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Wizerunki histerii. Choroba w kulturze i jej znaczenie dla sporu o naturę ekspresji 
artystycznej 

Rozprawa doktorska poświęcona jest zjawisku histerii w kulturze europejskiej począwszy 

od drugiej połowy XIX wieku. Praca jest pomyślana jako studium ukazujące złożoność zjawiska 

histerii, zarówno jej biologicznego i medycznego podłoża, jak i jej kulturowego, religijnego, 

społecznego i artystycznego uwikłania i oddziaływania. Jest ona także próbą analizy zjawisk 

pokrewnych histerii w sztuce i badaniach nad sztuką. Interpretuję histerię z punktu widzenia 

ekspresji artystycznej i pozaartystycznej (naturalnej) w kontekście pytań o genezę i granice dzieła 

sztuki, znaczenie ekspresji w sztuce i medycynie oraz wpływ wyobrażeń wizualnych na 

kształtowanie sposobów wyrażania. Problematyka badawcza koncentruje się w obszarze trzech 

kluczowych dziedzin historycznych: dziejów sztuki, medycyny i teorii ekspresji. 

Histeria jako jednostka chorobowa została najpełniej zdiagnozowana i zdefiniowana przez 

Jeana-Martina Charcota w paryskim szpitalu Salpêtrière w latach 70-tych i 80-tych XIX wieku, a 

następnie zreinterpretowana przez jego jedynego admiratora – Zygmunta Freuda, który podjął 

próbę wskazania głębszych przyczyn tkwiących u podłoża histerii. Kluczowym zagadnieniem pracy 

jest interpretacja histerii jako zjawiska wizualnego, tak jak zostało ono zapisane w dokumentacji 

medycznej (fotograficznej i rysunkowej) szpitala Salpêtrière w kontekście ikonografii medycznej z 

jednej strony i artystycznych przedstawień opętania i szaleństwa w sztuce europejskiej z drugiej 

strony. Porównania tych dwóch rodzajów przedstawień ikonograficznych wynikają z problematyki 

książki Les démoniaques dans l'art (1887) autorstwa Charcota i Paula Richera. W tej publikacji z 

pogranicza sztuki i medycyny autorzy chcieli dowieść, że postaci przedstawiane w sztuce jako 

owładnięte przez nieczyste moce w rzeczywistości cierpiały na histerię, ponieważ prezentują ten 

sam język ciała i gestów, jaki obserwowali u swoich pacjentek. Zebrany materiał ikonograficzny 

pozwolił zaobserwować, w jaki sposób ekstaza oraz inne zbliżone do niej fenomeny niezależnie od 

ich charakteru – medycznego bądź religijnego – mogą być przedstawione za pomocą tych samych 

gestów. 

Niezwykle istotne dla rozważań nad ekspresją stało się porównanie materiału wizualnego i 

metod pracy stosowanych przez Charcota i jego zespół z badaniami jednego z najwybitniejszych 
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historyków sztuki i kultury w XX wieku, Aby’ego Warburga, zainteresowanego między innymi 

wyobrażeniami gwałtownych doznań, uczuciowych poruszeń, niezwykłych, rodzących się w 

wyniku religijnego przeżycia ekstaz. Kluczowe dla rozprawy porównanie powyższych badań nad 

ekspresją ukazuje zasadnicze podobieństwo pomiędzy przedstawieniami szalejącej menady, będącej 

dla Warburga nośnikiem form ekspresji, a fotografiami i rysunkami histeryczek wykonywanymi 

przez pracowników szpitala Salpêtrière. W wyniku czego można z dużym prawdopodobieństwem 

uznać, że owe przedstawienia prezentują te same powtarzające się w sztuce „formuły patosu” oraz 

że zbieżność zachodząca pomiędzy fotografiami pacjentek Charcota a fotografiami płaskorzeźb i 

obrazów zestawianymi przez Warburga w Atlasie Mnemosyne można próbować interpretować w 

kategoriach artystycznych formuł ekspresji.  

Z drugiej strony zaprezentowana została teoria ekspresji zaproponowana przez Charlesa 

Darwina w książce The Expression of the Emotions in Man and Animals w 1872 roku. Darwin 

interesował się zachowaniami jednostki w obrębie gatunku, ale przede wszystkim 

funkcjonowaniem mechanizmów odpowiedzialnych za ekspresję gestów niezależnie od gatunku. 

Badając ewolucję gatunków Darwin obserwował zachowania zwierząt i ludzi, ich uczucia i reakcje 

emocjonalne, a także ruchy będące ich konsekwencją. Uczony uznawał, że wyrażanie emocji niosło 

ze sobą istotne korzyści ewolucyjne zarówno dla zwierząt jak i dla człowieka. Dowodził, że 

ekspresja gestów jest zdeterminowana biologicznie i w zasadniczej większości przypadków 

niezależna od wpływów kulturowych, społecznych czy religijnych, ponadto ma ona charakter 

uniwersalny, dzięki czemu emocje mogą być z łatwością rozpoznawane na twarzy innej osoby.  

W wyniku interpretacyjnej koordynacji tych trzech obszarów obejmujących medyczne 

badania nad histerią Charcota i jego uczniów, badania artystycznych formuł ekspresji prowadzone 

przez Warburga oraz teorię ekspresji lansowaną przez Darwina, a następnie zestawienie ich z 

inspirowaną dokumentacją histerii sztuką, literaturą i teorią sztuki, udało się przybliżyć historię 

sztuki do innych dyscyplin. Niniejsza rozprawa doktorska ukazuje fascynujący przykład 

oddziaływania sztuki na naukę (w polu szeroko zarysowanej ekspresji i jej interpretacji na potrzeby 

medyczne) oraz wpływu nauki na pytania, które stawia sobie historia sztuki, między innymi 

dotyczące genezy artystycznej ekspresji, statusu XIX-wiecznej fotografii medycznej, czy oceny 

faktycznego oddziaływania teorii histerii i podświadomych źródeł tworzenia na teorie artystyczne  i 

sztukę XX i XXI wieku.  
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