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ULRIKE MEINHOF I 

L I 5 T Z T R A K T U Ś H I E R C I 

)) Brief aus dem Toten Trakt << 
I To uczucie rozsadza moją głowę (szczyt czaszki musiał się chyba rozerwać, rozpry
sną<'). 

I Uczucie, jakby rdzeń kręgowy wbijał mi się w mózg. 

I Uczucie, jakby mózg pomarszczył się jak pieczone jabłko. 

I Uczucie, jakby się było podłączonym do prądu i zdalnie sterowanym. 

I Uczucie, jakby zabrano mi wszystkie skojarzenia. 

I Poczucie, że dusza wyciekła z ciała, które nie umie już zatrzyma<' w sobie wody. 

I Uczucie, jakby cela wirowała. Pobudka. Otwierają się oczy: cela się rusza. 
Po południu, kiedy swieci słońce, wszystko nagle zastyga. Nie mogę pozbyć się wra
żenia ruchu. 

I Nie wiadomo, czy człowiek trzęsie się z gorączki czy z zimna. 

I Nie wiadomo, czemu się trzęsie. Zastyga. 

I Nawet mówienie swoim własnym głosem wiele kosztuje. Mówić za g łośno. Krzy
czeć. 

I Uczucie, że traci się głos. 

I Człowiek nie umie odszyfrować znaczenia słów, może już tylko zgadywać. 

I Głoski syczące - s, ts, z, sz - są nie do zniesienia. 

I Strażnik, odwiedziny, podwórze wydają się jak z filmu. 





Tomasz Stawiszyński: Działalność pisarską i kampanię przeciwko „mitowi choroby psychianej" 
rozpoaął pan jeszae w latach 50. Dzisiaj - zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoaonych 
- psychiatria rośnie w siłę. Psychiatrzy wypowiadają się niemal na wszystkie tematy - od religii 
poaynając, a na ekonomii końaąc, obrót lekami psychotropowymi to zaś coroanie miliardy 
dolarów i miliardy euro zysku. Dlaaego w trakcie tych sześćdziesięciu lat pana intensywnej 
działalności psychiatria osiągnęła tak ogromny sukces? I ay w związku z tym nie auje się pan 
przegrany? 

Thomas Szasz: Postanowiłem sformułować radykalną krytykę psychiatrii, w chwili gdy zrozumia
łem, że „choroba umysłowa" jest po prostu nową, świecko-scjentystyaną re l igią naszych aasów. 
Nigdy nie traktowałem mojej pracy jako jakiejkolwiek formy „kampanii''. Od poaątku miałem 
pełną świadomość, że ścieram się z pewnym kulturowym fenomenem - „zbiorowym szaleń
stwem" - który nastał wówaas i narasta nadal, a jest wyjątkowo odporny na wsze l ką krytykę. 

Zresztą po tylu latach doceniam, jak bardzo jest odporny. Jednak dla mnie to nigdy nie była 
kwestia wygranej ay przegranej w debacie ay sporze. Po prostu uważam, że miałem wielkie 
szaęście. Mogłem bowiem przeze wiele lat głosić swoje poglądy, mogłem sformułować klarow
ne, wyraźnie polemiane wobec potężnej cywilizacyjnej siły stanowisko bez większych szkód dla 
mnie ay dla mojej rodziny. 

T.S.: Jeden z podstawowych argumentów wysuwanych przeciw panu przez psychiatrów -
na przykład przez profesora Petera Kramera w debacie„Czy depresja jest chorobą?'; której zapis 
można zna leźć na pański ej stronie internetowej - brzmi następująco : wspó/aesne techniki obra
zowania i badania biochemii mózgu pozwalają nam jednoznaanie stwierdzić, że depresja jest 
zjawiskiem o charakterze biologianym oraz że odpowiada za nią obniżony poziom serotoniny. 
Relacja pomiędzy aktywnością mózgu a zachowaniem to intensywnie rozwijający się obszar 
badań, który - tak twierdzą pana krytycy - zupełn ie panu umyka. Pan z kolei twierdzi, że leki 
antydepresyjne to po prostu jedna z lianych odmian substancji psychoaktywnych, takich jak 
amfetamina ay kokaina, które oaywiście dają euforyany efekt, ale nie są lekami w medyanym 
rozumieniu tego terminu„. 



• "Kamikaze 1989", 
ll.lfd reż. Wolf Gremm 



Ili 
k. 

9 m a j a 19 7 6 r o k u wwięzieniu 
Stammheim w Stuttgarcie znaleziono ciało Ulrike Meinhof. Podaas pogrzebu-demonstracji 
w Berlinie nikt nie mógł przypuszaać, że zostało ono pozbawione mózgu, który wyjęto potajem
nie do badań nad terroryzmem. W roku 1962 po wykryciu u Meinhof guza przeprowadzono ope
rację . Guza nie udało się usunąć, uszkodzono natomiast fragment kory mózgowej. Według relacji 
męża Meinhof Klausa Rainera Rohla drastyanie zmienUo się wówaas jej zachowanie. 
Z chrześcijańskiej pacyfistki, protestującej przeciwko bombie atomowej, Meinhof stała się naael
nym głosem wojującej lewicy - wkrótce później uznana została za niebezpieaną terrorystkę. 





