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Kreatywność, szaleństwo i modernizm

W artykule przedstawione zostały poglądy Louisa A. Sassa na temat związków szaleństwa z modernistycz-
ną sztuką. Analizy doświadczenia schizofrenicznego (spektrum) [schizophrenic spectrum] stanowią źródło pytań 
o charakter ludzkiej kreatywności oraz możliwości zrozumienia osób chorych psychicznie. Sass przeciwstawia 
się romantycznej wizji kreatywności jako regresji – ruchu w kierunku prymitywnej emocjonalności, irracjonal-
nych stanów umysłu i poczucia połączenia ze światem i utratą samoświadomości. Takie myślenie o kreatywności 
nie pasuje według autora Madness and Modernism do najbardziej innowacyjnych form XX-wiecznej sztuki 
modernistycznej (i postmodernistycznej). Również doświadczenie schizofreniczne różni się od postromantycz-
nego wyobrażenia kreatywności i przejawia się pod postacią nadmiernej chorobowej refl eksyjności [morbid 
hyperrefl exivity] i poczucia wyobcowania i braku zaangażowania. Krytyczne uwagi Roberta J. Baretta ujawniają 
trudności podejścia Sassa, i konieczność bardziej socjologicznego podejścia do doświadczeń osób chorych psy-
chicznie.

Creativity, Madness and Modernism:

In the article Louis A. Sass’s view on the relationship between madness and modern art is  presented. 
Analyses of experiences within the schizophrenia spectrum disorders are the starting point for the questions on the 
character of human creativity and possibilities of understanding the person with mental disorder. Sass is against 
the romantic vision of creativity as regression – the moment in the direction of primitive emotionality, irrational 
mind states, and the feeling of connection with the world and the lack of the self-awareness. Such thinking is 
inconsistent with the innovative strategies in modern (and postmodern) art. Schizophrenic experience differs 
from post-romantic view of creativity and expresses in the forms of morbid hyperrefl ectivity and the feeling of 
alienation and disengagement. Robert J. Barret’s critical remarks reveals some diffi culties in Sass approach and the 
necessity for more sociological approach to mental illness. 
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Wśród badaczy istnieje spór, która z chorób i zaburzeń psychicznych sprzyja 
ludzkiej kreatywności. Studia nad twórczością pacjentów psychiatrycznych poka-
zują, że ich poważne problemy w radzeniu sobie z własnym życiem i trudności 
komunikowania z innymi obniżają możliwości sukcesu na polu sztuki. Powiąza-
nie geniuszu i szaleństwa ma jednak swoją długą tradycję, w ramach której kre-
atywność, podobnie jak obłęd, postrzega się jako szczególne sposoby odejścia od 
zwyczajnych, konwencjonalnych rodzajów postępowania i masowej produkcji. 
Szczególnie interesujące wydają się koncepcje upatrujące źródeł kreatywności za-
sadniczo w temperamencie maniakalno-depresyjnym i wzajemnym przenikaniu się 
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doznania pełni energii z wrażliwością egzystencjalną oraz schizofrenicznym spek-
trum (kontinuum) i towarzyszącą mu twórczą alienacją1. 

Pierwszą postać zaburzeń stara się docenić Kay R. Jamison w książce Touched 
with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament [1993]. Według 
niej, twórcze i opozycyjne nastroje i energie mogą się wzajemnie przeplatać. Hy-
pomania przejawia się pod postacią podwyższonego nastroju i błyskotliwej inteli-
gencji, jako wizjonerstwo i poczucie wszechmocy. Melancholii towarzyszą ciem-
niejsze nastroje, pesymizm i beznadzieja. Maniakalno-depresyjny temperament, 
obecność skrajnych stanów psychicznych Jamison wiąże ściśle z temperamentem 
artystycznym: 

Temperamenty powiązane z chorobą maniakalno-depresyjną są także częścią afek-
tywnego kontinuum, tworzącego z kolei naturalny most pomiędzy bardzo silną chorobą 
psychiczną z jednej strony, a kapryśnym, artystycznym temperamentem z drugiej strony 
[Jamison 1993, s. 97]. 

