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Dariusz Piotr Klimczak

„W IMIę JOJCA”. POEZJA ZMĄCONA.  
REFlEKSJE NAD TWÓRCZOśCIĄ POETYCKĄ OSÓB  
Z ZABURZENIAMI PSYChICZNYMI 

Termin „poezja” – to może zbyt dużo powiedziane. Może lepiej użyć terminu 
„poezja zaburzona”, „poezja zmącona”, podobnie jak clifford Geertz, który na gruncie 
antropologii interpretatywnej nieprzystawalność gatunkową twórczości, różnorodność 
form i stylu, jej opisu, niemożność dotarcia do absolutnej prawdy wraz z problemem 
komunikacji, zwykł określać mianem „pisarstwa zmąconego”1.

Doświadczenia awangardy XX wieku, eksperymenty futurystów (słynny „but 
w butonierce” brunona Jasieńskiego), a zwłaszcza twórczość dadaistów, prekursorów 
poezji lingwistycznej etc., każą nam ze zrozumieniem, a niekiedy i z pełnym podziwem, 
podejść do sztuki słowa osób zaburzonych psychicznie (przypadek rafała wojaczka, 
Edwarda Stachury). Do naszych działań biblioterapeutycznych i eksperymentów twór-
czych można śmiało przyłożyć tezę Floriana znanieckiego o dewiacyjnej formie każdej 
kreacji, o istnieniu dewiantów in plus oraz in minus. chociaż widzimy z perspektywy, iż 
pojęcie normy zmienia się wraz z kodem kulturowym i społecznym. Émile Durkheim 
w Zasadach metody socjologicznej uważał, że „każde odchylenie od wzorca zdrowia 
jest zjawiskiem chorobliwym”2, normalność oznacza zaś to, co powszechne i najczęściej 
spotykane. pojęcie normy, normalności jest zatem względne, zależne od powszechno-
ści, sekwencyjności, powtarzalności.

współcześnie odwróciło się Durkheimowskie pojęcie normy. odchylenie, 
choroba stały się zjawiskiem powszechnym. To normalność, kanon kulturowy, zasady 

1 c. Greetz, O gatunkach zmąconych. Nowe koncepcje myśli społecznej, [w:] Postmoder-
nizm. Antologia przekładów, red. r. nycz, wyd. uJ, kraków 1996, s. 216 i nn.

2 É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, tł. J. Szacki, pwn, warszawa 2011, s. 86. 
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etyczne i estetyczne stały się odchyleniem, kodem mniejszości. zmienia się zatem poję-
cie normy na naszych oczach, hic et nunc. 

kultura współcześnie jest rozszczepiona, schizofreniczna, urojona, naznaczona 
stygmatem i motywem trumienno-genitalnym. przewidział to już w połowie XX wieku 
wybitny psychiatra Antoni kępiński analizując różnorodne formy schizofrenicznej eks-
presji3. 

przy okazji omawiania twórczości dewiacyjnej, zmąconej, mówić jednak mo-
żemy o naturalności tej formy kreacji. Trzeba poczynić jednak rozróżnienie pomiędzy 
normalnością a naturalnością. ojciec rewolucji seksualnej, Alfred kinsey uważał w po-
łowie XX wieku, iż zoofilia, pedofilia, pederastia, homoseksualizm – skoro występują 
w przyrodzie, to są naturalne. nienaturalny zaś jest celibat i odroczony termin ślubu. 
Jednak gdzie się rodzi normalność, a gdzie nienormalność? Granica oddzielająca natu-
ralność od normalności jest dzisiaj zaburzona i zachwiana, zmącona, płynna. Dla osoby 
zaburzonej jej nienormalne zachowanie będzie całkiem naturalne. natomiast, normal-
ne zachowanie osoby zdrowej będzie całkiem nienaturalne. widzimy, jak się rozszcze-
pia  optyka spojrzenia na rzeczywistość. Tylko homeostaza oraz właściwe mechanizmy 
adaptacyjne zapewniają właściwe funkcjonowanie wewnątrz i na zewnątrz.

