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Afazja i jej reprezentacje. Rozpoznania wstępne 

Zdolność myślenia tego, czego nie ma, czyli wyobrażania sobie rzeczy lub zdarzeń oraz 
zdolność pomyślenia „ja” jako „nie-ja”, zostały uznane przez George’a Steinera za wy-
jątkowe atrybuty człowieka. Każda wypowiedź kontrfaktyczna, warunkowa, hipote-
tyczna jest czynnością pojetyczną – tworzeniem przestrzeni możliwości, która staje się 
na przykład przestrzenią tożsamościowej narracji (rozumianej jako poiesis doświadcze-
nia). Te wypowiedzi to „gramatyka nieustannej odnowy”, jak pisze Ernst Bloch (Ste-
iner 2000: 304), popis kreacyjnej mocy ludzkiej świadomości, która w jakiejś ekstre-
malnej sytuacji egzystencjalnej – taką sytuacją jest utrata pamięci zdarzeń i pamięci ję-
zyka w wyniku afazji – potrafi stworzyć lub odtworzyć swoją tożsamość, poczucie 
przynależności do jakiejś grupy społecznej czy zdolność rozumienia określonego kodu 
symbolicznego. 

Afazję można określić właśnie jako ową ekstremalną sytuację egzystencjalną – sy-
tuację utraty tożsamości, a następnie serię aktów autoidentyfikacji, mających na celu 
odzyskanie tej tożsamości. W przypadku świadectw afazji poddawanych analizie w ni-
niejszym rozdziale autoidentyfikacja nie przybiera charakteru bezpośredniego odnie-
sienia do siebie (przynajmniej w początkowym okresie kształtowania się autonarracji 
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po afazji); ta autoidentyfikacja jest możliwa dzięki pewnej projekcji siebie jako innego, 
projekcji fenomenologicznego, widmowego bytu, który zawiera się w podmiocie, zo-
staje określony jako jego część. Świadectwa, w których zachodzi to okrężne rozpozna-
wanie siebie, to My Stroke of Insight Jill Bolte Taylor (2009) i Wołgą przez Afazję 
Karoliny Wiktor (2014).  

Obie autorki w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu doznały afazji, która 
jest przerwaniem ciągłości tożsamościowej narracji, pewnym epistemicznym cięciem, 
zmuszającym podmiot do rozpoznania nowej sytuacji egzystencjalnej i poznawczej 
oraz przystosowania się do niej. Według Marthy Taylor Sarno – amerykańskiej ba-
daczki dysfunkcji neuro- i psycholingwistycznych – w wyniku afazji dochodzi do roz-
padu podstawowej komunikatywnej funkcji języka, „w rezultacie czego chorzy mają 
trudności z mówieniem, pisaniem, czytaniem oraz rozumieniem wypowiedzi innych 
osób, precyzowaniem czasu, określaniem przestrzeni oraz rozpoznawaniem przedmio-
tów” (Pąchalska 1999: 27). W polskich badaniach afazjologicznych najbardziej roz-
powszechniona jest definicja Marii Pąchalskiej, która stwierdza, że: 

[…] afazja jest syndromem oznaczającym dezintegrację procesu przetwarzania informacji, czyli za-
burzeniem zdolności „dekodowania” i/lub „kodowania” różnorodnych symboli niejęzykowych 
i/lub językowych występujących w danym języku, kręgu kulturowym czy wspólnocie komunika-
tywnej, wywołane w następstwie organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego 
(Pąchalska 1999: 27). 

Rodzaj i stopień „zakłóceń językowych” zależy od rozległości uszkodzeń mózgu, 
w wyniku których dochodzi do osłabienia lub zaniku tak zwanych engramów, czyli 
śladów pamięciowych, odpowiedzialnych za dekodowanie lub kodowanie znaków 
określonego systemu semiotycznego (Pąchalska 1999: 17, 28). W ten właśnie sposób 
w umyśle afatyka rodzi się chaos, który opisać można jako zespół różnego rodzaju za-
burzeń i zerwań, takich jak zmiany zachodzące w pamięci oraz zdolności przekazywa-
nia komunikatów – te ostatnie są konsekwencją właściwego stanom afazyjnym roze-
rwania połączenia signifiant i signifié. Podstawowym celem terapii po afazji jest przy-
wrócenie tego połączenia, czyli stopniowe uczenie się lub odpamiętywanie reguł po-
sługiwania się znakami językowymi. 

