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utracił swą dawną pozycję. Laicyzacja bólu oznaczała w istocie rozpoczęcie 
procesów zmierzających do zakwestionowania sensu i celowości cierpienia 
fi zycznego. Dawne odczytanie bólu straciło wówczas na atrakcyjności – ból 
się zdesakralizował. 

Uwzględniając powyższe tropy, powróćmy do pytania inicjującego tę część 
analiz: Czy dawniej bolało tak samo? Czy odporność na ból uległa ewolucji? 
Można by sądzić, że wraz z gwałtownym rozwojem medycyny i farmakolo-
gii dokonały się rewolucyjne wręcz zmiany w kulturze wrażliwości. Wydaje 
się jednak, że to raczej zmiany w kulturze wrażliwości, których umownym 
początkiem jest przełom wieków osiemnastego i dziewiętnastego, wywarły 
olbrzymią presję na przedstawicieli świata medycyny, prowokując i inicju-
jąc rewolucję anestetyczną. Człowiek Zachodu nie „wydelikacił się” dopiero 
po odkryciu eteru, chloroformu i aspiryny – otaczająca go wszechmoc bólu 
zaczęła budzić jego sprzeciw dużo wcześniej. Podobny pogląd wyraża Alain 
Corbin: „W XIX stuleciu cała seria czynników przemawia za znieczuleniem, 
uśmierzaniem bólu i anestezją. Zniknięcie sceny masakry, stosowanie gilotyny, 
usunięcie rzeźni z widoku publicznego, eliminacja wszystkich scen rozlewu 
krwi, wyrażana przez niektórych teologów dezaprobata dla cielesnych udrę-
czeń stwarzają pewien kontekst, który czyni scenę operacji nieznośną. Wzrost 
praw jednostki, trwoga, jaką budziły – lepiej teraz znane – wskaźniki śmier-
telności pooperacyjnej, wzrost konsumpcji, rozwój luksusu, przekształcenie 
się habitusu powodowane przez nieznane wcześniej wymogi komfortu, nowy 
rodzaj dbałości o ciało dają nowe uzasadnienie walce z bólem i pobudzają po-
pyt na anestezję”24. Tak rozumiana rewolucja anestetyczna jest długotrwałym 
procesem zmierzającym do stopniowego wyeliminowania bólu ze społecznego 
pejzażu. Wcześniejsze porady i nauki przypominające o ekspiacyjnej i sote-
riologicznej roli cierpienia fi zycznego odchodzą powoli w zapomnienie. Za 
kulminację tych procesów można uznać wprowadzenie do obiegu handlowego 
aspiryny w roku 1899. Odtąd dokonuje się niepohamowany i wciąż trwający 
proces medykalizacji bólu. 

BÓL DZISIAJ

Wraz z początkiem dwudziestego wieku ból i cierpienie przestały być dla 
większości ludzi czymś oczywistym i normalnym, a zatem i akceptowalnym. 
Za wyróżnik współczesnej kultury Zachodu można z powodzeniem uznać 
niezgodę na ból. Zarówno rozwój poradni leczenia bólu, jak i szereg kampa-
nii społecznych (by wymienić choćby akcję popularyzowaną przez Jerzego 

24  C o r b i n, dz. cyt., s. 247. 
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Stuhra, niegdyś pacjenta klinik onkologicznych, „Rak wolny od bólu”25), po-
twierdzają wyraźnie kierunek przemian w zakresie kultury wrażliwości. Co 
więcej, walka z bólem przybrała charakter zorganizowany, a nawet zinstytu-
cjonalizowany. W tym kontekście niezgoda na jakikolwiek ból jest krańco-
wym etapem rewolucji anestetycznej, zwiastującej w niedługiej perspektywie 
ostateczne zwycięstwo. Tak odczytać można główne hasło kampanii walki 
z bólem: „Bądź wolny od bólu. Bądź reżyserem swojego życia. Nie kłaniaj 
się bólowi i nie ból się”26. Wizja świata wolnego od bólu stała się wyzwaniem 
rzuconym całemu społeczeństwu27. 

Przedstawiony materiał jaskrawo dowodzi, że współczesne zabiegi „eg-
zorcyzmowania bólu” nie pojawiły się dopiero w erze opieki paliatywnej 
i hospicyjnej. Rozwój farmakoterapii nie zaczął się zaś w roku 1899, gdy 
z laboratorium fi rmy „Bayer” wypuszczono na rynek po dziś dzień najbar-
dziej popularną pigułkę przeciwbólową, aspirynę. Ze zrozumiałych powodów 
medycyna wykorzystała potencjał tkwiący w jej pozornej supremacji nad cier-
pieniem fi zycznym, zmieniając nierzadko status lekarza w status cudotwórcy. 
Odtąd rozpoczęła się nowa era bezkonkurencyjnego panowania lekarzy (tech-
nokratów), zwiastująca właściwy początek medykalizacji życia społecznego. 
Pojawienie się lekarstw przeciwbólowych i ich olbrzymia popularność zrodzi-
ły cywilizacyjnie uwarunkowany obsesyjny lęk przed jakimkolwiek rodzajem 
bólu i cierpienia; współczesną kulturę Zachodu bez wahania można określić 
mianem „bólofobicznej”. Wydaje się, że rewolucja przemysłowa ustępuje dziś 
miejsca rewolucji farmakologicznej, a tramal i nowokaina zdają się zaś „prze-
bijać” swoim znczeniem wszelkie inne wynalazki i odkrycia 