Th.Sz.: Na tego rodzaju zarzuty odpowiadam bardzo krótko: życie to walka, a nie choroba, którą 
należy diagnozować albo leayć. 

[5.: Alkohol, halucynogeny, marihuana -wszystkie te substancje zmieniają świadomość, 
łagodząc doraźnie ból ay dyskomfort, o którym pan mówi. Rozumiem, że według pana to samo 
dotyay antydepresantów. 

Th.Sz.: Odpowiem od innej strony. Żeby zrozumieć kulturowo-językowe tło współaesnej psychia
trii, musi pan sobie uświadomić podstawową sprawę. Nieprzyjemne, trudne, bolesne doświad
aenia nie są automatyanie chorobami. Choroby dotykają wyłąanie ciała i muszą istnieć obiek
tywne testy, za pomocą których da się te choroby wykrywać. Zachowanie z definicji nie może być 
„chore''. Choroba to patologiany proces w ciele. Wszystko inne to polityka, etyka albo religia. 
[5. : Ale wielu ludzi odwiedzających psychiatrów doświadaa tych„bolesnych stanów" w sposób 
skrajny. Ataki paniki, paraliżujące lęki, rozpaa osiągają u nich skalę wręa niemożliwą do wytrzy
mania. Dlaaego lekarz nie miałby im pomagać, skoro ma do dyspozycji skuteane środki? 

Th.Sz.: Tego rodzaju doświadaenia zawsze były aęścią życia. Dzisiaj aęsto próbujemy radzić 
sobie z nimi przez diagnozowanie ich jako chorób i zażywanie leków. W przeszłości, ale także 
dzisiaj mogliśmy i możemy stawiać im aoła przez emigrację, ciężką pracę, zarabianie pieniędzy, 

małżeństwo, rozwód, modlitwę, samobójstwo i wiele jeszae innych zachowań. 

[5.: Mówi pan o tym tak, jakby ałowiek przeżywający ciężki lęk albo skrajną depresję miał 
wybór. Jakby mógł sobie postanowić, że wyjedzie do innego kraju albo się ożeni ay też rozwie
dzie i to spowoduje, że jego objawy będą mniej dotkliwe. W podobnym stylu mówi pan o narko
tykach i lekach w ogóle - że powinniśmy mieć do nich pełen dostęp, że powinny być całkowicie 
legalne. W imię wolności. Ale ay uzależnienie, na przykład od heroiny, to nie jest właśnie zaprze
aenie wolności? Czy substancje w rodzaju heroiny ay morfiny nie aynią nas niewolnikami 
i dlatego dostęp do nich jest słusznie ograniaany? 

Th.Sz. : Uważam, że ten pogląd jest kompletnie fałszywy. Niewolnictwo to pojęcie polityane, 
a nie medyane. Zażywanie leku ay narkotyku może oczywiście stać się pewnym nawykiem, ale 
przecież nawyki można przełamywać. 

U.: Opatrzył pan znakomitą przedmową nowe wydanie Suicide and the Soul Jamesa Hillmana. 
W tej książce autor, który przez całe życie pisał o konieaności uwolnienia psychologii z ograniaa
jącej perspektywy medyanego paradygmatu, mówi bardzo dużo o konieaności dokonania grun
townej rewizji dominującej w zachodniej cywilizacji prewencyjnej postawy wobec samobójstwa. 
Ale wiele uwagi poświęca także kwestii swoistej kon ieaności, popędu śmierci, wewnętrznego 

instynktu, który może kogoś popchnąć ay wręa zmusić do samobójstwa. Hillman twierdzi, 
że samobójstwo nie zawsze jest wyborem, aasami jest całkowicie niezależne od naszej woli, tak 
jak wiele innych doświadaeń psychianych. Czy pan się zgadza z Hillmanem w jego opisie psyche 
jako aegoś w ogromnym stopniu niezależnego od naszej woli, naszej świadomości? 





PIERWSZA 
„ W akcie protestu przeciwko bombardowaniu Wietnamu w 1968 roku Andreas Baader, 
Gudrun Ensslin, Thorwald Proll i Horst Siihnlein podpalają dom towarowy we Frankfurcie nad 
Menem. Wszyscy zostają aresztowani. Wspiera ich dziennikarka i była redaktorka naaelna 
lewicowego„konkretu"Ulrike Meinhof. 14 maja 1970 roku Baader ucieka z więzienia -tego dnia 
zawiązuje się Frakcja Czerwonej Armii, powszechnie znana jako RAF [Rote Armee Fraktion). 

DRUGA GENERACJA 
„ 5 września 1977 roku terroryści z RAF-u porywają prezesa Niemieckiego Związku Praco
dawców Hannsa Martina Schleyera, wysuwając żądanie uwolnienia przetrzymywanych w wię
zieniu ałonków organizacji. 19 października Schleyer zostaje zabity. Mniej więcej w tym samym 
aasie w ataku terrorystyanym w Mogadiszu porwany i zestrzelony zostaje boeing Lufthansy. 
Za wszystkim stoi RAF. Ten burzliwy okres w historii Niemiec nazywa się dziś Niemiecką Jesienią. 