W przypadku pisanych świadectw afazji proces uczenia się języka jest tożsamy 
z procesem odzyskiwania poczucia tożsamości. Tylko wyrażenie swoich uczuć, po-
trzeb czy sądów za pomocą kodu, który jest zrozumiały dla innych uczestników jakiej-
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kolwiek sytuacji komunikacyjnej, może umożliwić podmiotowi ponowne zadomo-
wienie się w świecie oraz autorozpoznanie. Badania nad afazją i jej świadectwami 
umożliwiają podjęcie refleksji na temat możliwości kreacyjnych mowy, współzależno-
ści między językiem a tożsamością czy kwestii mediacyjnego charakteru narracji – me-
diacja rozumiana jest w tym przypadku jako złożony proces negocjowania swojej po-
zycji w świecie. Te badania mają charakter studiów przypadku (case studies), w których 
nie chodzi o sformułowanie jakichś ogólnych, uniwersalnych wniosków czy praw na 
podstawie analizowanego materiału; chodzi raczej o opisanie sytuacji poznawczej afa-
tyka, stanowiącej rodzaj laboratorium niepowtarzalnej, jednostkowej tożsamości.  

W tym laboratorium afatyk prowadzi mikroanalizy swojego stanu i pracuje nad 
opowieścią o doświadczeniu afazji. W jej obrębie bardzo często pojawia się coś, co za-
kłóca tożsamościową narrację, jest przeszkodą na drodze rozpoznawania siebie, niszczy 
linearny bieg autobiografii i zmusza podmiot do pogłębionej introspekcji, która ma za 
zadanie usunąć tę przeszkodę. Ten ciąg metonimicznych dookreśleń uwidacznia, jak 
istotne dla dynamiki tożsamościowej narracji jest opracowywanie sposobu usunięcia 
wszelkich zakłóceń. Okazuje się jednak, że owe zakłócenia są koniecznym etapem pro-
cesu autoidentyfikacji. Zostaje ona niejako wytworzona przez afazyjną świadomość, 
która jeszcze nie jest świadomością siebie. Niniejsze rozważania antycypują bardziej 
szczegółową analizę wspomnianych wcześniej dwóch świadectw afazji; ta antycypacja 
służy podkreśleniu, z jakim ważnym etapem autoidentyfikacji mamy do czynienia – 
chodzi o etap wstępny procesu rozpoznawania siebie, o początek podmiotowej ge-
nezy, w której z afazyjnego chaosu wyłania się „ja”. Koniecznym etapem tej szczególnej 
antropogenezy jest rozpoznanie „ja” jako „nie-ja” w postaci pewnej hipostazy. 

Świat(y) po „wybuchu mózgu” 

Wołgą przez Afazję Karoliny Wiktor (2014) – zgodnie z autopoetologiczną deklaracją 
autorki – jest poematem wizualnym1. Książka to zbiór wpisów blogowych Wiktor, 
które zostały odpowiednio opracowane i wydane w formie papierowej. W poemacie 

1 W cytatach zachowano oryginalną pisownię. Wiktor tworzy w swojej książce rodzaj nowej grafii: wykorzystuje 
znaki interpunkcyjne nie jako przezroczyste elementy tekstu, służące delimitacji strumienia myśli, ale jako 
elementy znaczące. Ilość znaków przestankowych ulega zwielokrotnieniu, przypisane im zostają określone 
wartości semantyczne, na przykład „????” oznacza silną wątpliwość, „----” z kolei oznacza przerwę w narracji 
wynikającą ze związanej z uszkodzonym układem nerwowym niemożności wypowiedzenia lub dokończenia 
jakiejś myśli. 
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istotnymi elementami są grafiki autorki, pewne kompozycje ze słów, odrębne od opo-
wieści zawartej w tekście. Nie są one powiązane z tym tekstem na zasadzie ilustracji, 
nie przedstawiają tego, co opisywane. Należy je traktować jako niezależną, wizualną 
formę reprezentacji doświadczenia afazji. W poemacie dochodzi do swoistego arty-
stycznego równouprawnienia tekstu i obrazu – obie formy przedstawienia okazują się 
potrzebne dla osoby z afazją, ponieważ umożliwiają opisanie oraz pokazanie okolicz-
ności i skutków procesu „absolutnego duchowego przełomu”2.  

