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Życie wewruwzne - czyli duchowe, umysłowe, intymne. 
Pierwsze, automatyczne, skojarzenia idą w kienmku wysub
limowanych możliwości psychiki człowieka, tego najws
panialszego wytworu ewolucji ziemskiej. Bardzo przewrotnie 
zatytułował Marek Koterski swoją sz~. 
Bo cóż obserwujemy na scenie? Gazeta - śmieci - zupa. 
Zsyp - winda - telewizar. To „ sprawy", wokół których 
koncentruje się egzystenlja bohaterów „Życia 
wewnt:.trznego". Ale - czy aby /Ul pewno Marek Koterski 
napisał sztukę o „ Kowalskich", o jakiejś przeciętnej 
parze małżeńskiej? A może jest to sztuka o „ bloku "? 
Kiedyś duży dom wielorodzinny nazywano kamienicą. 
Kamienice stały wzdłuż ulic i tworzyły miasto. 
W socjalistycznej Polsce duży dom wielorodzinny 1U1zwano 
blokiem Bloki tworzą „ blokowiska" zwane inaczej nocle
gownią. I wywierają bardzo niedobry wpływ 

/Ul człowieka, /Ul rodzinę, /Ul społeczeństwo, /Ul 1U1ród 
„ Blok a sprawa polska" - tak postawiony problem 
powinien być przedmiotem dociekań socjologów, kulturo
mawców, psychologów. Może w pierwszej chwili 
teza, iż „ blokowisko" odcisnęło piętrw /Ul losach 1U1rodu 
wydaje się absurdal/Ul. Ale przecież Umberto Eco, 
wybitny badacz zjawisk kultury, przyjrzawszy sit:_ 
wpływowi dżinsów na zachowanie ich użytkownika, 
doszedł do znacznie bardziej radykalnych wniosków. 
Pisze o tym cokolwiek żartobliwie, lecz doprawdy przekon 
jąco. SzJuka, a zatem również teatr. 
ma do spełnienia przede wszystkim funkcjt:_ artystycmą 
i powinna unikać publicystyki. Ale czasem mamy ochott:. 
„porozmawiać" z widzem. zasyg1U1lizawać jakiś trudny, 
może nierozwiązywalny problem „Życie wewnętrzne " 
to studium zdegradowanej egzystencji, studium rozkładu 
rodziny. Z poczucia przegranej rodzi się agresja, chamstwo, 
złość. Ciekawe czy bohaterowie „Życia wewnętrznego" 
wzbudzą w /UIS współczucie, czy też niechęć, a może 
po prostu śmiech? Bo to przecież nie my ... 

Marek Koterski, (ur.1942), reżyser, scenarqsta, eseista. Ma w swoim 
dorobku artystycznym filmy krótkometrażowe, fabularne 
(Życie wewn~ITV!e, Porno, Nic śmiesv1ego) oraz sztuki teatralne, m. in. 
Nienawidzę, ~1órą teatr nasz wysrawil trzy lata temu. 
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Umberto Eco 

FILOZOFIA LĘDŹWI 
Luca Goldoni opublikował zabawny reportaż z wybl7...eża adria

tyckiego na temat perypetii mężczyzn noszących dżinsy i nie 

wiedzących, jak poradzić sobie z siadaniem ani jak uplasować 
swoje zewnętrzne narządy rcxlne. Sądzę, że problem postawiony 

prftz Lukę Goldoniego jest głęboko filozoficzny i chciałbym go z 

należytą powagą rozwinąć, prawdziwy myśliciel bowiem traktuje 
jako istotne każde doświadczenie z życia codziennego, a poza tym 
czas już, aby filozofia zaczęła się poruszać nie tylko na wła<;nych 

nogach, ale i na własnych lędźwiach. 

Nosiłem dżinsy, kiedy jeszcze były 1L.adkością, a w każdym 

bądź ra?je wkładało się je tylko na wakacjach. Uważałem, i 

uważam je nadal, za bardzo wygodne, szczególnie w pod.róży, gdyż 

nie tr7...eba się martwić o kanty, dziury czy plamy. Dziś nosi się 

dżinsy także z powodów estetycznych, ale decydttjące pozostają 
względy praktyczne. Jednak wiele lat temu musiałem z nich zrezyg

nować, ponieważ bardzo przytyłem. Prawilll jest, że można znaleźć 

rozmiar extra large, ale dżinsy są w tym przypadku szerokie nie 
tylko w talii, ale i w nogawkach, można je nosić, chociaż nie jest to 

szczególnie piękny widok. 

Niedawno, ograniczywszy alkohol, straciłem wystarczająco 

dużo kilogramów, żeby móc przymierzyć dżinsy niemal nonnalne. 