proces kreacji artystycznej dotyczy także zjawiska patologii, a co za tym idzie 
– wizerunku odmieńca, outsidera. Dzisiaj, kiedy wszystkie chwyty są dozwolone, kiedy 
symbol wiary chrześcijańskiej sprofanowano w miejscu publicznym (konkretnie w cen-
trum Sztuki współczesnej) bez żadnej refleksji nad tą formą wypaczenia jego sensu i zna-
czenia, kiedy pornograficzne rojenia dewiantów, skatofilów i perwersyjnych zboczeńców 
urastają do miana i rangi sztuki, wystawiane są na deskach teatrów, kiedy sztuka brutal-
na wyszła poza obręb szpitali psychiatrycznych (Dramaty fekalne wernera Schwaba, czy 
dramaty Sary kane, instalacje Doroty nieznalskiej czy performance petera Grabowskie-
go, Adama Darskiego „nergala” itp.) można się zastanowić, czemu służy ten rodzaj epa-
towania „chorą sztuką”? czy chory jest podmiot czy przedmiot? czy jest to forma psycho-
terapii, arteterapii czy kulturoterapii? czy to jeszcze sztuka, a może po prostu psychoza? 
 Są to pytania zahaczające nie tylko o krytykę sztuki czy literatury, ale przede 
wszystkim o wartość tego rodzaju tworzenia. czy w istocie należałoby pochylić się  
z pielęgniarską troską nad tymi wszystkimi twórcami epatującymi swoimi urojeniami, 
psychopatią „życia artystycznego”, egocentrycznym światkiem swojej poplątanej i za-
burzonej psychiki? Jest to problem tak stary, jak stara jest sztuka. Jej odbiorca nie jest 
jednak nań skazany – jest wolny. kartezjuszowska postawa „od” i „do”, każe nam patrzeć 
na sztukę zaburzoną, zmąconą, dewiacyjną w perspektywie, primo – uwolnienia się od 
tego nałogu współczesnej kultury, secundo – analitycznej, nakierowującej do zbadania 
zjawiska, promowania tak umiłowanej przez starożytnych Greków (ksenofonta, home-
ra, Solona, Tukidydesa….) kalokagatii (gr. kalokagathia) – połączenia dobra z pięknem.  
 brak harmonii, relacji dobra z pięknem, wyzucie z norm społecznych i obyczajo-
wych, brutalizacja życia codziennego, toksyczna rodzina, toksyczna kultura – to początek 
i zarzewie procesu chorobowego. następstwem tego jest autyzm, zanik metabolizmu 
komunikacyjnego, wyobcowanie, lęk, demonizacja, ambiwalencja, dysymulacja, perse-

3 zob.: A. kępiński, Schizofrenia, wL, kraków 2001.
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weracja, ektoderma nerwowa, urojenie, psychoza, atomizacja, rozbicie, dziwaczność, 
oderwanie od rzeczywistości itd., a więc wszystkie składowe świata schizofrenicznego. 

