniczony przez niedowład i spastyczność mięśniową. Z kolei dla Daniela z

zespołem Downa ciało staje się więzieniem z powodu charakterystycznego fenotypu.

Okazuje się, że jedynie wygląd zdradzający aberrację chromosomową jest społeczną

blokadą, uniemożliwiającą mu realizację życiowych planów. Co do dwójki małych

bohaterek – Kalinki i Marysi, trudno określić, jak odbierają swoje cielesne powłoki,

ale ich rodzice traktują dzieci jako uwięzione w kalekich ciałach.

Oprócz poczucia,że to ciało jest czymś, co więzi, niemożność porozumiewania

się może nakładać kajdany (BRAK KOMUNIKACJI TO WIĘZIENIE). Dla

głuchoniewidomej Heleny z powodu braku zmysłów komunikacja z ludźmi jest

kluczem do poznawaniaświata. Stąd też czas, gdy nie potrafiła się porozumieć,

wspomina ona jako okres, gdy jej człowieczeństwo nie miało możliwości pełnego

rozwoju. Z kolei Anne, doświadczająca udaru, czuje się jak wtrącona do więzienia,

gdy usiłuje bezskutecznie przekazać swoje myśli.

CHOROBA TO WIĘZIENIE UNIEMOŻLIWIAJĄCE NORMALNE ŻYCIE

to metafora szczególnie widoczna w zaburzeniach spektrum autystycznego.

Charliemu i Tomkowi autyzm uniemożliwia samodzielneżycie, dla Temple jest

powodem występowania trudności z radzeniem sobie z problemami i zmianami w

życiu, natomiast Maxa blokuje przed nawiązywaniem bliższych relacji z ludźmi.

Choroba, jaką jest schizofrenia, staje się więzieniem także dla Barbary, którą

ogromny poziom lęku blokuje przed kontaktami zeświatem i podejmowaniem
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codziennej aktywności. Rdzeniowy zanik mięśni to choroba, która z każdym dniem

coraz bardziej więzi ciało i duszęmałej Kalinki.

Inny aspekt choroby podkreśla metafora CHOROBA TO SIŁA BUDUJĄCA.

Wskazuje ona,że choroba genetyczna, jaką jest zespół Downa, dotykająca

najbliższego członka rodziny, pozwala na zastanowienie się nad istotą

człowieczeństwa. A porażenie mózgowe może pomóc odkryć talent i go rozwinąć,

czego doskonałym przykładem jestżyciorys Christiego Browna, malującego udane

obrazy lewą stopą. Nawet w chorobie tak dramatycznej jak zespół zamknięcia

można odnaleźć siłę, która pozwoli na pogłębioną ironiczną autorefleksję i

zamknięcie jej w słowie pisanym, co udowodnił Jean-Dominique w książce

Skafander i motyl. Natomiast brak dwóch wiodących w poznaniu zmysłów

powoduje,że Helena skupia się na pozostałych, wykorzystując je znacznie lepiej niż

przeciętny człowiek. Z kolei jąkanie, które przez wiele lat było dla króla Jerzego VI

więzieniem i powodem do wstydu, udaje mu się przekuć na swoją cechę

charakterystyczną, włączając je do obrazu swojej tożsamości.

Często niestety CHOROBA TO SIŁA NISZCZĄCA, która powoduje,że chce

się odejść, traci się chęć życia, jak Anne (Miłość), lub odczuwa się ból i blokadę w

wyrażaniu emocji, jak Barbara Rosiek (Byłam schizofreniczką). Z kolei Barbara Jach

(Droga schizofreniczki: Pamiętnik) podkreśla niszczącą emocjonalną stabilność, siły

życiowe oraz chęć do pracy i aktywności moc schizofrenii. Nawet u pełnej zapału

do pracy i działania Heleny pojawiają się chwile, gdy choroba niszczy jej

pozytywne nastawienie.

Siła związana jest także z opieką nad chorym dzieckiem (OPIEKA NAD

NIEPEŁNOSPRAWNYM TO SIŁA), co w sposób szczególny ukazane jest w

przypadku autystycznego Charliego i jego rodziny, a szczególnie matki, która maw

sobie niebywałe pokłady energii, aby codziennie stawiać czoła trudom związanym z

wychowaniem syna. Niespożytych sił psychicznych i fizycznych wymaga codzienna

troska rodziców Kalinki, chorej na rdzeniowy zanik mięśni, których sześć lat życia z

córką przypomina ciągły dyżur na oddziale intensywnej terapii.

Autorytet to słowo-klucz, które niewątpliwie nie jest pierwszym, jakie kojarzy

się z osobami z zaburzeniami mowy. Jednakże właśnie ono buduje obraz tożsamości

dwojga niesłyszących bohaterów: Johna Singera i Heleny Keller, którzy jako dorośli

swymi czynami i postawą dawali wyraz mądrości, pracowitości i wytrwałości, będąc

dla innych wzorem i ostoją, a także udzielając im wsparcia.
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Co ciekawe, rys przenikliwości i ukrytej mądrości mają w sobie (przynajmniej

w oczach ich rodziców) także dwie niepełnosprawne dziewczynki, Marysia i

Kalinka. Rodzice traktują swoje dzieci jako te, które wiedzą-widzą więcej niż się

wydaje, które w głębi, pod kalekim ciałem, skrywają przenikliwy rozum.

Z kolei podróż szczególnie silnie związana jest z bohaterkami zmagającymi się

ze schizofrenią. Sama choroba jest konceptualizowana za pośrednictwem metafory

SCHIZOFRENIA TO PODRÓŻ WEWNĘTRZNA, jak opisują ją dwie Barbary. Dla

nich ma ona swój początek, drogę, którą trzeba przebyć i oczekiwany koniec,

którym ma być wyzdrowienie.