Nie tylko stany hypomaniakalne dają w efekcie możliwości kreatywnej wy-
obraźni, również stany melancholii, wbrew częstej opinii, mogą dopełniać i kre-
atywnie przekształcać wcześniejsze hypomaniakalne projekty wyobraźni i twórczej 
asocjacji. Jamison pragnie przypisać maniakalno-depresyjnemu temperamentowi 
kreatywną moc, minimalizując twórczą siłę schizofrenicznego spektrum: 

Potencjalnie cała psychoza u jednostek kreatywnych posiada maniakalno-depresyjny 
charakter, a nie naturę schizofreniczną[s. 60]. 

Louis A. Sass, zwolennik drugiej z dyskutowanych opcji, podważa dwa pro-
blematyczne założenia koncepcji Jamison. Dostrzega w jej książce dogmatyczne, 
defi cytowe (demencyjne, kraepelinowskie), wąskie podejście do schizofrenii oraz 
zbyt szerokie defi niowanie psychoz maniakalno-depresyjnych (przy jednoczesnym 
ignorowaniu szerokiego schizofrenicznego spektrum). 

Krytyka Sassa polega nie tylko na docenieniu twórczego podejścia u pacjen-
tów schizofrenicznego spektrum (kontinuum), krytycznie podchodzi również do 
romantycznej wizji twórczego działania. Schizofreniczne szaleństwo jest dla Sassa 
czymś na kształt niedorozwoju emocji i afektu i jednoczesnym przerostem idiosyn-
kratycznego myślenia. Szaleństwo jest rodzajem perwersyjnego samouwielbienia 
umysłu, natomiast „dylemat schizoidalny” określa on jako poszukiwanie siebie, 
które gubi w trakcie poszukiwania własną jaźń. 

1 Twórcom i artystom towarzyszy również cały szereg innych zaburzeń i dolegliwości jak alkoholizm, nar-
komania, neurotyczność czy zaburzenia lękowe. Wielu badaczy stara się przypisywać przedstawicielom różnych 
rodzajów aktywności: pisarzom, muzykom, malarzom, itp. różne postaci psychopatologii.
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Sass przeciwstawia się romantycznej wizji kreatywności jako regresji – ruchu 
w kierunku prymitywnej emocjonalności, irracjonalnych stanów umysłu i poczucia 
połączenia ze światem i utratą samoświadomości. Romantyczny ekspresywizm sta-
nowi więc szereg koncepcji postrzegających naturę jako źródło, jako wyzwanie do 
uruchomienia własnych pokładów wyobraźni w celu zbliżenia się do pierwotnego 
źródła2. Takie myślenie o kreatywności nie pasuje – według autora Madness and 
Modernism – do najbardziej innowacyjnych form XX-wiecznej sztuki moderni-
stycznej (i postmodernistycznej). Również doświadczenie schizofreniczne różni się 
od postromantycznego wyobrażenia kreatywności. W niniejszym tekście bardziej 
interesuje mnie związek szaleństwa z sztuką modernistyczną, dlatego zaprezentuję 
idee Louisa Sassa, dopełniając je krytycznymi uwagami Roberta J. Baretta. 

Książka Louisa Sassa Madness and Modernism [1994] ukazuje szersze, hi-
storyczno-kulturowe tło badań psychiatrycznych. Autor pragnie dotrzeć do kresu 
możliwości zrozumienia psychoz; jego hermeneutyczna perspektywa nie tylko 
analizuje specyfi kę psychotycznego doświadczenia, ale również ujawnia podsta-
wowe założenia psychopatologii i nowożytnej psychiatrii. 

