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wią dla historyka teksty, a w przypadku antyku są to nierzadko teksty anonimowe, zwykle poddane sztywnym regułom gatunków literackich. Ponadto
w porównaniu z dostępnymi źródłami pochodzącymi z innych epok jest ich
wyjątkowo mało. Chaniotis zwraca jednak uwagę, że istnieje też pozytywna
strona tego niedostatku, ponieważ badacz nie gubi się w ten sposób w powodzi
materiałów i informacji10.
W studiach nad szaleństwem jako konstruktem kulturowym klasyczna
starożytność zajmuje miejsce szczególne. Bennett Simon, psychiatra i psychoanalityk, autor cenionej pracy o umyśle i szaleństwie w starożytnej Grecji11,
podkreśla że do dziedzictwa antyku należą tak fundamentalne dla współczesnej kultury kategorie, jak rozróżnienie racjonalności i nieracjonalności, życie
wewnętrzne, życie umysłowe, konflikt psychiczny czy ciało ludzkie pojęte
jako system, zachwianie równowagi którego powoduje zaburzenia umysłu. Z
języków klasycznych pochodzą takie terminy, jak: mania, delirium, melancholia, emocja, histeria, namiętność, paranoja czy hipochondria, a różnice w ich
antycznym i współczesnym pojmowaniu dyskutowane są nie tylko w pracach
na temat medycyny starożytnej12.

GNIEW – DESTRUKCJA – BEZBOŻNOŚĆ

W literaturze antycznej szaleństwo stanowiło temat refleksji medycznej,
filozoficznej i poetyckiej. Teksty należące do tych poszczególnych kategorii
poddawane były oczywiście gatunkowym ograniczeniom i regułom, co wpłynęło między innymi na język opisu, a dziś utrudnia odczytywanie ich w ramach
kultury, w której powstały, aczkolwiek go nie uniemożliwia. Ich autorzy stygmatyzują niektóre postacie, zachowania, wydarzenia i polityczne decyzje jako
szalone, czyniąc to zgodnie z normami i wartościami tej kultury. Szaleństwo
bywa wyjaśnieniem czyjegoś postępowania lub usprawiedliwieniem karygodnych postępków, a w szczególnych przypadkach uwalnia od winy. Emocje towarzyszyły jednak przede wszystkim słowu mówionemu, które dzięki retoryce
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zyskiwało niezwykłą siłę oddziaływania. Nic więc dziwnego, że problemem,
który zdominował współczesne badania nad emocjami są kwestie językowe.
W przeszłości milcząco zakładano, że znaczenie greckich i łacińskich terminów określających emocje zbliżone jest do pojęć współczesnych – na przykład, jeśli czytamy o gniewie, to mniej więcej wiemy, o co chodzi. Chociaż
w wielu wypadkach założenie to jest słuszne, a subtelne różnice semantyczne
nie wpływają znacząco na rozumienie tekstów, to bywa jednak, że podobieństwa okazują się mylące i dlatego tak ważne w badaniach są pytania o to, jak
starożytni doświadczali emocji i jak doświadczenia te interpretowali. Pyta
się więc o emocjonalne normy, ich zmienność w czasie i związek z hierarchią społeczną. W literaturze antycznej nie brakuje narracji „emocjonalnych”,
a emblematyczne są – podobnie jak we wszystkich kulturach – obrazy wojny;
to jednak do emocji, przede wszystkim zbiorowych, odwoływało się każde
wydarzenie z życia publicznego: obrady zgromadzenia ateńskich obywateli,
rzymskiego senatu, pogrzeby publiczne, triumfy czy obrzędy religijne.
W tekstach antycznych zaskakuje bogactwo terminów, za pomocą których opisuje się wskazane wyżej sytuacje, ale tylko nieliczne z nich można
oddać we współczesnych przekładach, posługując się słowem „szaleństwo”.
Stany tego rodzaju często natomiast określa się jako gniew czy wściekłość.
Najczęściej cytowanym w tym kontekście przykładem jest gniew (gr. menis)
Achillesa w Iliadzie, od której zaczyna się literatura europejska. Poematy Homera poświadczają, że już w tak wczesnej epoce Grecy wyobrażali sobie,
iż emocje przychodzą z zewnątrz w wyniku boskiej interwencji. Przyczyną
gniewu Achillesa jest jego urażona duma, ale tylko z pozoru jest to jego prywatny gniew, ponieważ w konflikt z Agamemnonem uwikłali go bogowie.