TRZECIA GENERACJA 
„ 20kwietnia1998 roku RAF wydał oficjalny komunikat o samorozwiązaniu. Od 1971 
do 1998 roku terroryści Frakcji Czerwonej Armii doprowadzili do śmierci trzydziestu aterech 
osób. Zginęło także dwudziestu terrorystów. 





T.5.: W trakcie swojego dług iego życia musiał pan, przynajmniej raz albo dwa, zmagać się 
z chwilami zwątpien i a, z doświadaeniami rozpaay, depresji, lęku albo obaw o przyszłość. Jak 
pan sobie z tymi radz~? 

Th.Sz.: Obawiam się, że moja odpowiedź zabrzmi banalnie. Z wyzwaniami życia radzę sobie 
z pomocą tego, co niegdyś nazywano„hartem ducha'; wewnętrzną s iłą. Cóż innego nam pozo
staje? 

• Rozmawiał Tomasz Stawiszyński 

Thom as Sza s z (1920-2012) •urodzony 
na Węgrzech, w latach 40. wyemigrował do Stanów Zjednoaonych, 
gdzie ukońaył medycynę, a następn ie zrobił specjalizację z psychia
trii. Jeden z najwybitniejszych współaesnych krytyków psychiatrii, 
odcina się jednak od terminu„antypsychiatria'; którym aęsto opisuje 
się jego działalność (twierdzi bowiem, że z R.D. Laingiem ay Davi
dem Cooperem - otwarcie nazywającymi się „antypsychiatrami'; 
według Szasza zaś głoszącymi poglądy jeszae bardziej groźne niż 
tradycyjna psychiatria - nie miał i nie chce mieć niaego wspólnego). 

W roku 1960 ukazała się jego książka The Myth of Mentol lllness, w której przedstawił główną 

oś swojej argumentacji: choroba może dotknąć tylko ciał, zachowania są natomiast regulowane 
przez politykę. Psychiatria zatem to działalność stricte polityana, ponieważ kwalifikuje pewne 
zachowan ia i pewne poglądy jako„chore'; podaas gdy w istocie są to zachowan ia i poglądy 
nieakceptowane przez większość społeaeństwa. Przymusowe leaenie„chorych psychianie" 
okreś l ał Szasz mianem„zamykania niewinnych ludzi do więzień'; psychiatrię demaskował zaś 

jako pseudonaukę w służbie polityki. Jako jeden z pierwszych - jeszae w latach 50. - bardzo 
ostro krytykował m.in. kwalifikowanie homoseksualizmu jako schorzenia (zniknął on z OSM, ayli 
amerykańskiego rejestru zaburzeń psychianych, dopiero w 1973 roku). Później Szasz opubliko
wał m.i n. The Manufacture of Madness, The Myth of Psychotherapy oraz lnsanity. The Idea and lts 
Consequences. Pracował na Uniwersytecie w Syracuse. Zmarł 8 września 2012 roku w Mani ius. 

Tom as z st a wis z y ń ski (1978) „ fi lozof, publicysta tygodnika„News
week Polska'; zastępca redaktora naaelnego kwartaln ika„trans/wizje''. 

•Wywiad ukazał się w numerze 2/2012 kwartalnika,,trans/wizje''. 



www.facebook.com/elvira.anders.7 



ANIFES 
SOCJALISTYCZNEGO KOLEKTYWU PACJENTÓW 

11 X CHOROBA 
1 I Choroba jest warunkiem i wynikiem stosunków produkcji w kapitalizmie. 

2 I Choroba, jako ogół kapitalistyanych stosunków produkcji, jest dla kapitalizmu siłą produk
cyjną par excellence. 

3 I Będąc ogółem kapitalistyanych stosunków produkcji oraz rozwiniętą formą protestu życia 
przeciwko kapitalizmowi, choroba stanowi rewolucyjną siłę produkcyjną dla wszystkich istot 
ludzkich. 

4 I Choroba jest jedyną formą, w której życie w kapitalizmie jest możliwe. 

5 I Choroba i kapitalizm są identyane. W tej samej mierze, w jakiej gromadzony + jest martwy kapitał, proces przebiegający analogianie do likwidacji ludzkiej pracy, 
zwany likwidacją kapitału, staje się wspólną sprawą: choroba rozpowszechnia się 
coraz szybciej i staje się coraz bardziej szkodliwa. 

6 I Stosunki produkcji w kapitalizmie zakładają, że żywa praca musi zostać 
przekształcona w martwą materię (towar, kapitał). Choroba ten proces wyraża, 

postępując wciąż do przodu i bezustannie się rozwijając. 

1 I Choroba jest zawoalowaną formą bezrobocia i w sytuacji przymusowego płacenia składek 
ubezpieaenia zdrowotnego staje się buforem kryzysowym neokapitalizmu w pełnym tego słowa 
znaaeniu. 