Paradygmat niedoboru i regresji

Dzieło Sassa jest przykładem twórczego wykorzystania podejścia Jaspersa3, 
można także znaleźć w niej wpływy analiz Michela Foucaulta. Sass wychodzi poza 
relacje czysto kliniczne (zob. też [Potter 2003]), w zaskakujący sposób zestawia 
schizofrenię z„modernizmem”, oraz wykazuje szereg między nimi zbieżności, po-
dobieństw oraz wspólnych źródeł. Analizuje schizofreniczne zaburzenia myślenia, 
percepcji, języka, zaburzenia poczucia jaźni, biologiczne i kulturowe wymiary psy-
chozy. Krytykuje w ten sposób dotychczasowe, tradycyjne pojmowanie schizofre-
nii. Konwencjonalna koncepcja schizofrenii opiera się, według Sassa, na dwóch 
podstawowych założeniach, które on próbuje zakwestionować: na idei niedoboru 
oraz idei regresu. Defi cyt umysłowy polega na ogół na nieumiejętności logiczne-
go wnioskowania, utracie introspekcji, upośledzeniu językowym lub poznawczym. 
W znacznym stopniu pod wpływem Emila Kraepelina utworzył się model upo-
śledzenia, według którego schizofrenia stanowiła postępującą postać umysłowego 
zaniku, rozstrojenia i miała swoją przyczynę w degeneracji mózgu. Teoria regresu 
do stanu prymitywnego oraz infantylnego szczególnie mocno akcentowana była 
w psychoanalizie, która widziała w schizofrenii wylew popędów, impulsów czy 
emocji. Pojawiający się nadmiar dotyczył namiętności oraz pragnień wykracza-
jących poza wszelakie psychiczne i kulturowe ograniczenia. Sass, broniąc swojej 

2 Charles Taylor nie przeciwstawia w tak radykalny sposób romantycznego i modernistycznego podejścia 
do kreatywności, albowiem dostrzega w tym drugim również aspekt epifaniczny – pragnienie powrotu do źródeł 
[Taylor 2001, s. 678]. 

3 Na temat dyskusji dotyczącej Karla Jaspersa pojmowania psychopatologii, a także fenomenologicznego 
podejścia do psychiatrii (również Sassa) zob. moją książkę Szaleństwo i metoda [2010].
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koncepcji schizofrenii, w systematyczny sposób bada różne jej aspekty: jej ce-
chy prodromalne, teorie zaburzeń myślenia, cechy schizofrenicznego języka. Jest 
w stanie wykazać, że paradygmat niedoboru/regresu jest wszechobecny w myśle-
niu psychiatrycznym i łączy ze sobą pozornie wykluczające się nurty myślenia, 
to jest psychiatrię biologiczną oraz psychoanalizę. Analitycy koncentrują się na 
wzroście siły id, osłabieniu ego, natomiast zwolennicy podejścia neurobiologicz-
nego (np. Hughlings Jackson) postrzegają uwolnienie niższych, archaicznych sił, 
podkorowych funkcji mózgu, co ma być spowodowane uszkodzeniem mechani-
zmów hamujących i normalnie pełniących kontrolną funkcję w mózgu. W obu 
przypadkach schizofrenia wiąże się z niedoborem wyższych czynności umysłu 
i uwolnieniem niższych, prymitywnych sił. Sass [1994] w ten klasyczny nurt my-
ślenia jest także w stanie włączyć antypsychiatrię, jako że reprodukuje ona wą-
tek prymitywizmu z jej hasłami schizofrenicznej autentyczności, odwołuje się do 
nieograniczonej, ekstatycznej ekspresji pierwotnych namiętności i pragnień. Po-
dobnie jak w przypadku pewnych interpretacji sztuki awangardowej i literatury, 
gdzie szaleniec zdaje się być czymś na kształt dzikiego człowieka wchodzącego 
w konfl ikt z siłami racjonalizmu i represji. Sass [1994] kwestionuje paradygmat 
niedoboru/regresu i zdaje się podważać sensowność pojęcia „schizofrenia”. Po-
nieważ jej symptomy wydają się być tak różnorodne, pojawia się pytanie, czy nie 
jest ona po prostu zbiorem pewnych zaburzeń myślenia, emocji, percepcji, woli, 
wartościowania i zaburzeń poczucia „ja”, bez organizującej, całościowej struktury. 
Wszystkie elementy życia schizofrenika zdają się być naruszone i jednocześnie 
trudno jest wskazać jakiś element centralny. Przykładowo, w niektórych przy-
padkach schizofrenii pojawia się myślenie konkretne, a w innych – abstrakcyj-
ne; w niektórych emocja może być podwyższona, a w innych – obniżona. Oprócz 
heterogeniczności i różnorodności symptomów oraz braku jasnych kryteriów czy 
cech rodziny pojęć, schizofrenicy, wbrew tradycyjnemu modelowi, mogą być po-
zbawieni emocji i pragnień (płaskość afektu) i mieć poczucie alienacji (antydioni-
zyjska postawa). Jednocześnie można zauważyć zmienność i niestałość zaburzeń 
poznawczych w schizofrenii, co zaprzecza jej wizerunkowi jako rodzaju otępienia.
Jak powiada Sass:

[...] w prawie każdym z wybranych wymiarów tego rodzaju osoba wyraża się w hete-
rogeniczności, którą trudno jest wyjaśnić na podstawie jakiejkolwiek interpretacji potocz-
nej albo standardowego modelu choroby. Rzeczywiście, prawie każda generalizacja, jaką 
stosuje się do takich pacjentów, wydaje się przy dalszych rozważaniach prawie że przeciw-
na prawdzie [Sass 1994, s. 25]. 

Cechy, które łączą ludzi ze schizofrenią, niezależnie od różnorodności jej prze-
jawów, to: dziwność, enigmatyczność, obcość i wręcz dziwaczność. Są oni niezro-
zumiali, nie można ich zrozumieć empatycznie. Ich przeżywanie znajduje się poza 
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rzeczywistością ludzkich znaczeń, poza możliwością interpretacji. Nie są jedynie 
trudni do interpretacji ani „poniżej” możliwości interpretacji, co mogłoby się bez-
pośrednio odnosić do efektów złego funkcjonowania mechanizmów mózgowych 
i co daje w efekcie brak intencjonalności oraz sensowności charakterystycznej dla 
zwykłej aktywności człowieka. Jest to rzeczywistość niemożliwa do wyobrażenia 
i poza możliwością ludzkiego rozumienia [Sass 1994, s. 18]. Jak widzimy, Sass 
nawiązuje od Jaspersowskiego pojmowania schizofrenii jako wychodzącej poza 
możliwość interpretacji, ale nie jest w stanie się z nim w pełni zgodzić [zob. Kapu-
sta 2010, rodz. II]. Jak powiada:

„Jest czymś dziwnym, że Karl Jaspers musiał utrzymywać tak stanowczo niemożność 
zrozumienia tej kondycji; mimo wszystko był najważniejszym obrońcą psychiatrii rozu-
miejącej (verstehende) – dotyczącej interpretacji albo rozumienia, i wierzył, że potrzeba 
psychiatrii (aby badać znaczenia i sposoby doświadczenia) czyniła ją tak samo nauką hu-
manistyczną, jak i biologiczną” [Sass 1994, s. 17].

Sass chce po części przywrócić schizofrenię rozumieniu, umiejscowić w „spo-
łeczności ludzkiego pojmowania”. Pragnie więc ją ponownie zdefi niować w spo-
sób, który uczyni ją sensowną, jednocześnie nie gubiąc dziwaczności, obcości 
i sprzeczności schizofrenicznego doświadczenia. Czyni to poprzez jej porównanie 
z wyalienowanym światem modernizmu.