Przeszedłem przez mękę, kiedy ekspedientka w sklepie radziła mi: 
,,Niech pan naciągnie, zobaczy pan, że potem się dopa<;ują" i 

wyszedłem, nie będąc zmuszonym wciągać brzucha. Mimo wszys

tko, po tak długiej przerwie, rozkoszowałem się noszeniem spodni, 

które zamiast ściskać w talii, opinają biodra, ponieważ cechą 
charakterystyczną cbjnsów jest wła5nie uciskanie strefy lędźwiowo

sakralnej i trzymanie się nie na skutek zawieszenia,lecz przylega

nia. 
Ze, względu na upływ czasu wrażenie było całkiem nowe. Nie 

uciskały boleśnie, ale dawały odczuć swoją obecność; w dolnej 
części ciała czułem, że mam coś w rodzaju pancerza, chociaż był 

on bardzo elastyczny. Nie mogłem, gdyby mi przyszła na to ocho-



poruszyć nim wraz ze spodniami. Fakt ten dzieli, że tak powiem, 
nasze ciało na dwie niezależne od siebie strefy: jedną wyzwoloną 

z ubrań, od pasa w górę, oraz drugą, utożsamiającą się organicznie 

z ubraniem, od pa<;a do kostek. Odkryłem, że moje ruchy, sposób 

chodzenia, odwracania się, siadania, przyśpieszania kroku są inne. 

Ani trudniejsze, ani łatwiejswze, ale na pewno inne. 

Żyłem zatem, wiedząc, że mam na sobie dżinsy, podczas gdy na 

ogół żyjemy, zapominając o kalesonach czy spodniach. Żyłem dla 

moich dżinsów, a więc zachowywałem się jak ktoś, kto nosi dżinsy. 
W każdym razie przyjąłem pewną postawę. Ciekawe, że ubranie 
tradycyjnje najmniej formalne i sprzeczne z wszelką etykietą jest 

wła~nie tym, które najbardziej narzuca pewną etykietę. Na ogół 

jestem dość niechlujny, siadam gdzie popadnie, zachowttję się, jak 

mi się podoba, nie pretenduję do żadnej elegancji. Dżinsy stały się 

dla mnie narzędziem samokontroJj , uczyniły ze mnie osobę lepiej 

wychowaną i dojrzalszą. Rozwa7..,a!em długo tę kwestię, szczególnie 

z konsultantami płci przeciwnej. Dowiedziałem się od nich tego, 

czego się już przedtem domyślałem, a mianowicie, że dla kobiet jest 
to normalne doświadczenie, gdyż cały ich przyodziewek 

pomyślany był zawsze tak, aby wymóc na nich określony sposób 
zachowania: wysokje obca'iy, pa<;y do pończoch, biustonosze z 
fiszbinami, obcisłe bluzeczh 

Zaczqłem się wtedy zastanawiać, jak bardzo w rustorii cywiliza
cji ubranie, rozurruane jako pancerz, wpłynęło na zachowanie, a w 

konsekwencji na zewnętrzną moralność. Wiktoriańskj bourgeois 

był surowy i powściągliwy z powodu sztywnych kołnierzyków, 

zachowanie zaś dziewiętna<;towiecznego dżentelemena uwarun

kowały dopa<;owane redingoty, trzewiki, cyLindry nie pozwalające 

na gwałtowne ruchy głowy. Czy gdyby Wiedeń leżał na równiku, a 
jego mieszczanie chodzili w szortach, to Freud opisałby te same 

neurotyczne symptomy, te same edypalne trójkąty? A czy opisałby 

je w ten sam sposób, gdyby on sam, lekarz, chodził w szkockim kil
cie (pod który, jak wiadomo, nie wkłada się nawet slipów) ? 

Ubranie uciskające jądra sprawia, że myśli się inaczej . Kobiety 

podcza5 menstruacji, chorzy cierpiący na hemoroidy, zapalenie 
jądra, pęcherza moczowego, prostaty itp. wiedzą, jak dalece 

uciskanie i interferencja w sferę ileo-sakralną wpływają na humor 

oraz bystrość umysłu. AJe to samo można powiedzieć (być może 
nie w równej rruerze) o szyi, ramionach, głowie, stopach. Ludzkość, 

która nauczyła sie chodzić w butach, zorientowała swój umysł 

inaczej, niż gdyby chodziła boso, Jest coś smutnego, szczególnie 

dla fi.łozofów wywodzących się z idealizmu, w myśli, że Duch ma 

swój początek w podobnych uwarunkowaniach.[„.] AJe problem 

dżinsów skłonił mnie do jeszcze innych rozwa7 ... arl.Strój nie tylko 
narzucał rru pewne zachowanie; koncentrując moją uwagę na 