Analiza twórczości zmąconej

na temat tzw. sztuki psychopatologicznej, chorej, zmąconej istnieje obszerna li-
teratura. kulturoznawcy, antropolodzy wraz z psychiatrami wykoncypowali termin sztu-
ki schizofrenicznej, Art-brut, Outsider-Art, Brutalism-Art itp. w odniesieniu do literatury, 
poezji, możemy zbadać, jakie możliwości artystyczne i poznawcze, diagnostyczne za-
wiera ten rodzaj pisarstwa. zmącenie bowiem dotyczy przede wszystkim nie tyle różno-
rodności gatunków literackich, co wizji świata, kreacji podmiotu lirycznego, motywów, 
symboli czy wreszcie wielkiej i małej metafory obecnej w świecie poezji zaburzonej.  
 w połowie XX wieku Jan St. bystroń4 w swoim opus magnum (Socjologia) 
przedstawił „publiczność literacką”, ustosunkowując się jednocześnie do pisarstwa 
i czytelnictwa, występującego na różnych poziomach społecznych. badacz podkreślił 
rolę katarktyczną i terapeutyczną wypowiedzi literackich osób niepełnosprawnych 
psychicznie, odbiegających od normy zdrowia psychicznego, samotnych, imaginacyj-
nych, bojaźliwych. były to badania prekursorskie, jak na owe czasy. bystroń zanalizo-
wał więc fenomen domorosłych pisarzy, którzy bezwiednie chwytają za pióro, doce-
niając też rolę, jaką spełniają w literaturze osoby chore (przytaczając słowa Ernesta 
renana, który tak pisał o pascalu: „kto by nie wolał być chorym jak pascal, aniżeli 
zdrowym jak przeciętny człowiek”, dodając, iż „najpiękniejsze dzieła na świecie po-
wstały w stanie gorączki, a cała wielka twórczość pociąga za sobą utratę równowagi ”). 
 Starożytni rzymianie zwykli mawiać Varietatis delectat! różnorodność uboga-
ca – na swój sposób – także i współczesnego odbiorcę. przy omówieniu poezji zmą-
conej owa varietatis objawia się nie tylko w odniesieniami do choroby, wspomnień, 
lęków, fantazmatów i miazmatów, w których „wychował się” autor, porażających 
swoją bezpośredniością opisów stanów uczuciowych, i jeszcze bardziej ponurych 
realiów świata schizofrenicznego. przede wszystkim uderza siłą artystycznego wy-
razu, swoistą symfonią i amplitudą uczuć i przeżyć – dopełnionych niekiedy formą 
„mowy automatycznej”, „strumienia świadomości” czy bardziej „podświadomości” .  
 Autorzy, którzy doświadczyli okrucieństw tej „królewskiej choroby”, raz po raz 
dają asumpt do przemyśleń innego rodzaju, wykraczających poza proste opisy autobio-
graficzne. budują swój świat, żeby ten świat zaistniał w każdym, kto chce go poznać. 
na swój sposób próbują odnaleźć zagubiony sens, jak w wierszu callahana pt. W imię 
jojca5:

4 J.S. bystroń, Socjologia, wyd. „książnica polska”, warszawa 1947.
5 Teksty pochodzą od pragnących zachować anonimowość uczestników biblioterapii zorgani-

zowanej w ramach projektu Fundacji „Maximum” pt. „Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna 
osób z zaburzeniami psychicznymi”.
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pseud. „Callahan”

W imię jojca

w imię jojca pokutuję przy śniadaniu
w imię jojca wyrzekam się kapusty
Tłusto
pusto
przyszło
wyszło
wcisło 
wlazło
wyszło
w imię jojca błogo
łogo
pogo
nago

 w tej poetyckiej relacji uderza tytuł, który nieodmiennie kojarzy się z pacie-
rzem, znakiem krzyża, czynionym na początku modlitwy. wezwanie ojca, zastąpiło we-
zwanie „jojca”. To charakterystyczne dla sztuki urojonej zdeformowanie, ukazuje rozpad 
dotychczasowej struktury świata i norm religijnych, społecznych, obyczajowych. Mowa 
automatyczna, oparta na rymach dokładnych, jest rezultatem splątań, uczuć negatyw-
nych związanych z destrukcją („wcisło, wlazło”), a nagromadzenie czasowników oraz 
przymiotników („pusto, tłusto”) obrazuje świat psychiki schizofrenicznej.
 badania nad wypowiedziami literackimi pacjentów i osób z zaburzeniami psy-
chicznymi z pogranicza normy zdrowia psychicznego oraz osób, które doznały ura-
zu psychicznego, długotrwale przebywały w stanie depresji, występują coraz częściej  
w opracowaniach dotyczących problemu rehabilitacji i resocjalizacji. obszerna literatura 
przedmiotu, dotycząca walorów diagnostycznych i terapeutycznych poprzez pracę z pa-
cjentami, pogłębienie relacji terapeuta–pacjent, także na drodze wypowiedzi literackich, 
biblioterapii, stwarza nowe możliwości twórczej ekspresji, a tym samym terapii i rehabi-
litacji6. 