8 I Choroba w niedorozwiniętej formie staje się hamulcem i przeszkodą oraz wewnętrznym 
więzieniem dla samotnych jednostek. 

9 I J eśli uwolnimy chorobę od administracji, wyzysku i nadzoru za pomocą instytucji zdrowia 
i jeśli choroba ujawni się w formie kolektywnego oporu, państwo będzie musiało zainterwenio
wać i wewnętrzne więzien ia samotnych jednostek zamieni na zewnętrzne„prawdziwe"więzie

nia. 

1 O I System zdrowotny może współpracować z chorobą tylko pod warunkiem, że pacjenci 
zostaną całkowicie wyjęci spod prawa. 

11 I Zdrowie jest ideologiano-faszystowskim wytworem umysłu, a jego funkcja polega 
na zaciemnianiu w głowach - zarówno ogłupiających, jak i ogłupionych - faktu, że choroba jest 
na usługach społeaeństwa i jest tego społeaeństwa wymysłem. 





TYMCZASOWE STREFY AUTONOMICZNE 
I CRASH TEST - work in progress I 

W przedmowie do opublikowanych w roku 1967 Rewolucji życia codziennego Raoul Vaneigem 
pisał, że„świat trzeba stworzyć od nowa: specjaliści od jego konserwacji nie zdołają nam w tym 
przeszkodzić". Była to wówaas najaęściej kradziona z księgarń pozycja. Zdania zapisane przez 
autora bardzo szybko zaaęły pojaw iać się na ulicach, murach miast i na transparentach. Szae
gólnie zamykające ks iążkę hasło : „Do zdobycia mamy świat rozkoszy, do stracenia - nic 
próa nudy!''. To nuda bowiem zalewała społeaeństwa, coraz aęściej wykrawane od matrycy 
poprawnych zachowań i reakcji. W tym samym aasie Guy Debord opublikował Społeueństwo 
spektaklu i postawił tezę, że świat odbieramy za pomocą obrazów rzeaywistości i serii przedsta
wi eń , które oddalają nas coraz bardziej od bezpośredniego doświadaa nia, co un i emożliw i a jaki
kolwiek kontakt m iędzy l udźm i i oferuje jedynie pozorną komunikacj ę. I o ile Debord krytykował, 

o tyle Vaneigem proponował nową wersję upragnionego świata: spontanianie przeżywanego 
i z dużą zawartością kreatywnośc i . Pragnienie tworzenia miało się w tym świecie przekładać 
na samorealizację, pragnienie miłości na komunikację, a pragnienie zabawy miało konstytuować 

projekt partycypacji. Wszystko razem teoretyanie doprowadzić powinno do kultury rozkoszy 
i spełnienia. 

Dzisiaj rozpad systemów społeanych, niedowład odgórnej mocy polityanej, nieum iejętność 

wskazania świata, w którym chcemy żyć, przy jednoaesnym negowaniu rzeaywistości, której 
nie chcemy, prowadzi do pro liferacj i eksperymentów w życi u codziennym. Ludzie kierują s ię 

ku rozmaitym s iłom, które mogą rozwiązać ich problemy, a które nie dowiodły jeszae swojej 
skuteanośc i . Każdy na własną rękę i odpowiedz i a l ność. Poszukiwania nowych, lepszych świa
tów przybierają kształt crash testu na żywych organizmach. Fascynacja psychode li ą, eskapizm, 
transhumanistyane próby eksploracji za pomocą chemii, fal elektromagnetyanych oraz sztuki 
sfer umysłu rozpiętych daleko poza świadomością stały się podstawowymi możliwościami budo
wania enklaw wolnośc i , samorealizacji i transcendencj i - określonych przez Hakima Beya jako 
Tymaasowe Strefy Autonomiane T SR . 

Bey pisał, że Tymaasowa Strefa Autonomiana jest jak guerilla, która po wyzwoleniu danego 
obszaru geografianego, aasowego ay wyobraźn iowego ulega samozawieszeniu, po to by ujaw
nić s i ę gdzie indziej/kiedy indziej. Taka enklawa wo l ności musi zn i knąć w momencie, w którym 
zostanie zdefin iowana i zdiagnozowana - wtedy bowiem kostnieje w zapośredn i aen i u. T SR 
znika więc, pozostaw i ając po sobie pustkę, po aym powstaje gdzie indziej, znowu nieuchwytna 
i niewidzialna. T SR to intensyfikacja, nadmiar, potlaa i przeżycie rea lizujące się przede wszyst
kim w doświadaan i u życia na swoich własnych zasadach, w harmonijnej koegzystencji jedno
stek a/społeanych , oraz nieustannie podejmowanych i utopijnych próbach odzyskania wolności . 





miłość jest zimniejsza niż śmierć 
NIE HA NICZEGO BARDZIEJ OGŁUPIAJijCEGO NIŻ 

HRPPY END 
Ra i n e r W er n e r Fa s s b i n der w wieku dziew ięciu lat napisał sztukę 
o kwiatach, które się w sobie zakochują. Od tamtej pory już nigdy nie przestał pisać. Nigdy też nie 
przestał zajmować się miłością w swoich fi lmach. Mówił, że z własną twóraością ma najsi l niejszą 

relację erotyaną. Że pisanie, teatr i kino są jego jedynym narkotykiem. Cała reszta: cuba libre, 
kokaina, val ium i mandrax, była jedynie stymulatorami i środkam i do celu. Od 1965do1982 
roku nakręcił czterdzieści trzy filmy, napisał ponad czterdzieści scenariuszy i zagrał w czterdziestu 
jeden filmach. W wielu z nich wystąpili jego kochankowie i żony. 