zachowaniu, zmuszał mnie do życia na zewnątrz. Tzn. ograniczał 
moje życie wewnętrzne . Dla ludzi wykonujących mój zawód jest 

czymś normalnym myśleć w czasie chodzenia o czymś innym, o 

artykule do napisania, o wykładzie, który trzeba wygłosić, o relac

jach między Jednostką a Wspólnotą, o tymjak rozwiązać problem 

Zbawienia, czy istnieje życie na Marsie. Jest to coś, co w naszym 

środowiskowym żargonie nazywamy życiem wewnętrmym. No, 

cóż trzeba przyznać, że na skutek noszenia moich nowych cbnsów 

żyłem wyłącznie życiem zewnętrznym, myślałem o relacji 

porruędzy mną w spodniach a otaczającym mnie światem . 

Posiadłem heteroświadomość, czyli świadomość naskórkową. 

Zdałem sobie wtedy sprawę, że myśliciele na przestrzeni 

wieków walczyli o to, aby wyzbyć się pancerm. Wojownicy żyli 
na zewnątrz, cali w zbrojach i kolczugach, ale mnisi wymyślili 

ubranie, które samo przez się pasowało do właściwego im 

zachowania (było majestatyczne, spływające, z jednego kawałka 

materiału, układało się w fałdy godne przedstawienia na pom

niku), pozostawiało ciało (wewnątrz) całkowicie swobodne i 

niepomne siebie. Mnisi mieli bogate życie wewnętrzne i byli bar
dzo brudni, ciało bowiem, zakryte ubraniem, które je nobilitowało, 

a zarazem uwalniało z okowów, mogło swobodnie rozmyślać i 

zapomnieć o sobie. Interpretacja taka nie odnosi się tylko do ludzi 
Kościoła, wystarczy pomys1eć o pięknych opończach Erazma. 

Także kiedy intelektualista musi włożyć pancerz świecki (perukę, 

krótkie żakiety), w samotni, kiedy oddaje się rozmyślaniom, stroi 

się w eleganckie sz]afrokj albo luźne koszule a la Balzac. Myśl nie 

toleruje obcisłego trykotu . 
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Skoro więc pancerz narzuca życie na zewnątrz, to w takim razie 
tysiącletnie poddaństwo kobiet wynika również z faktu, że 

sjX>łeczeństwo wymusiło na nich noszenie pancerza, co sprawiło, 
że zaniedbały one ćwiczenie umysłu. Kobieta została zniewolona 
przez mcxlę nie tylko dlatego, że mcxla zmusza ją do bycia atrak
cyjną, zachowywania się w sposób subtelny, pełen wdzięku, pod
niecający i czyni ją tym samym przedmiotem sek<;ualnym. Została 
zniewolona przede wszystkim dlatego, że ubraniowe konstrukcje, 
które jej doradzano, prt.emieniły się w psychologiczny przymus 
życia na zewnątrz. Pozwala to zrozumieć, jak bardzo kobieta 
musiała być umysłowo wybitna i nie pozbawiona heroizmu, aby, 
tak wystrojona, stać się panią de Sevigne, Vittorią Colonną, Marią 
Curie czy Różą Luksembrg. Mys1 ta nie jest bezwartościowa, gdyż 
pozwala nam dQjść do wniosku, że dżinsy, pozorny symbol wyz
wolenia i równości płci, narzucane dziś przez mcxlę kobietom, są w 
istocie jeszcze jedną pułapką Dominacji . Nie wyzwalają bowiem 
ciała, lecz podporządkowują je kolejnej etykiecie i więżą w kolej
nym pancerzu, który tym razem nie wydaje się być pancerzem, 
gdyż, na pozór, dżinsy nie są ,,kobiece". 

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Narzucając zachowanie 
skierowane na zewnątrz, ubrania są semiotycznymi chwytami, czyli 
mechanizmami umożliwiającymi komunikac_ię. O tym wiedziano 
już wcześniej, ale nikt dotąd nie próbował ustalić paraleli z syntakty
cznymi [składniowymi] strukturami językowymi , które, jak twierdzi 
wielu badaczy, wpływają na kształtowanie się myśli. Również syn
taktyczne struktury języka ubraniowego wpływają na sposób 
widzenia świata i to w sposób znacznie bardziej fizycmy niż conse
cutio temporum [następstwo czasów] lub istnienie trybu warun
kowego. Pomyślcie tylko, gdzie zaczynają sie nieskończone drogi 
ucisku i wyzwolenia, a t:ak?_e trudnej walki o zrozumienie ich natury. 

Zaczynają się także w pachwinie. 