Schizofrenia i modernizm

Modernizm stanowi ruch w sztuce, literaturze, muzyce i fi lozofi i charakteryzu-
jący się obrazoburczym odrzuceniem tradycji, autorytetu i konwencji, co powiąza-
ne jest z nieustannym poszukiwaniem innowacji. Scheppard [2004] wyszczególnia 
następujące cechy modernizmu: bezkompromisowy intelektualizm, zaabsorbo-
wanie nihilizmem, nieciągłość i zdystansowanie, subiektywizm, uczucie alienacji 
i osamotnienia, poczucie nieustannej groźby chaosu, doświadczenie panicznego 
przerażenia, ironia. Sass mówi o modernizmie w szerokim rozumieniu tego słowa, 
podkreślając jego negatywizm oraz antytradycjonalizm, perspektywizm i relaty-
wizm związany z niepewnością i wielością punktów widzenia, dehumanizacją albo 
zniknięciem aktywnej jaźni, derealizacją i „odświatowieniem świata”. Autor Mad-
ness and Modernism podkreśla negatywne odruchy modernizmu i ignoruje jego 
epifaniczny, związany z pragnieniem odnowy, charakter.

Powyższe, trudne do uchwycenia i dziwaczne cechy modernizmu służą jako 
punkty porównania ze schizofrenią. Sass wskazuje między innymi na znaleziony 
u Borgesa dziwaczny system klasyfi kacyjny, który wydaje się tak niedorzeczny 
i arbitralny, niewyobrażalny, że aż podobny do myślenia schizofrenicznego. Po-
dobnie jest z idiosynkrazjami dadaistów, z niepraktycznymi oraz ironicznymi po-



260 ANDRZEJ KAPUSTA

mysłami Jarry’ego, a także z wieloperspektywizmem Picassowskiego kubizmu4. 
Paralele między modernizmem i schizofrenią mają się podobno znajdować także 
na poziomie języka: dziwnego, zagadkowego i prywatnego. W obu przypadkach 
język okazuje się ważny sam dla siebie, nieprzezroczysty, a jego funkcja określania 
sensów zostaje ukryta pod brzmieniem słów. 

Pokrewieństwo siły szaleństwa i modernizmu polega, według Sassa, na moż-
liwości negacji schematycznego i mechanistycznego podejścia, podważenia zwy-
kłego i bezmyślnego sposobu oglądania rzeczywistości. Z kolei, zbieżność roman-
tyzmu z modernizmem polega na negacji technologicznego podejścia do świata. 
Moderniści nie wierzą jednak w możliwość powrotu do natury, do jej źródłowych 
energii. Modernistyczny zwrot ku wnętrzu nie daje poczucia wzmocnienia i ak-
ceptacji własnej tożsamości. Prowadzi zaś do dezintegracji i poczucia dystansu 
pomiędzy człowiekiem i światem. Jak powiada Charles Taylor:

„Sztuka modernistyczna posiada potencjał emancypacyjny, ponieważ wiąże się z nią 
„zanegowanie obiektywnie obowiązujących znaczeń”. Bunt przeciwko kanonicznym kon-
cepcjom jedności dzieła sztuki wiąże się z buntem przeciwko dominującej koncepcji jedno-
ści ego. Otwiera on przestrzeń dla tego wszystkiego w jednostkowym doświadczeniu, na co 
nie pozwalają owe represyjne totalności znaczeń [Taylor 2001, s. 882]. 