W scenie pojednania wódz Achajów tłumaczy, że to nie on ponosi winę, lecz
Zeus i Erynia, którzy spowodowali u niego zaćmienie (gr. ate) umysłu13. I to
wyjaśnienie Achillesowi wystarcza.
Zmącony umysł Agamemnona to jednak tylko namiastka obrazu szaleństwa jako brutalnej siły popychającej protagonistów do zbrodni, z którym
stykali się widzowie w ateńskim teatrze. Emocji, które w tragedii są źródłem
psychicznego cierpienia – podobnie jak nierozumnego zachowania Agamemnona – nie postrzegano jako pochodzących z mrocznych zakamarków dusz bohaterów i bohaterek, ale widziano je jako przychodzące z zewnątrz za sprawą
bóstw. Szaleństwo mogło być karą za nadmierną pychę lub zemstą za łamanie
norm kulturowych, których strażnikami byli bogowie. Ukarani nie zawsze byli
świadomi swoich win, zdarzało się bowiem, że dziedziczyli je po przodkach.
Obłęd w tragedii to stan umysłu cechujący się szczególnego rodzaju ślepotą,
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niepozwalającą widzieć ludzi i rzeczy takimi, jakimi są. Zaślepiony przez
Atenę Ajas w stadzie bydła zobaczył wrogów, Herakles wymordował swoich
bliskich, biorąc ich za rodzinę znienawidzonego Eresteusa, a Agaue zabiła
syna, ponieważ ujrzała w nim lwa. W każdym z tych przypadków w tle czynu
bohatera kryje się bóstwo, rzeczywisty sprawca tragedii.
Ten obraz szaleństwa jako siły zdecydowanie destrukcyjnej odziedziczyła
po Grekach kultura europejska. Nic więc dziwnego, że tragedia grecka stała
się wdzięcznym polem eksploracji dla praktyków psychoanalizy. Warto w
tym kontekście wspomnieć na przykład Georgesa Devereux, zmarłego w roku
1985 etnologa i psychoanalityka, jednego z pionierów tak zwanej psychiatrii
kulturowej. W roku 1970 Devereux opublikował artykuł na temat Bachantek
Eurypidesa, proponując odczytanie finałowej rozmowy Kadmosa z Agaue za
pomocą narzędzi wypracowanych przez freudowską psychoanalizę – potraktował zatem tę scenę jako seans psychoterapii. W roli psychoanalityka obsadził
Kadmosa, a jego córce przydzielił rolę pacjentki, pokazując, że Agaue dopiero
pod wpływem ojcowskich pytań uświadamia sobie, iż to Dionizos zmącił jej
umysł szaleństwem i sprowokował ją do zabójstwa własnego syna.
W literaturze łacińskiej porównywalnego z tragedią grecką materiału do
analiz przedstawień szaleństwa dostarcza epika, która jest jednak intensywnie czytana pod tym kątem dopiero od końca ubiegłego wieku. Najpełniejszy
obraz zjawiska zawiera książka Debry Herskhowitz o szaleństwie w epice
od Homera do Stacjusza16. Wbrew tytułowi jest to rzecz przede wszystkim o
rzymskim eposie, a odniesienia do Homera służą autorce jako ilustracja rozważań o gatunkowych uwarunkowaniach opisów szaleństwa, a także w celu
uwypuklenia różnic w ujęciu tej tematyki przez greckich i łacińskich poetów.
Na podstawie analizy Eneidy Wergiliusza, Metamorfoz Owidiusza, Farsaliów
Lukana i Tebaidy Stacjusza Herskhowitz dochodzi do kilku interesujących
wniosków natury ogólnej. Jej zdaniem w epice rzymskiej szaleństwo odgrywało większą rolę niż w epice greckiej, zwłaszcza tej wczesnej. Poeci języka
łacińskiego włączali do swoich utworów elementy w literaturze greckiej przynależne do tragedii, nadając tragicznemu szaleństwu wymiar epicki. Autorka
zwraca uwagę, że obrazy szaleństwa różnią się w przypadku poszczególnych
poematów; co więcej, z czasem w artystycznej i ideologicznej wizji poetów
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