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Imiona  własne  migreny:  Virginia  Woolf/”Virginia  Woolf”  i  Eliza  Orzeszkowa/Emilia

Korczyńska

Na migrenę statystycznie częściej  cierpią kobiety niż mężczyźni.  Dlatego dzieje

migreny splatają się z innymi „chorobami kobiecymi” takimi jak histeria i neurastenia,

tworząc  opozycję  do  „chorób  męskich”  –  epilepsji  czy  hipochondrii.  Histeria  została

częściowo zrehabilitowana przez współczesne badaczki i badaczy, zajmujących się historią

kobiet, feminizmem i szeroko pojętymi badaniami z zakresu gender studies. Z pewnością

została przepisana, a słynne pytanie  Hélène Cixous, „Która z nas nie jest Dorą”?, zmieniło

jej  postrzeganie.  W  przypadku  migreny  wciąż  najprostszą  interpretacją  pozostaje

utożsamienie  jej  z  próżną,  rozpieszczoną  bohaterką.  Tymczasem  wśród

bohaterek/bohaterów  niepokornych  są  także  „migreniczki”.  To  marzyciele/marzycielki,

melancholicy/melancholiczki,  szaleńcy/szalone,  samobójcy/samobójczynie,  którzy  nie

godzą  się  z  wyznaczonymi  im  przez  społeczeństwo  rolami.  Migrena  nie  jest  tylko

literackim tematem, wymyślonym motywem. Nie należy do przeszłości medycyny, jak jej

starsza siostra histeria. Jest prawdziwa i nic nie zapowiada nagłego jej zniknięcia. Przy

tym,  wciąż  pozostaje  tajemnicza,  niezbadana.  Obraz  migreny,  wyłaniający  się  na

przecięciu  medycyny,  autobiografii,  twórczości  i  pisania  kobiecego  okazuje  się  figurą

znaczącą. 

Sama nazwa wywodzi się od greckiego rzeczownika hemikrania, który dosłownie

oznacza  „połowę  głowy”.  Migrena  najczęściej  definiowana  jest  jako  ból  głowy,

występującym tylko  z  jednej  strony,  mimo  że  dla  współczesnej  medycyny nie  jest  to

najważniejszy  wyznacznik  tej  dolegliwości.  Również  literatura  zazwyczaj  pomija  ten

aspekt,  choć  nie  brak  wspaniałych  przykładów  wykorzystania  tego  motywu.

W Powinowactwach  z  wyboru Goethego,  Edward  cierpi  na  prawostronny  ból  głowy,

natomiast siostrzenica jego żony, Otylia miewa migreny lewostronne. Nie trudno domyślić

się dalszej fabuły miłosnej.
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W społecznym, kulturowym wyobrażeniu tej przypadłości dominuje postać XIX-

wiecznej  migreniczki,  która  teatralnym  ruchem  przykłada  rękę  do  czoła.  „Kobieca

migrena” wraz z całym repertuarem ośmieszających gestów zostaje przypisana próżnym

i leniwym  postaciom,  dla  których  ból  głowy  staje  się  wymówką.  Spośród  bohaterek

oskarżanych o przewrażliwienie i wyimaginowane dolegliwości można wymienić Emmę

Bovary,  Izabelę  Łęcką  czy  Emilię  Korczyńską.  Izabela  Łęcka  doczekała  się

przychylniejszego  spojrzenia  czytelników.  Wstrzymujemy  się  przed  jednoznacznym

osądem  bohaterki,  która  nie  potrafiła  pokochać  Stanisława  Wokulskiego.  O  Emilię

Korczyńską dopominają się współcześni badacze/badaczki, zadając pytania o przyczyny

jej  zachowania.  Bohaterka  prozy  Elizy  Orzeszkowej  stałą  się  wręcz  emblematycznym

przykładem „migreniczki”, mimo że na kartach powieści Nad Niemnem pani Korczyńska

częściej cierpi na globus histericus, a nie, jak się powszechnie uznaje, na bóle głowy. Sama

autorka  wyraźnie  rozróżnia  te  dwie  dolegliwości.  Pierwszej  z  nich  towarzyszy  gest

podniesienia  ręki  do  gardła  lub  piersi,  gdyż  globus to  duszności,  „kula  histeryczna”

w gardle. 

Zachowanie  Emilii  można  odczytać  jako  gest  niezgodny  na  otaczającą  ją

rzeczywistość.  Niezgody podwójnej,  świadomego  zamknięcia  się  we  własnym świecie

buduaru i podświadomej walki ciała. Korczyńska reaguje emocjonalnie i somatycznie na

wydarzenia  niezgodne  z  jej  wyobrażeniem świata,  które  pochodzi  nie  tylko  z  lektury

romansów,  ale  przede  wszystkim  z  wychowania  jakie  otrzymała.  Przygotowana,  by

uczestniczyć w wielkim teatrze życia, musi zadowolić się niewielką sceną korczyńskiego

salonu.  Zamiast  uczestniczyć  w  wielkich  balach,  organizuje  skromne  przyjęcia

imieninowe.  Dla pani Emilii świat marzeń i wieczornych lektur staje się bardziej realny

niż nadniemeńska rzeczywistość. Bohaterka-marzycielka narażona jest na ataki migreny

i „globusa”,  gdyż  żyje  „tu”  i  „tam”  równocześnie.  Emilia,  by  istnieć  naprawdę,  musi

przebywać „gdzie indziej”.