Sama podróż bywa też aktywnością podejmowaną, aby uciec od życia

(PODRÓŻ TO UCIECZKA OD ŻYCIA). Taką formę wybierają rodzice małej

Kalinki, którzy podróżują, aby uciec od niezwykle ciężkiej codziennej egzystencji.

Przemieszczanie się, pokonywanie kilometrów autostrad, daje im poczucie

porzucenia ciężaru za sobą. Chorująca na schizofrenię Magda również pragnie uciec

od życia pełnego urojeń i omamów. W tym celu zażywa środki narkotyczne, udając

się w podróż mentalną do piękniejszegoświata. A kiedyświat rzeczywisty staje się

coraz bardziej nie do zniesienia, postanawia uciec od niego ostatecznie , wybierając

się w swoją ostatnią podróż. Znacznie mniej dramatyczna jest ucieczka odżycia

podejmowana przez Barbarę Jach, która przyznaje,że podróż literacka w świat

wierszy Bolesława Leśmiana była tą przynoszącą jej radość i wytchnienie od trudnej

codzienności.

Podróż może być podejmowana także w jednym konkretnym celu. Dla

rodziców Kalinki PODRÓŻOWANIE TO DROGA DO ZDROWIA, gdyż obierają

sobie za cel podróży odległe, pozbawione atrakcji turystycznych miejscowości z

powodu przyjmujących w nich uzdrawiaczy, którzy mają pomóc ich śmiertelnie

chorej córeczce. Po pewnym czasie ich nadzieje okazują się złudne, a wtedy podróż

nabiera innego znaczenia – PODRÓŻ TO DROGA DO NORMALNOŚCI. Pragną

oni choć w pewnym stopniu zapewnić sobie i swojej córce namiastkę normalnego

życia, dlatego ryzykują, opuszczając wygodny, dostosowany do potrzeb chorej dom,

usytuowany w pobliżu szpitala i wyruszają w podróż po Europie. Zdobyte

doświadczenia pozwalają im nabrać dystansu dożycia, a także pojęcia normalności.

Język, kojarzony z mową w sposób najbardziej oczywisty, pojawia się w

badanym materiale w kilku znaczeniach. Jako narząd mowy metaforycznie ujęty

jako JĘZYK TO ZWIERZĘ, KTÓRE PANUJE NAD CZŁOWIEKIEM, uwidacznia
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się w sylwetkach czterech bohaterów: Johna Singera, Petera, Marysi i Daniela. John

nie uważa, aby mówienie, kiedy samemu się nie słyszy, było naturalne. Mimoże

nauczył się mówić, nie lubi tego robić, gdyż nie czuje władzy nad własnym

narządem mowy. Zdecydowanie woli się posługiwać językiem migowym, aby się

komunikować z innymi ludźmi. Podobne odczucia ma niesłyszący Peter, który

mówi, ale czuje się niepewnie, używając języka do wypowiadania słów, których nie

jest w stanie usłyszeć. Nad swoim językiem zupełnie nie jest w stanie zapanować

Marysia z zespołem Downa, ponieważ z powodu aberracji chromosomowej ma

słabsze napięcie mięśni i węższe podniebienie, co powoduje,że dziewczynka mówi

bardzo niewyraźnie. Również Daniel ma zespół Downa i choć jego język rzadko

wymyka mu się spod kontroli, to musiał włożyć wiele pracy w to, aby nad nim

zapanować, przełamując obciążenie genetyczne.

Kiedy narząd mowny odmawia posłuszeństwa, okazuje się jednak,że można

znaleźć inny sposób na wyrażenie siebie i swoich potrzeb. Gdy niepełnosprawność

intelektualna ogranicza zdolności komunikacyjne,środkiem wyrazu siebie może z

powodzeniem stać się taniec – TANIEC TO JĘZYK. Tak dzieje się w przypadku

wspomnianej Marysi z zespołem Downa, której obraz skonstruowany jest w oparciu

o metaforę tańca. Zarówno początek, jak i koniec jejżycia przedstawione są jako

taneczne wirowanie, a próby przekazania swoich emocji rodzicom to – wyglądające

z zewnątrz na nieudolne pląsy – misterne piruety. Również dla grupy tanecznej

złożonej z osób z zespołem Downa (stanowiącej drugi plan wJa też!) taniec staje się

wyzwoleniem, językiem, w którym jej członkowie mogą przekazać zainteresowanie

sobą, a nawet miłość.

Istotność języka dla człowieka jest niepodważalna. W prezentowanych tekstach

kultury na plan pierwszy w kształtowaniu tożsamości wysuwa się on w obrazach

osób niesłyszących. Dla Petera JĘZYK TO TOŻSAMOŚĆ, tożsamość z innymi

Głuchymi, a posługiwanie się językiem migowym tworzy wspólnotę kulturową osób

pozbawionych słuchu. Dla Sary z kolei język migowy tworzy jej tożsamość

jednostkową. Kobieta wyraźnie podkreśla, że jest jej częścią i nie jest w stanie się go

wyrzec na rzecz języka fonicznego, gdyż nie jest to tylko kwestia formy przekazu,

ale też wpływu, jaki dany język ma na człowieka i jego sposób myślenia.

Dla przedstawionych powyżej wyników badań konieczne było przyjęcie

perspektywy badawczej zakorzenionej w językoznawstwie kognitywnym, ale

czerpiącej jednocześnie z metod właściwych kulturoznawstwu.
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