Idea wyzwalania człowieka z wszelkiego dyskomfortu fi zycznego ma jed-
nak także swoją negatywną stronę, o czym wspomina się już zdecydowanie 
rzadziej. Konsekwencją „religii leków” jest dramatyczny wzrost wrażliwości 
na ból. Jednoznacznie sytuację ocenia włoski eseista i poeta Guido Ceronetti: 
„Odpowiedzią na terapeutyczne ujmowanie ludziom bólu stało się diaboliczne 
wydelikacenie naszych narządów odczuwania, które w ten okrutny sposób 
rekompensują nam triumf środków przeciwbólowych, zwycięstwo neurotomii 
i anestezji”28. Postępująca lawinowo i – jak się wydaje, bez żadnych szans na od-
wrót – fetyszyzacja leków sprawiła, że współczesny człowiek nie jest w stanie 
wyobrazić sobie najprostszego nawet zabiegu dentystycznego bez znieczulenia 
(wymownym tego przykładem jest dentofobia oraz coraz częściej stosowane 

25  Zob. strona internetowa Koalicji na rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” http://wygraj-
myzbolem.pl/rak-wolny-od-bolu-kampania-spoleczna/.

26  Strona internetowa kampanii „Bądź wolny od bólu”, https://niebolsie.pl/.
27  Zob. R. M e l z a c k, P.D. W a l l, Tajemnica bólu, tłum. E. Wesołek, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2006.
28  C e r o n e t t i, dz. cyt., tłum. S. Kasprzysiak, Ofi cyna Literacka, Kraków 1995, s. 68n. 
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znieczulenie przed zastrzykiem, a więc znieczulenie przed znieczuleniem). 
Warto w tym miejscu przywołać interesującą refl eksję Ericha Fromma, który 
stawia znak równości między tendencją do unikania bólu a skłonnością do 
wygody i lenistwa: „Wyzwolenie, które przyniosła maszyna, doprowadziło do 
zrodzenia ideału absolutnego lenistwa, po którym przyszło przerażenie przed 
jakimkolwiek rzeczywistym wysiłkiem. Dobre życie to życie bez wysiłku. 
[...] Spokrewniona z doktryną najmniejszego wysiłku jest doktryna unikania 
bólu. Ma ona również fobiczny charakter i wyraża się w zasadzie unikania 
w każdych okolicznościach fi zycznego, a szczególnie psychicznego cierpienia 
i bólu. Era nowoczesnego postępu wyznacza sobie jako cel doprowadzenie 
człowieka do ziemi obiecanej bez bólu. Rzeczywiście ludzie wykształcają 
w sobie coś w rodzaju fobii przed bólem. Pojęcie bólu ujmowane jest tutaj 
w najszerszym sensie, również w sensie bolesnego trudu”29. Wysiłek kon-
cernów farmaceutycznych, obliczony na gigantyczny zysk, rewolucjonizuje 
pojęcia „normy” i „patologii”. Przejawem postępującej medykalizacji życia 
codziennego stało się tworzenie nowych jednostek nozologicznych i – w kon-
sekwencji – wynajdywanie kolejnych specyfi ków przynoszących człowiekowi 
ulgę choćby w urojonych dolegliwościach.

Zorientowana na konsumpcję i zabawę laicyzująca kultura Zachodu sta-
rannie wycisza głos bólu i cierpienia w przestrzeni publicznej. Konsekwencją 
wykreowania fałszywej wizji świata wolnego od bólu i cierpienia, do nie-
dawna jeszcze konstytutywnych elementów ludzkiej egzystencji, stała się ich 
marginalizacja. Współczesna kultura Zachodu tabuizuje wszelkie wartości 
doloryczne. Ból należy przeżywać dyskretnie, w milczeniu. Ciekawie rzecz 
ujmuje Stefan Chwin: „Należy [...] cierpieć krótko i efektownie. Cierpienie 
w kreowanym świecie zdrowia, seksualnej wydolności i fi nansowego sukcesu 
uchodzi za rzecz «nieładną», jeśli przekracza stosowny limit czasu. Dopusz-
czalne są tylko widoki bólu sensacyjnego, związanego – jako ostra przyprawa 
– z życiem skandalicznym. Cały świat kultury masowej brzydzi się przede 
wszystkim cierpieniem monotonnym. Dopuszczalne są tylko egzystencjalne 
fajerwerki: efektowne poparzenia, okaleczone przez zboczeńca zwłoki, pora-
nione ciała katowanych dzieci. [...] Ujawniony ból, którego znakiem są łzy, 
jest równie wstydliwy, jak choroba weneryczna”31. Ta specyfi czna niezgoda 
na obecność bólu zdradza nieprzygotowanie człowieka na to, co nieuniknio-
ne. Podobne tendencje odczytywać dziś można jako skutki laicyzacji bólu, 
jako namacalne efekty jego desakralizacji. Fizjologiczny opis bólu jest – co 

29  E. F r o m m, O sztuce istnienia. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy, tłum. R. Saciuk, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 37.  

30  Zob. A. M i a h, E. R i c h, The Medicalization of Cyberspace, Routledge, New York 2008. 
31  S. C h w i n, O bólu, w: Rozmowy na koniec wieku, t. 3, red. K. Janowska, P. Mucharski, 

Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s. 74n. 
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