Odczytanie  migreny  jako  maski  literackiej,  przyjętej  pozy  czy  symptomu

światopoglądowego  jest  krokiem  ku  „odzyskaniu”,  reinterpretacji  czy  rehabilitacji

pewnych postaw w literaturze. Gestem odwrotnym, zubożającym możliwość odczytania

tekstu, wydają się próby medykalizujące proces twórczy. Analiza twórczości Hildegardy

z Bingen przez pryzmat jej dolegliwości związanych z aurą migrenową, choć poznawczo

interesująca, budzi niepokój, gdy przemyślenia mistyczki stają się wyłącznie papierkiem
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lakmusowym niezbędnym do postawienia diagnozy. Przykładem medykalizacji twórczości

są również kolejne analizy życiorysu autorki Pani Dalloway, które opierają się na opozycji

szaleństwa i geniuszu – dwóch stanów umysłu, które naprzemiennie wykluczają się i łączą

ze sobą. 

Bogata intymistyka Virginii Woolf nieustannie staje się przedmiotem badań. Obraz

„szalonej  pisarki”,  stworzony  przez  Quentina  Bella,  pobudza  wyobraźnię  kolejnych

biografistów/biografistek  angielskiej  prozaiczki.  Sama  autorka,  choć  obawiała  się

zdyskredytowania  własnej  twórczości,  równocześnie  odkrywała  siłę  twórczą,  której

dostarczały jej  kolejne epizody „choróbek”. Nawet doświadczenie „obłędu” okazało się

niezwykle istotne dla jej pisarstwa. Codzienne obowiązki, paternalistyczne wychowanie,

konwenanse, z których nie można było się do końca wyswobodzić oraz ciągła niepewność

towarzysząca wydawanym kolejno książkom, nieustannie naruszały rytm pracy twórczej

Virginii. Współczesne diagnozy stanu zdrowia pisarki, choć zapewne trafne z perspektywy

psychologii  i  psychiatrii,  okazują się opresyjne i  zawłaszczające.  Proces choroby, który

interesował również samą Virginię, zostaje zmedykalizowany bezcelowo, nie przynosząc

żadnych  rozstrzygnięć  czy  wniosków.  Być  może,  nie  jest  najważniejsze  pytanie  o

diagnozę, lecz pytanie, o to, co diagnozujemy. Zapiski Woolf pokazują niezwykłą drogę

twórczą, proces powstawania kolejnych dzieł. To, co uznajemy za szaleństwo, okazuje się

geniuszem, którego nie potrafimy zrozumieć. 

Medyczne  nozologie  dążą  do  uporządkowania  i  nie  znoszą  naruszania  granic.

W przypadku  literackich  interpretacji  i  przestrzeni  twórczości  gesty  przekroczenia,

naruszenia zastanych granic stanowią najwyższą wartość. Własny pokój, o którym pisała

angielska  prozaiczka,  stał  się  metaforą  przestrzeni  niezbędnej  do  możliwości  podjęcia

pracy twórczej przez kobiety. Virginia wspomina jednak o jeszcze jednym pomieszczeniu –

bawialni,  która  –  podobnie  jak  strych  –  staje  się  przestrzenią  wykluczenia.

W feministycznych odczytaniach tych dwóch metafor dochodzi do zatarcia granic, miejsca

opresji stają się jedyną przestrzenią, gdzie może zaistnieć, zostać wyrażony kobiecy głos.

Tekst pozostaje jednak otwarty na kolejne odczytania, gdyż literatura dopuszcza wielość

rozpoznań. Krótkie opowiadanie Charlotte Perkins Gilman  Żółta tapeta stanowi swoistą

kodę  rozważań  wokół  migreny  i  innych  „chorób  kobiecych”.  Niejednoznaczne

zakończenie historii kobiety cierpiącej na „lekką skłonność do histerii” oraz biograficzny

kontekst  tekstu,  zachęca  do  kolejnych  rozważań  na  styku  medycyny  i  literatury,  nie
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stawiając ostatecznej diagnozy. 

Migrena  wpisuje  się  w  nurt  herstorycznych  opowieści  o  chorobach,  w których

kobiece szaleństwo i histeria stają się wyrazem niezgody na otaczającą rzeczywistość. Być

może,  w  ten  sposób  należałoby  zinterpretować  bóle  głowy  Elizy  Orzeszkowej  –

pozytywistki,  która  w  powieści  Nad  Niemnem stworzyła  postać  najbardziej  znanej

migreniczki w literaturze polskiej. Ból głowy Emilii Korczyńskiej jest ceną, jaką należy

ponieść za przebywanie w świecie marzeń. Z pewnością, migrena stanowi ważny symptom

pośród  „chorób”  Virginii  Woolf.  „Szaleństwo”  angielskiej  prozaiczki  niewątpliwie

związane jest z jej procesem twórczym. Przedstawione postacie wpisują się w kulturową

i medyczną  historię  migreny.  By  odkryć,  co  kryje  się  pod  oficjalną  nazwą  medyczną

jednostki  chorobowej,  nie  wystarczy przypisać  jej  nazwy,  potrzebne są  jeszcze  imiona

bohaterek/bohaterów, za którymi kryją się indywidualne herstorie/historie. 
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