Schizofrenia jako graniczny przypadek kondycji ludzkiej

Robert J. Barrett [1998] pragnie umiejscowić schizofreniczne spektrum w spo-
łeczno-kulturowym i bardziej praktycznym kontekście. Próbę zestawienia szaleń-
stwa z modernizmem uważa za zbyt radykalną i nie oddającą w pełni dynamiki spo-
łecznego doświadczenia osoby ze schizofrenią. Dostrzega u Sassa dwojakie użycie 
słowa „schizofreniczny”. Z jednej strony, oznacza ono rodzaj choroby o charakte-
rystycznych symptomach, należącej do szerokiego spektrum powiązanych ze sobą 
psychopatologii: od zaburzeń schizoafektywnych i schizofreniopodobnych (schi-
zophreniform) po schizoidalne i schizotypowe zaburzenia osobowości. Z drugiej 
strony, oznacza rodzaj osoby, a nie choroby, gdzie mówi się o schizofrenicznym pa-
cjencie, schizofrenicznych jednostkach czy osobach. Dla Barretta ważniejsze jest 
to drugie określenie, oznacza ono kategorię ludzi, którzy posiadają pewne cechy 
przenikające ich tożsamość osobową, mogące zdominować wszystkie inne aspekty 
ich osobowości. Rozpoznanie, że określenie „schizofreniczny” dotyczy zarówno 
choroby, jak i kategorii osób, pozwala, według Barretta (a także, oczywiście, i Sas-
sa), na przejście od czysto klinicznego podejścia do bardziej socjologicznego uję-
cia. Nie można więc zrozumieć schizofrenii, nie odnosząc się do ról, jakie pełnią 

4 Wśród modernistycznych twórców Sass wymienia, m. in: A. Jarriego, R. Roussela, A. Artauda, Ch. Bau-
delaira, F. Kafkę, J. Joyce’a, S. Becketta, F. Nietzschego, L. Wittgensteina, G. de Chirico, S. Dali, M. Duchampa, 
A. Warhola.
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psychiatryczne instytucje, jak przebiegają kliniczne i naukowe praktyki, w ramach 
których tworzy się sama wiedza na temat zaburzeń. Z kolei te praktyki są zanurzo-
ne w szerszej sieci instytucjonalnej, która wpisuje się w pewną kulturową tradycję 
sięgającą aż do starożytnej Grecji (chociażby poprzez pojęcia psychiatryczne, które 
często, jak pojęcie „schizofrenia”, mają greckie pochodzenie). Na tym szerokim 
tle instytucjonalno-kulturowych uwarunkowań defi niuje się pojęcie osoby. Barrett 
postrzega w psychiatrycznych pismach Jaspersa elementy jego najważniejszego 
pytania fi lozofi cznego:

„Kim jest człowiek?”. To, co ludzkie, jest blisko tego, co jest podatne na zrozumienie, 
wiąże się z możliwością bycia zrozumiałym. Stąd specjalne miejsce, w jakim znajduje się 
schizofrenik, albowiem jego myślenie i odczuwanie świata zdaje się wymykać rozumieniu 
w ogóle. Znajduje się on [...] na marginesie, na zewnętrznej granicy zrozumiałości, na naj-
dalszej granicy ludzkiej interpretacji, granicy pomiędzy osobą i nie-osobą [Barrett 1998,
s. 474].

Używając słów Sassa, stanowi on „ważny graniczny przypadek kondycji ludz-
kiej” [Sass 1994, s. 7]. Podobne idee pojawiają się w kontekście antropologiczno-
kulturowym, gdzie schizofrenia jako „skrajny przypadek” stanowi wezwanie dla 
nauk humanistycznych i społecznych. Jak powiada Janis Hunter Jenkins:

[...] schizofrenia jako taka stanowi paradygmatyczny przypadek dla naukowych do-
ciekań na temat kulturowo podstawowych i zwyczajnych procesów, a także możliwości 
związanych z self, uczuciami i zaangażowaniem społecznym [Jenkins 2005, s. 34].