6 zob. wybrane publikacje na temat biblioterapii: h. borzyszkowska, Rola książki w życiu i procesie 
rewalidacji dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, [w:] Dziecko niepełnosprawne  
w bibliotece, wyd. Sbp, warszawa 1996, s. 16-22; E. Szmytkowska, Książka w procesie rehabilitacji dziec-
ka autystycznego, [w:] Dziecko niepełnosprawne w bibliotece, wyd. Sbp, warszawa 1996, s. 28-33; Książ-
ki, które pomagają żyć. Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej  
i społecznej. Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodzie, opr. E.b. zybert, wyd. Sbp,  
warszawa 2000; i. borecka, Z motylem w tle. O baśni i w biblioterapii i terapii pedagogicznej, wyd. pwSz, 
wałbrzych 2004. Także, kolejne numery periodyku „biblioterapeuta” itp. itp.
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 odmiennie jednak należy podejść do kreatywności7 (czyli tworzenia własnych 
wypowiedzi literackich) oraz odczytywania i interpretacji (czyli kontaktu z dziełem lite-
rackim, książką, działaniem odtwórczym). Tutaj należy wspomnieć o bardzo ciekawym 
przykładzie twórczości osób znajdujących się w warunkach ekstremalnych, sytuacji od-
osobnienia (więźniowie, kryminaliści, dewianci z zakładów i zamkniętych szpitali psy-
chiatrycznych etc.).
 Terapia, zwłaszcza autoterapia, przy pomocy prowadzenia zapisków, notatek, 
dzienników, listów wreszcie materiałów przeznaczonych przez autora świadomie do 
upowszechnienia, zalecana przed Ducio Demetrio8, jest formą biblioterapii reminiscen-
cyjnej, w odniesieniu zaś do języka poezji warto poczynić dodatkowe ustalenia.
 Funkcja poetycka, jak uczył roman Jakobson, to „projekcja zasady ekwiwalencji 
z osi wyboru na oś kombinacji”. najprościej rzecz ujmując, utwór poetycki jest komunika-
tem, w którym dochodzi do głosu wypowiedź odbiegająca od neutralnego i naturalnego 
toku, jest to swoisty „komunikat naddany”, „uporządkowanie naddane”. Stąd też waż-
na jest segmentacja tekstu, jego wersyfikacja, uczłonkowanie. Tekst, w którym funkcja 
poetycka jest nadrzędna w stosunku do innych może być pełen środków artystycznych,  
a więc epitetów, porównań, metafor, może mieć specyficzny układ rytmiczny.
 zachęcając osoby z zaburzeniami do uprawiania poezji uczulamy je na ten ro-
dzaj wypowiedzi, który cechuje pewna forma, zachęcamy do praktykowania japońskie-
go haiku, polegającego na pisaniu przez dwie osoby utworu zbliżonego do poematu, 
w którym muszą być zachowane stosowne wymogi, skrótowość, pointa, wersyfikacja, 
żart. Terapia poetycka stosowana jest obecnie nie tylko w szpitalach i sanatoriach i nie 
tylko u pacjentów stricte-psychiatrycznych. wymaga udziału terapeuty, który czuwa 
nad doborem tematów, motywów itp. Jej wyniki uznawane są za wysoce skuteczne. 
celem tej pracy jest próba analizy psychologiczno-lekarskiej (zahaczamy tu o psychopa-
tologię ekspresji) utworów literackich (wierszy i rymowanek) oraz odpowiedź na kilka 
istotnych pytań: czy twórczość danego pacjenta zawiera:

przekaz osobisty (poetyckie „Ja” jako odzwierciedlenie i 1. porte parole pa-
cjenta),
relacje ja/mój świat 2. contra ja/świat zewnętrzny; ja/inny (obcy),
przekaz realistyczny i marzeniowo-imaginacyjny, urojeniowy,3. 
przekaz adresowany do wybranej osoby (funkcja teleologiczna, liryka zwro-4. 
tu do adrestata),
przekaz obojętny (motyw literacki nie zawierający cech osobistego prze-5. 
życia),
automatyzm myślowy,6. 
symbole, motywy i wątki obsesyjne (katastroficzne, eschatologiczne),7. 
nagromadzenie środków artystycznych, kolorytu wewnętrznego.8. 

7 Termin ów zrobił karierę pod koniec lat 90. XX wieku. zob.: Porządek i przygoda. Lekcje 
twórczości. Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości, wSzip, warszawa 1997.

8 zob.: D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, wyd. „impuls”, 
kraków 2000.
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sens i znaczenie (rozumienie) wypowiedzi poetyckiej.9. 
neologizmy, hipokoristikony, augmentatiwa, wulgaryzmy etc.10. 