Pracował zwykle z tymi samymi 
pozostawał niezmienny, ciągle 
znał z aasów monachijskiej szko
zostając jego przyjaciółm i , auto
Razem tworzyli team, w którym 
od kamery i od siebie nawzajem. 
którego główną metodą działania 
odbieranie. Chc iał nakręcić tyle 
się fi lmem. 

l udźmi , ale choć rdzeń grupy 
pojawiali s i ę nowi - aęść z nich 
ły teatralnej i Antitheatru, inni, 
matyanie stawali s i ę aktorami. 
wszyscy byli uzależnieni 
Najbardziej uzależniał Fassbinder, 
było obdarzanie miłością i jej 
fi lmów, by jego życie samo stało 

Tr a u mgr up pe to po niemiecku wymarzona grupa. Dreamteam. Ale jeśli wedrzeć s ię 
pod powierzchnię słowa, słychać przede wszystkim traumę. Ten paradoks słowotwóray dosko
nale realizuje fenomen Fassbinderowskiego teamu. Łąayła ich nie tylko praca i przyjaźń - siłą 

organizującą grupę były uaucia, afekty i manipulacje. Fassbinder wielokrotnie podkreś l ał, 

że najbardziej interesują go si lne namiętności. I nie miał na myśli tylko kina. 

Suma jego burzl iwych zwi ązków, zdrad i konft iktów była wprost proporcjonalna do liaby 
nakręconych fi lmów, stworzonych ról, napisanych scenariuszy i dramatów. Straceńay rytm 
życia napędzały żądza doświadaenia go w możliwie najpełniejszy sposób, fantazmat wolności 
oraz wieanie niezaspokojone pragn ienie miłości, kruszejącej pod naporem towarzyszącego jej 
okrucieństwa. We wszystkich fi lmach mode l ował swoich bohaterów przez trudne miłości, tęsk

noty, n iespełnione nadzieje, zawiedzione zaufanie, niewiarę w siebie i samotność. W roku 1977 
na łamach„Newsweeka" na pytanie, dlaaego robi smutne fi lmy, odpowiedział: „Bo nic tak nie 
ogłupia jak happy end". 