Umberto Eco „Semiologia życia codziennego'". Warszawa 1996 

Umberto Eco (ur.1932),jeden z najwybitniejszych intelektu
alistów współczesnych, semiolog, estetyk, teoretyk literatury. 
Autor uczonych rozpraw, felietonów (Zapiski na pudelku 
ZJJpalek) oraz powieści (/mir.;_ róży). 



Czy potraficie się porozun1iewać? 
(test dla małżeństw) 

Każde małże r1stwo staje przed koniecznośc i<t podejmowania decyzji w 
dziesiątkach różnych spraw. Jasne i precyzyjne wyrażanie swego zdania ułatwia 
porozumiewanie s ię. Poniższy test może pomóc małżonkom określi ć czy w ich 
wzajemnych stosunkach istniej<t przeszkody utrudniające prowadzenie satyf
sakcjonujących rozmów. Kwestionariusz powinni wypełnić oboje partnerzy, a 
potem porównać wyniki . 

l. Nie stucha 
2. Za dużo mówi 
3. Za mało mówi 

.~· Przery"'.a __ 
5, Mówi zbyt nieja<>no 
6. Nigdy nie mówi na temat 
7. Nie kiwa głową ani nie okazuje, 

że się zgadza 
8. Nie wysyła sygnałów 

świadczących. że stucha 
(na p1-zyklad „mhm"~ 

9. Nie daje parmerowi szansy 
wypowiedzenia s ię 

IO. Nie rozmawia na drażliwe 
tema_t_y_ 

11 . Za dużo rozmawia 
o sprawach drażliwych 

,_~2_. Zadaje zbyt wiele pytań 

13. Zadaj_e.~byt mało pytań 
14. Zamyka ust~ l?"..rlnerowi 
15 Zamyka się w sobie, 

gdy jest prLygnębiony 

Styl komunikowania się 

PARTNERA 
Z TOBĄ 

TO MNIE 
MARTWI 

MOJEGO 
Z PARTNF:REM 

W lewej kolumnie podaj oceny zachowań parlncra wobec ciebie. Dla 
okre(lcnia ic h częstorliwości używaj następujących liczb: 
(0) nic zdarza s ię (I) rzadko (2) czasami (3) częs to (4) zawsze . 
W ś rodkowej kolumnie wskaż . w jakim stopniu martwi cie; dany problem: 
(O) w ogóle nie (I) lekko (3) średnio (4) bardzo. 
W prawej kolu mnie oceń swoje własne zac howania wobec part nera. 

Czy warto się kłócić? 

Jeśli postanowisz okazać złość , masz do wyboru wiele sposobów zrobienia 
tego. Niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne, bo jednocześnie uśmierzają 
twój gniew i pozwalają na zakomunikowanie partnerowi tego, co chcesz mu 
przekazać. Na przykład wypowiedź : „Jestem zła (zły) na ciebie" może mieć 
bardziej konstruktywny wpływ na partnera ( partnerkę) niż wyrażanie kąśliwych 
uwag o jego osobowości albo nieodzywanie się do niego (niej) . 

Nawet jeśli zdecydujesz się obrać strategię łagodnego i pozbawionego 
wyraźnej wrogości obchodzenia z partnerem (wyjaśnianie, rozwiązywanie prob
lemów, zwalczanie kłopotów), to nie gwarantuje ci to bynajmniej, że on także 
powstrzyma się od okazywania ci wrogości. 

Pomocne bywa opanowanie umiejętności odróżniania wypowiedzi prowoka
cyjnych od konstruktywnych. Zamiast tłamsić partnera, postaraj się zdobyć 
większą pozytywną pewność siebie i raczej stwierdzaj fakty niż krytykuj . 

Wypowiedzi prowokacyjne 

Co z ciebie za gnida, 
że przeszkadzasz mi, kiedy 
rozmawiam z matką. 

Jak śmiesz, śmierdzielu, 
krytykować mnie w obec
ności dzieci. 

Jesteś zbyt leniwy, żeby 
zgasić światło, kiedy 
wychodzisz z pokoju. 

Jesteś bezczelna, bo zawsze 
śmiejesz się z tego, jak 
mówię. 

Wypowiedzi konstruktywne 

Jest mi przykro, kiedy 
przeszkadzasz mi, gdy roz
mawiam przez telefon. 

Kiedy krytykujesz mnie 
w obecności dzieci, czuję się 
podle i podrywa to mój 
autorytet. 

Proszę cię, żebyś zgasił 

światło, wychodząc z poko

JU. 

Drażni mnie, kiedy 
wyśmiewasz mój sposób 

Opracowano na podstawie: 
Aaron T. Beck „Miłość nie wystarczy" 

Poznań 1996 
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