 
 Analiza powyższych składowych sprzyja wykrystalizowaniu diagnozy, staje się 
zaczynem budowania przymierza terapeutycznego, zapobieżenia autoagresji, która 
obecna jest chociażby w poniższym wierszu callahana:

Buzdyganem uderzam się w skroń

Gdy przeszły smutne lata
Gdy jestem wściekły
wysadziłbym w powietrze cały świat
Ten cholerny świat

A tak uderzam się buzdyganem w skroń
oto rozsypał się glob
Mojej głowy

celem bardziej wnikliwego spojrzenia na utwór słowny jest uwidocznienie 
głównych motywów, czy toposów (gr. conoi topoi – „miejsca wspólne”), które organizu-
ją przestrzeń i świat poetycki osoby zaburzonej, jej porażki, czy sukcesu oraz „słownika’’ 
użytych rzeczowników, czasowników, przymiotników w analizowanym utworze. należy 
dodać, że często w pracy z pacjentem jego mowa jest kompletnie rozkojarzona, trudno 
zrozumieć jego wypowiedzi, które przyjmują formę bełkotu, quasi-poezji lingwistycz-
nej, jak w poniższym wierszu „Sajuzdana”.

pseud. Sajuzdan

INVOCATIONE

bziabzi! balkłąndo bzaja! kundzia ble kako bowi;
opla Ti kandzi łołoje, banda da poloje, 
bukaka dana di. kkada łojtanda kucia in gale hu hyzia
planduja ut balalaja, kako pcisłendo laje patoto.

balłando daja, nano kalana ja czastuszachałajaja
ut an karci oj kalansantu Gandaja! bla, ku ka hatibi rajcujon
nawondaros jandolobi ku pajtun oplnda!
kako Ajki kajter ka ko vi taje rantunfzi kukam
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( – kacio on dja Mamcie, kako kajoj apizder
balandajantem śmairtem kaniusoł papajankę
ut kalazał babon Stopin, ka Tuju kaciontor parajon
kukasia pla Dajanie kita kalusołowat’ babagoj)
placi kan takra kuk pakluk an łandarandzy piździaroj!
pandaraja, kalkonti kanti ańdzioro zabblandziojeni
ka du cycorenof zakałapućkanoj, ka tti zor gandiiry,
cobyti kuk zorientalioni czeslavi zfąfaloni;
ka dudari zablandololi furto gzizianto,
Saporozveno szańtutkoj, kazdarabri łajtońci;
kakuraz dziwiańctwowoj ćmudajcom  bziubzia kapałućka,
ka sonoro kalukasonto kako smalą, smundali
Gandiirio, ka ko psaibździ santoron kakupciaka płaszczalot.

 powyższa poezja bełkotu nieodmiennie, poprzez swoje uczłonkowanie  
i rytmikę, kojarzy się z inwokacją Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, jest automatycznym 
zapisem strumienia świadomości zaburzonego pacjenta. ze swej strony zasługuje na 
wnikliwszą analizę lingwistyczną, gdyż występują tu elementy języka sindhi, glosolalii, 
onomatopeizmów czy stylistyki onejroidalnej.
 inny utwór pokazuje nam motywy obsesyjne, manie prześladowcze związane 
z istnieniem w urojonej psychice pacjentki o pseudonimie Madeja „Schizofrenicznej 
pokraki” i „kata pnia”:

pseud. „Madeja”

Bezsenność

zmora straszna
zgasiła lampę
usypiając

próchnicę zębów
witam czarną dziurę
witam rozpacz
śmierć.
przy gorzkiej herbacie 
tak trudno 
napić się słodyczy
uczucia
którego już nie ma
Dupa
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Wyrok

położyłam głowę na pniu
czekam na uderzenie
Głowa nie spadła
Spadł meteor

pień ten prymitywny szubrawiec
załgany prymityw i cham
łypie do mnie zakłamanymi oczami sęków
w kolorze kału
chciał mnie oszukać
Gównojad i dziad

wzięłam siekierę mojego mózgu
i porąbałam pień
zakompleksiony egotyczny karzeł
udający olbrzyma
Trzymał się swojego narcystycznego odbicia

nawet się nie chciał palić
w ognisku

Trocinowy wymoczek

Pokraka

Schizmatyczna pokraka
nie przynosi szczęścia
ułudą mnie mami

Jest jak wesz
ryje norę w skórze
Mojej osobowości
i karmi się moją dobrocią

obiecała mi dać spokój
pokraka przeklęta
Fika mi przykrótkimi kończynami 
przed oknem oczu
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Schizmatyczna pokraka
pazerna jak świnia
która wyżarła z koryta
wszystkie kartofle
Myśląc że to perły