„Schizofreniczny”, jako będący na granicy, nie oznacza dla Barretta marginal-
nej kategorii, ale rodzaj anomalii. Anomalia odnosi się do niezgodności i nieregular-
ności, czegoś, co nie pasuje do systemu klasyfi kacji. Określenie „schizofreniczny” 
może odnosić się do kogoś, kto jest i nie jest osobą, jest zdolny i zarazem niezdol-
ny do rozumienia innych, jego działania, myśli i mowa są jednocześnie sensowne 
i nonsensowne. Jako należący do anomalnej kategorii osób, schizofrenicy mogą 
być unikani i postrzegani jako nieczyści, zarażeni czy niebezpieczni. We współcze-
snych społeczeństwach funkcjonuje przekonanie o możliwości „psychicznego za-
rażenia” ze strony chorych psychicznie, co może się objawiać ostrzeżeniami, nawet 
wobec pracowników zdrowia psychicznego, co do spędzania ze schizofrenikami 
zbyt dużej ilości czasu lub wchodzenia z nimi w zbyt bliskie emocjonalne relacje. 
Bardzo silnym kulturowym schematem jest wiązanie schizofrenii z publicznym 
niebezpieczeństwem. W publicznej wyobraźni, a również i w prywatnej wyobraźni 
samych pacjentów, schizofrenicy postrzegani są jako potencjalnie niebezpieczni 
dla innych, nawet jeśli nigdy nie zachowali się w sposób agresywny i nie mieli tego 
rodzaju skłonności.
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Wyjątkowość schizofrenii można wykazać, zestawiając ją na tle zaburzeń 
znajdujących się po obu jej stronach w tradycji klasyfi kacyjnej, które to zaburze-
nia brane są na ogół pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Zaburzenia nastroju 
są bardziej podatne na zrozumienie, bardziej jesteśmy skłonni do empatii wobec 
depresji i manii, nawet jeśli towarzyszą im urojenia czy halucynacje. Natomiast 
demencje są bardziej podatne na wyjaśnianie, patologiczne zachowanie może być 
bowiem odniesione do choroby mózgu. Obok anomalii Barrett odnajduje także 
u Sassa „niejednoznaczność”, sprzeczność, jako istotną cechę schizofreniczności. 
Ostatecznie pojęcie to sugeruje rozszczepienie funkcji psychicznych, jak emocje 
i poznanie, natomiast w kulturze masowej kojarzy się z obecnością dwóch prze-
ciwstawnych osobowości w jednym człowieku (często jest więc schizofrenia my-
lona z przypadkami tzw. osobowości wielorakiej). Sam Sass podkreśla, że symp-
tomy schizofreniczne mogą być postrzegane jako jednocześnie przejawy działania 
i choroby, pewne symptomy są odbierane jako dobrowolne, inne jako mimowolne, 
jako znajdujące się pod kontrolą albo poza nią. Jak powiada autor Madness and 
Modernism:

„Schizofrenicy mogą być w ludzkich kontaktach nadmiernie wrażliwi albo obojętni. 
Mogą być pedantyczni albo kapryśni, bezczynni albo pilni, denerwujący albo wypełnieni 
wszechogarniającą, choć w pewnym sensie pustą, wesołością. Mogą doświadczać gwał-
townego przepływu idei albo totalnej blokady; ich działania, myśli i percepcje mogą się wy-
dawać sztywno uporządkowane i kontrolowane (wykazując »chorobowy geometryzm«), 
ale w innych momentach – chaotyczne i bezkształtne. Czasami czują, że mogą wpływać 
na cały wszechświat, innym razem tak, jakby nie byli w stanie kontrolować nawet wła-
snych myśli czy nawet własnych członków albo – co jest największym paradoksem – ich 
kondycji; mogą też posiadać oba te doświadczenia jednocześnie. Mogą być radykalnie ne-
gatywistyczni, odpowiadając na pytania, albo przez dokładnie odwrotne reakcje i przez 
podważenie istnienia samego pytającego; jednak nieodpowiednim byłoby charakteryzować 
ich, jak często się to dzieje, jako będących w opozycji albo bez kontaktu z ich społecznym 
środowiskiem. Innym razem ten sam schizofrenik może być dotknięty »niewolniczą suge-
stią« przez rzeczywiste, »służalcze dostosowania«, kiedy to nieustannie podporządkowuje 
się każdej prośbie [Sass 1994, s. 26]. 