Szwedzki dramatopisarz, prozaik, poeta i scenarzysta, autor słuchowisk radiowych i sztuk telewizyjnych, 
laureat lianych nagród. UrodzH się w Sztokholmie. Swoją karierę literacką rozpoaął w wieku dziewiętnastu 
lat zbiorem wierszy Bzy, śnieg (Syrener, snbl - niewiele później, po zdiagnozowaniu zaburzeń natury psy
chianej, został poddany eksperymentalnemu leaeniu, m.in. przez elektrowstrząsy, co wywarło olbrzymi 
wpływ na jego późniejszą twóraość, która bardzo aęsto miała charakter autobiografiany, choć Noren nie 
stronH też od tematyki polityanej ay społeanej. Po kolejnych publikacjach poetyckich (piętnaście tomów 
wierszy do roku 1980) objawił się jako prozaik (Salome, Sfinxerna [Salome, sfinksy], 1968; Biskiitarna [Pszae
larze], 1970; I den underjordiska himlen [W podziemnym niebie], 1972; En dramatikers dagbok [Dziennik dra
matopisarza], 2008) i jako autor dramatów, których do dzisiaj napisał ponad siedemdziesiąt. Właśnie prace 
dla teatru przyniosły mu największy rozgłos i są obecnie podstawowym zajęciem artystyanym Norena. 
Zarówno pod względem tematyki, jak i stylu ma on wiele wspólnego ze swoimi wielkimi poprzednikami: 
Henrikiem Ibsenem i Augustem Strindbergiem. Uważany jest za jednego z najbardziej radykalnych pisarzy 
drugiej połowy XX wieku. W Polsce drukiem, na łamach miesięanika„Dialog~ ukazały się sztuki Noc jest 
matką dnia (Natten iir dagens mor, 1982), Jesień i zima (Hiist och Vinter, 1988), Cud-nie (Under, 1998), Termi
nal 7 (2006) oraz O miłości (Om kiirlek, 2010), a Czas jest naszym domem (Tiden iirvdrthem, 1991) wydano 
w antologii Pięciu mężczyzn szuka reżysera (Warszawa, 2001 ). Przełożono także dla potrzeb wystawień (bez 
publikacji w naszym języku) dramaty Przekroczyć granicę (Modet att diida, 1978), Demony (Demoner, 1982), 
Ostatnia wieczerza (Nattvarden, 1983), Mi/ość- to takie proste (Sd enkel iir kiirleken, 1990), Krąg personalny 
3:7 (Personkrets 3:1, 1997) oraz Znikomość, znaną także jako Sebastian X (20 November. Fiirgiinglighet, 
2007). Do innych popularnych jego sztuk należą Amala Kama/a (1971 ),Furstes/ickaren (Książęcy pochlebca, 
1973), Orestes ( 1979), Kaos iir granne med Gud (Chaos jest sąsiadem Boga, 1982), Stil!heten (Cisza, 1984), 
Bobby Fischer bor i Pasadena (Bobby Fischer mieszka w Pasadenie, 1988), Sanning och konsekvens (Prawda 
i konsekwencja, 1989), Sommar(Lato, 1989), Rumiiner (Rumuni, 1994), Blod (Krew, 1994), 
En sorts Hades (Coś na kształt Hadesu, 1994), kontrowersyjna 7:3 (1999) oraz Detaljer (Drobiazgi, 2001). 
Osobna kategoria dramatów Norena to przepisania klasyki - warto tu wymienić np. Mewę Czechowa 
(2001), Małego Eyolfa Ibsena (2006), Hamleta Shakespeare' a (2007) ay Oresteję Ajschylosa (2010). Reżyse
rował m.in. w Królewskim Teatrze Dramatyanym (Kungliga Dramatiska Teatern) w Sztokholmie. 
W latach 1999-2007 był dyrektorem artystyanym sztokholmskiego Teatru Narodowego (Riksteatern), 
gdzie prowadzH projekt Riks Drama. W roku 2009 został dyrektorem artystyanym Teatru Ludowego (Folkte
atern) w Głiteborgu. Tamże 26 października 2012 roku odbędzie się prapremiera najnowszej sztuki Norena 
Fragmente, napisanej specjalnie dla Folkteatern. 
Prapremiera powstałej w roku 1994 sztuki Klinika (Kliniken) odbyła się 17lutego1996 roku w Plaza Theater 
w Sztokholmie w reżyserii Christiana Tom nera. Za Klinikę Noren otrzymał w 1998 roku prestiżową nagrodę 
Związku Teatrów Nordyckich (Nordisk Teaterunion) - Nordisk Dramatiker Pris. Performans multimedialny 
według tego dramatu, z muzyką na żywo, projekcjami i scenografią, Łukasz Twarkowski wyreżyserował już 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu w ramach cyklu„Czynne poniedziałki" na Scenie na Swiebodzkim 7 grudnia 
2009 roku. 





RAINER WERNER FASSBINDER 31V1945-10VI 1982 

Niemiecki rezyser, scenarzysta, producent, aktor filmowy i teatralny, pisarz i kierownik literacki. 
Określa się go mianern .. enfant terrible niemieckiego kina ·: Urodził się w mieszczanskiej rodzinie 
w Bad Wcirishofen. Jego ojciec był lekarzem, rnatka - tłumaczką. Chodził do wielu szkół prywat -
nych i państwowych, lecz przed maturą zdecydował się przerwać naukę. Interesował go teatr. 
W roku 1967 przystał do awangardowej grupy Action-Theater w Monachium, gdzie już rok póz
n i ej zadebiutował jako reżyser, wystawiaiąc wraz z Peerern Rabenem własny dramat Katze/ma
cher (Dzieciorób). Napisał około dwudziestu sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych, z których 
kilka sam zekranizował. Od dwudziestego pierwszego roku życia zaczął kręcie filmy kinowe 
i telewizyjne oraz seriale w tak zabójczym tempie (czterdzieści trzy w szesnaście lat; zdarzało się, 
że nawet sześc obrazów rocznie), iż przez analogię do tytułu jego dramatu zaczęto go nazywać 
„filmorobem". Najważniejsze z nich to Liebe ist ka/ter ais der Tod (Milos<' jest zimniejsza niż smierc, 
1969), Katze/macher (1969), Gótter der Pest (Bogowie zarazy, 1969), Der amerikanische Soldat 
(Amerykan ski żołnierz, 1970), Der Hand/er der vier Jahreszeiten (Handlarzczterech por roku, 1971), 
Angst esse n See!e auf (Strach zzerac duszę, 1973). Fontane Effi Briest (Opowiesc o Effi Briest, 1972-
-1974). Satansbraten (Diabelska pieczen, 1976), Chinesisches Roulette (Chi1iska ruletka, 1976), 
Deutsch/and 1m Herbst (Niemcy jesienią, 1978 [ wspolreżyser]), Malże1istwo Marii Braun (Die Ehe 
der Maria Braun, 1978 [jedyny film Fassbindera rozpowszechniany w polskich kinach]), In einem 
Ja hr mit 13 Monden (W roku 13 pełni, 1978), Die Dritte Generation (Trzecia generacja, 1979-1980) 
Berlin AlexanderP,latz (1980 [serial TV]), Lili Mar!een (1981), Lola ( 1981), Die Sehnsucht der Vero
nika Voss (~~Veroniki Voss, 1982) oraz Querelle (Querelle - Ein Pakt mit dem Teufel, 1982), 
ktorego pr~ódbyła się już po śmierci rezysera. Fassbinder zmarł w Monachium. W jego krw 
wykryto śmiNtelne stężenie kokainy, środków nasennych i alkoholu. Pracował nad scenariuszem 
filmu o Rosie Luxemburg. 
W polskich teatrac t oraośc Fassbindera pojawiała się do teJ pory trzykrotnie i za każdym 
razem w Łodzi - po raz pLerwszY,:'.fioku 1985 w Teatrze im. S Jaracza, kiedy Grzegorz Małecki 
inscenizował Gorzkie Izy Ptiryya'!'fant (Die bitteren Trdnen der Petra von Kant); powtórnie 
w roku 1993 w Teatrze Studyjnym '83 im. J. Tuwima, gdy Małecki wyreżyserował Preparadise 
sorry naw; po raz trzeci w Teatrze Nowym im. K. Dejmka, kiedy Jakub Porcari wystawił Krople 
wody na rozpalone kamienie (Trop fen auf heifJe Steine). Piotr Chołodzinski zrealizował Gorzkie Izy 
Petry von Kant w Teatrze Telewizji (1993). Retrospektywa większości filmów Fassbindera odbyła 
się podczas 5. Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty w Cieszynie (2005). Ukazała się też 
wtedy książka Filmorob, czyli kino nieustające Rainera Wernera Fassbindera pod redakcją Andrzeja 
Gwozdzia (Kraków 2005). 
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Socjalistyczny Kolektyw Pacjentów I SPK 
chorobowa guerilla: 