Są to wiersze o typie skargi, adresowane do nikogo, puste i zamknięte na od-
biorcę.  wyczuwamy niezrozumienie istoty choroby, lęków, ograniczeń, urojeń związa-
nych z zaistnieniem wyroku śmierci i obecnością w mózgu „Schizofrenicznej pokraki”. 
nie ma w tym wierszu nadziei, jest za to naczelna dominanta uczuć niskich, przerażenia, 
lęku, strachu przed karą śmierci na pieńku. choć mowa mówiona pacjentki była całko-
wicie poprawna, w swojej wypowiedzi twórczej dała upust nagromadzonym pokładom 
pretensji, żalu, agresji. właśnie w okresach zaostrzenia na pierwszy plan wysuwały się 
agresja, wulgarność, zupełne rozkojarzenie myślowe i słowne, a zarazem predylekcja 
do używania bogatego słownika z osi wyboru na oś kombinacji. 

innym przykładem pogodnej rezygnacji, ale także charakterystycznych dla schi-
zofrenii wątków trumiennych, cmentarnych, quasi-religijnych, rymowanych splątań i au-
tomatyzmów skojarzeniowych, jest poezja kaziutanka:

pseud. „Kaziutanek”

Sło-tru-miana Panienka 

wyschnięta jak trawa i spokojna
nad głowy mojej brzegiem
o świtaniu
wzdychasz zalotnie
Kokotko

blekocik – mlekocik

wydymasz się wydymką
niewydymaną
nad wydmuszką

Stajesz się okruszką
Trupią muszką

blekocik – mlekocik

Tulisz się w gumnie
i w trumnie
u mnie
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Papeciątko

papeciątko spogląda na mnie
i błogosławi mnie

papciem papeciątko papuguję

ubieram jego papeciątkowe
Stroje

i papam nad ranem
Jego paplanie
Jego papki

nad rozdartą papą
i papciem starym
paplę
pa 
pa

powyższe utwory zasługują na uwagę ze względu na swoisty komizm słowny, 
automatyzm rymów odwołujących się do słowa „papież” („papa”, „papeć”) – jako żywo 
naśladujące eksperymenty dadaistów. „papa” – to w sumie dziecinne „da, da”, które 
nadało nazwę kierunkowi. chociaż był on płodny ilościowo, to jednak nie przyniósł tak 
istotnego dla języka poezji waloru jakościowego, bowiem emanował ubóstwem, a w 
zasadzie brakiem sensu i znaczenia. 

przywołane wiersze są przeważnie melancholijne, na swój sposób jednak dow-
cipne, swoją drogą „dziwaczne”, „udziwnione”, podobnie jak imaginacyjno-marzenio-
wy świat podmiotu mówiącego, poetyckiego „Ja”. opis „papeciątka”, to de facto opis 
narcyza zachwyconego sobą, jest odbiciem autoportretu psychicznego skłonnego jed-
nak do agresji, „uderzenia papciem”, być może będącym dalekim (retrospektywnym) 
reliktem (urazem) z dzieciństwa, niepedagogicznego klapsa czy lania, które zafundował 
pacjentowi toksyczny i nieodpowiedzialny rodzic. kaziutanek na swój sposób poszukuje 
ojca, implicite ojca świętego, „papeciątka”, który w formie hipokoristikonu (zdrobnie-
nia), jest mu bliski, serdeczny, czuły, nawiązuje poniekąd do oglądanych w dzieciństwie 
w telewizji muppetów, puppetów, fraglesów, czyli zabawnych, pluszowych lalek, kojarzy 
się pozytywnie z okresem i potrzebą beztroski, oazą bezpieczeństwa, spokoju.