Barrett sugeruje, że pojmowanie „schizofreniczności” jako kulturowo konsty-
tuowanej anomalii, niejednoznaczności na granicy bycia osobą może być charakte-
rystyką zbyt statyczną, traktującą schematy klasyfi kacyjne oraz kategorie kulturowe 
jako bardzo trwałe. Aby ujawnić dynamikę procesu chorobowego i jej uwikłanie 
w społeczne procesy i instytucje, Barrett mówi o schizofreniku jako o „osobie po-
granicznej”, będącej w stanie nieustannej dekompozycji i wzrostu, w permanent-
nym stanie zawieszenia. Dynamiczne procesy owocują zmianami w tożsamości 
pacjenta. Następuje więc przejście od „ostrej psychozy” do „chronicznej schizo-
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frenii”. Transformacja wpływa na wewnętrzną percepcję siebie przez pacjenta oraz 
na jego publiczną tożsamość. Barett podkreśla, że „chorobowa trajektoria” pacjen-
ta ma charakter niedookreślony i otwarty. O ile proces inicjujący, wyrażający się 
w ocenie diagnostycznej, w procedurze przyjęcia do szpitala, badania klinicznego 
i uzupełniania dokumentacji medycznej, jest szczególnie widoczny, to nie ma od-
powiedniej procedury doprowadzającej chorobową trajektorię do końca. Brakuje 
ceremonialnego znaku transformacji pacjenta w osobę zdrową. Osoba oddzielona 
od społeczeństwa i w pewnym sensie naznaczona, a przez to znajdująca się w fazie 
granicznej, oczekuje momentu powrotu do zdrowej społeczności. 

Sass w książce Madness and Modernism widzi w schizofreniku odzwierciedle-
nie społeczeństwa, rodzaj jego negatywnego czy zniekształconego obrazu. Według 
Barretta, takie zestawienie szaleństwa z tradycją modernizmu, gdzie akcentuje się 
negatywistyczną, alienującą, nihilistyczną i dehumanizującą naturę schizofrenii, 
może przyczynić się do postrzegania schizofreników jako istot bardzo dziwacz-
nych, jeszcze bardziej obcych, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. Dlatego 
Barrett proponuje alternatywną strategię, czyli postrzeganie schizofreników jako 
ludzi usiłujących odnaleźć sens własnej choroby. Tym bardziej że tradycja sztuki 
i literatury modernistycznej jest w znacznym stopniu obca części pacjentów; nawet 
ci wykształceni nie odwołują się do niej w sposób spontaniczny. O wiele częściej 
następuje nawiązanie do bardziej dostępnych metafor, wziętych z religii, nauki, 
muzyki, ekspresji wewnętrznego świata, mitów historycznych oraz osobistej bio-
grafi i. Szaleństwo jawi się jako rodzaj bycia w świecie, jako szereg strategii podej-
mowanych przez podmiot w obliczu utraty czy deformacji struktury tła. 

Trudność badania związków między kreatywnością i szaleństwem wiąże się 
z groźbą romantyzacji obłędu, czego nie ustrzegli się Michel Foucault czy R.D. La-
ing. Trudno uwierzyć w to, iż stany psychotyczne i wielu poetów, malarzy i pisarzy, 
u których stwierdzono zaburzenia psychiczne, przyczyniło się do powstania całego 
nurtu w literaturze i sztuce. Ryzykowne wydaje się również przypisywanie pato-
logizującej funkcji współczesnej kulturze, która poprzez konieczność nadmiernej 
refl eksyjności miałaby stanowić przyczynę chorobowej epidemii. Zarówno Jami-
son w odniesieniu do manii-depresji, jak i Sass wobec schizofrenii prezentują cho-
robowe kondycje w kontekście ich szerszego spektrum. Ich intencją jest częścio-
we przywrócenie choroby psychicznej światu ludzkiego doświadczenia. Wszelkie 
próby rozumienia szaleństwa w kontekście sztuki mogą służyć destygmatyzacji 
zaburzeń i dowartościowaniu osób z takimi zaburzeniami.
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