NIECH CHOROBA BĘDZIE TWOJą BRONią 
Soc Ja listy cz ny Ko Ie k ty w Pac Je n t 6 w został założony w 1968 roku przez Wolf
ganga Hubera, psychiatrę z Uniwersyteckiego Szpitala Psychiatryanego w Heidelbergu. Jego 
misją było upodmiotowienie pacjentów, których system zdegradował do roli przedmiotu, oraz 
renegocjacja relacji pacjent/lekarz. Huber twierdził, że lekarz jest konstruktem systemu, 
a za wszelkie zaburzenia psychiane obwiniał kapitalizm, który wymyślił zdrowie i chorobę. Roz
poaęła się walka SP K z władzami uniwersyteckimi i rynkiem medyanym: teach-iny, okupacja 
sal uaelni, szpitalnych łóżek i pokoi, sitting-strajki i strajki głodowe, miejska guerilla i bojkot 
wszelkich autorytetów, żądania pustych recept, licencji na broń i uwolnienia pacjentów ze szpitali 
psychiatryanych oraz warsztaty narkotykowe pożytkujące w niekonwencjonalny sposób 
to, co medyanie licencjonowane i zalecane. Nie trzeba było długo aekać, by SP K okrzyknięte 

zostało organizacją nielegalną. 

SP K -owcy twierdzi li, że dzisiaj jeszae ludzki mózg jest kolonizowany i zdalnie sterowany przez 
Parkinsona, Alzheimera i Tourette'a. Ale już niedługo pojawią się zorganizowane grupy chorobo
we, które będą formować bojówki walaące o niepowtarzalną osobowość, tożsamość i indywi
duację . Ich oddziały poprowadzi wygenerowana kolektywnie mania. Wtedy dopiero będziemy 
mogl i pielęgnować rzekome schorzenia i na własną odpowiedzia l ność wybrać najlepsze uzależ
nienia. To będzie nasza broń przeciw medycynie. 

W roku 1971 SPK zmienia nazwę na PATIENTENFRONT. W roku 1972 rozpoaynają się pierwsze 
procesy. Huber zostaje skazany na cztery i pół roku więzien ia w Stammheim, gdzie rozpoayna 
strajk głodowy. Osiemdziesiąt dwa razy w ciągu siedemdziesięciu jeden dni poddaje się go tortu
rze przymusowego jedzenia. Już wtedy opracowuje swoją książkę-manifest Niech choroba będzie 
twoją bronią (Tum 11/ness into a Weapon). 

Huber i SP K /PF twierdzi li, że choroba i obowiązująca gramatyka mają to samo źródło : siłą 

narzucony system. Nie ma więc sensu ani kultywować zasad językowych, ani respektować 
kwalifikatorów chorobowych. Jest sens mówić tak, ·ak si m sil, a niem sieć tak, ·ak si mówi. 
Niech Iowa rz le a do reki. a wola dom sl1. Zrob uz tek z wlasn eh chorob 1 rzeku fantaz' 
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I jestem chory na samotność I ~~~~~~~~~~~~~~ 

Przyspieszone bicie serca, drżenie, halucynacje i szok to efekty nadmiaru lub niedoboru substan
cji dotąd dostaraanych organizmowi w niewystaraających lub nadmiernych ilościach. Takie 
objawy mogą towarzyszyć zatruciom i głodówkom, gorąace, tripowi psychodelianemu, orgaz
mom, zakochaniom i tragediom miłosnym, samotnośc i lub agonii. Stan ten jest również aęścią 
procesu twóraego oraz afektem napędzającym konflikty i rewolucje. Co by się stało, gdyby 
wszystkie te wadliwe mutacje umysłu i ciała zamknąć w jednej przestrzeni? 