wiersz jest w swojej formie zwięzły i krótki. osoba zapatrzona w „blekocik- 
-mlekocik” jest być może jedynym świadkiem swojej piękności wewnętrznej.
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W stronę Słońca…

poeci zaburzeni wyrażający swoje doznania w literaturze, poezji, dają więcej 
wglądu w swoją osobowość.  wypowiedzi literackie spotykane u pacjentów tworzone są 
na różnych etapach choroby czy zaburzeń osobowości. choroba i wywołana nią izolacja 
społeczna, lęk, zagubienie, agresja, autoagresja, myśli samobójcze, automatyzm są czę-
stym motywem utworów literackich. przewaga epitetów, przymiotników, neologizmów 
do czasowników w analizowanych wierszach jest pewnego rodzaju wskazówką mającą na 
celu prześledzenie zaniku aktywności autorów, uwidaczniającym się także w ich sekwen-
cjach myślowych.

uprawianie pisarstwa jest równie ważne dla pacjenta i jego terapeuty. należy 
przypuszczać, że nasi twórcy nie zawsze ujawniają terapeutom swoje utwory literackie. 

czy biblioterapeuta i badacz twórczości zaburzonej/zaburzonych ma swoisty  
z nią ambaras? Słowo de mode, przywołujące na myśl słynną Tetralogię z kajetu pensjo-
narki boya: „w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz” (vide: pacjent  
i terapeuta). Jakże myląca ta asocjacja. 

Twórca zaburzony jest raczej wierny słownikowemu znaczeniu słowa. Ambaras 
bowiem to, po pierwsze: „kłopot sprawiany przez jakąś osobę lub rzecz”, po drugie: 
„trudna, przykra sytuacja”. pomimo całego natchnionego, urojeniowego widzenia świa-
ta, w twórczości osób z zaburzeniami z całą wyrazistością, niemal in flagranti, wkrada 
się owa „trudna, przykra sytuacja”. chorobowe piętno jest właśnie tym ambarasem,  
z którym autor pragnie się zmierzyć. czyni to na wiele sposobów, w relacji poetyckiej, 
dramaturgicznej czy epickiej. Są to sposoby obłaskawiania psychicznej traumy, raz po 
raz okraszone ekspresją słowną, wulgaryzmem. Jednym słowem – poeta-artysta po-
kazuje się nam z całym kolorytem i szarością choroby, piętnem Don kichota, ale kiedy 
trzeba wołodyjowskiego, który chce wysadzić siebie w powietrze. 

Jak przekonywał Tomasz Mann – „wspomnienia to jest jedyny raj, z którego 
nikt nas nie wypędzi” – to jednak w przypadku przetrawionych i zmąconych gatunko-
wo, treściowo, emocjonalnie utworów osób z zaburzeniami – widzimy, że (parafrazując 
Manna) wspomnienia choroby, to jest jedyne piekło, z którego nikt nas nie wyciągnie 
oprócz nas samych. Jesteśmy już do końca niewolnikami czasu, ambaras w tym jest 
największy, aby wyciągnąć jak ze snu te beztroskie chwile istnienia, o których pisze za-
kłopotany, przywoływany tu raz po raz poeta callahan:
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Poezja mroku

kometa mnie odwiedza
w dzięcioła oczach widzę stukot.
on będzie mi opowiadać
o mojej boleści.
Jest ona błękitna
Jak sufit w cerkwi.
Teraz dzięcioł
Stuka w moją głowę
w rytmie Deszczowej piosenki.

Jesienna melancholia

Moje serce jest wyprane
w deszczu jesiennym
i szeptanych wierszach 
znalezionych w zbutwiałych liściach.
łkam
AM AM
na ulicach miasta

 oto poetycki, impresjonistyczny pejzaż, wieczne dziś „jakby nie było wojny  
w psychice”, które trwa w niepowtarzalnej chwili istnienia, gdzie koniec początku i początek 
końca wyjawia tajemnicę życia, które jest snem, a może i tajemnicę snu, który jest życiem.

Dr Dariusz piotr klimczak prowadzi warsztaty 
biblio-dramoterapii 