Mieszkańcy Kliniken stanowią jeden organizm/jeden monolog rozpisany na wiele ciał. Każde 
słowo i każdy gest pociąga za sobą następne. Jeden błąd powoduje błędną reakcję łańcuchową 
i wirusuje cały układ współrzędnych, destabilizując poaucie jednostkowej tożsamości. To miejsce 
to margines społeany, polityany i emocjonalny. Azyl dla ludzi o nadwerężonej wrażliwości, 
których życie realizuje się w niezaspokojonym pragn ieniu innego świata i innego siebie. Życie 
to walka, a nie choroba, którą trzeba zdiagnozować i wyleayć. W tej przestrzeni nikt nie jest 
chory, a wszyscy są samotni. Wypowiadane słowa przyciągają się wzajemnie jak magnes, ale 
tworząc zrytmizowany amalgamat dźwięków, wcale nie pomagają zbliżyć się do drugiego ało
wieka. Niezależnie od tego, jak bardzo pragnie się bliskośc i innego ciała, nikt nie podejmie ryzyka 
empatii. Strach przed i ntymnością jest bezwarunkowy. Nawet najbardziej osobiste wyznania 
bierze się tu w nawias, by w geście samoobrony móc się z nich zawsze wycofać. 

„ W KLINIKEN I miłość jest zimniejsza niż śmierć ludziewyizolowani 
ze społeaeństwa kompulsywnie poszukują wszelkich możliwych sposobów na to, aby porozma
wiać z samym sobą, aby komuś o sobie opowiedzieć i by zostać przez kogoś wysłuchanym. 
I by przestać zagłuszać samotność słowami. 





Nie ma niaego bardziej ludzkiego niż niedosyt i niaego bardziej dojmującego niż pragnienie, 
które z natury nigdy nie może zostać zaspokojone. Człow iek od zawsze pragnął przekroaenia 
siebie samego, niezależnie od tego, ay było to zwiększan ie możliwości własnego ciała, wydajno
ści i manipulacje biologiane ay poszerzanie własnej świadomości i odbieranie świata za pomo
cą zmodyfikowanych chemianie receptorów. Za każdym razem chodziło o wejście na wyższy 
poziom świadomości lub organizacj i. 

Farmakologia stosowana, leki przeciwbólowe i antybiotyki, lifestylowe antydepresanty ay sty
mulanty oraz zdelegalizowane środki stały się naturalnym uzupełnieniem naszego życia . Obecnie 
medykamenty, zmieniające sposób postrzegania rzeaywistości lub rodzaj uaestniaenia w niej, 
dzieli się na dwie grupy: stymulatorów, pozwalających zanegować zmęaenie ciała i umysłu 
oraz wspiąć się na inny level wydajności, oraz psychodelików, nakładających na rzeaywistość 
filtr nieskrępowanej kreacji i transcendencji. Paradoksalnie wolność i transgresja jest domeną 
wyznawców i użytkowników obydwu frakcji. 

W 1943 roku w szwajcarskim laboratorium młody fizyk Albert Hofmann zsyntetyzował przez 
przypadek kwas dwu-lizergowy, zwany potoanie L SO. Wprowadził wtedy do swojego organi
zmu substancję oznaaoną numerem 25. Jego podróż rowerem do domu stała się legendą. Oka
zało się, że doświadaenie L SO jest bliskie transom i stanom medytacyjnym. Że prowokuje myśl 
do obrania krętej, niesubordynowanej i alogianej trajektorii ruchu. I że ma wartość terapeutya
ną . To wtedy wybuchła psychoaktywna rewolucja. Bardzo szybko jednak na narkotyki nałożone 
zostały sankcje prawne i już w 1970 roku stały się one nielegalne niezależnie od formuły zastoso
wania. Z dnia na dzień wszyscy użytkownicy, badaae i naukowcy, Timothy Leary i Robert Anton 
Wilson, stali się w świetle prawa przestępcami . 

Dzisiaj opróa legalnych używek i leków psychotropowych, narkotyków „klasyanych" i designer
skich (powstałych na drodze nowatorskiego miksowania już istniejących substancji) i stnieją 

jeszae digital drugs, za pomocą dźwięku zm ieniające wzory fal mózgowych i wprowadzające 
w odmienny stan świadomości, jak choćby tony Sheparda ay bi na ural beats wykorzystujące 
różn icę aęstotliwości pomiędzy tym, co słyszymy w jednym, i tym, co w drugim uchu. Optyanie 
działają z kolei visual drugs (Dysk Benhama ay infundybuła chronosynklastyana), wywołujące 
n iekontro l owaną i nieza l eżną od zmysłów kreatywność mózgu. Zdalne sterowanie medialne, 
wirtualność i elektroniane L SO , sztuana stymulacja ciała i pobudzanie receptorów światła 
w ludzkim oku wytyaają już jednak nową drogę, na której ałowiek gubi własne odbicie, 
a zyskuje stworzony przez siebie samego wirtua lny obraz. 
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