Charakterystyczną cechą tej książki jest również topika kosmologiczna, jaką au-
torka wykorzystuje do opisu przeżycia afazji. Afazja zostaje określona jako „wybuch”, 
po którym następuje proces powstawania jakiejś rzeczywistości. Oczywiście mamy do 
czynienia z rzeczywistością mentalnych fenomenów, powstałych po afazji jako próba 
jej opracowania czy konceptualizacji. Ta rzeczywistość jednak dla afatyka jest tak samo 
realna jak rzeczywistość noumenalna, której istnienie potwierdzają doświadczenia sen-
sualne. Obie sfery, w jakich funkcjonuje mieszkaniec krainy Afazji, dopełniają się, po-
dobnie jak tekst i obraz w poemacie Wołgą przez Afazję. W narracji osoby z afazją to, 
co wyobrażone, łączy się z tym, co realne i intersubiektywne (doświadczane zatem 
i w podobny sposób opisywane przez wielu ludzi). Dzięki temu połączeniu intelektu-
alna rekonwalescencja po uszkodzeniu mózgu zachodzi szybciej i nosi znamiona pro-
cesu totalnego, to znaczy jest odzyskiwaniem utraconych zdolności i jednocześnie dzia-
łaniem twórczym prowadzącym do powstania czegoś radykalnie nowego. 

Bohaterka Wołgą przez Afazję podróżuje przez wyobrażoną krainę o nazwie Afa-
zja, przypisując sobie rolę korespondenta z tej krainy – czytelnik staje się więc odbiorcą 
ważnego komunikatu. Afatyczka podróżuje w ultramarynowej wołdze, która chroni 
ją przed bezpośrednim kontaktem z rzeczywistością realną. Wołgę można też trakto-
wać inaczej – jako symbol izolacji, mikrokosmos ludzkiego wnętrza, które staje się 
czymś w rodzaju twierdzy, atakowanej przez świat zewnętrzny, czyli znaki, których 
afatyk jeszcze nie rozumie, reakcje lub gesty, których znaczenia nie potrafi odczytać, 
czy przedmioty, których nie potrafi nazwać. Podróż jest więc metaforą procesu pozna-
wania (po prostu); konsekwentnym eksplorowaniem swojego wnętrza i doświadcze-
nia. Wiktor pisze o afazji na przykład tak: 

2 Obok „wybuchu” najczęściej używanym przez Karolinę Wiktor synonimem afazji jest właśnie „absolutny du-
chowy przełom”. 
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[…] jesteśmy wychowani w pewnych schematach myślowych, językowych, obrazkowych lub 
dźwiękowych ,,,, a Afazja jest taką luką, w zbiorze komunikacyjnych haseł ,,,, wszystko zależy od 
miejsca i wielkości uszkodzenia mózgu, gdzie filozofia przypadku zdecyduje się na rezydencję. 
(drugi słownik afazyjski ---- beatbox afazji) 

Autorka określa afazję także jako „dysfunkcję intelektu”, używa takich obrazo-
wych metonimii jak „intelektualne pustkowie”, „piętrowe luki myślenia”, „przymu-
sowa emigracja” czy „święto wszystkich NIEIDEI”. W pewnym momencie w krainie 
Afazji zjawia się ent, czyli drzewiec: 

z kilku powodów rzadko oglądam rzeczywistość w lustrze ,,,, raz — to obraz nudy; dwa — to zła 
konstrukcja postaci głównego bohatera; trzy — to dialogi bez puenty ,,,, 
może dlatego nie skupiłam się na szczegółach przedstawionego świata ,,,, do wczoraj ,,,, przez zu-
pełny przypadek poznałam w lustrze enta, który szukał prawdy w nosie ---- dodajmy w lewej 
dziurce ,,,, 
(entowie Afazji) 

Po tym niezwykłym spotkaniu bohaterka zaczyna komunikować się z entem 
głównie za pomocą dźwięków albo wymiany spojrzeń. Ta wymiana jest „lustrowa-
niem” siebie nawzajem, czyli przyglądaniem się poszczególnym częściom ciała. Karo-
lina Wiktor w bardzo interesujący sposób opisuje fenomen pewnego rozdwojenia. Na 
poziomie ontologicznym ent i autorka to ten sam byt; Wiktor widzi w lustrze samą 
siebie, jednak siebie nie rozpoznaje, dlatego rozmowa z entem jest tak trudna. Ent jest 
hipostazą „ja”, które dopiero się staje. Kluczową rolę w procesie stawania się tego „ja” 
odgrywa mikrorozmowa – w taki właśnie sposób Wiktor określa narrację doświadcze-
nia afazji. Ten niezwykły dialog jest rodzajem introspekcji, choć początkowo można 
ulec złudzeniu, że rozmowa jest standardową wymianą komunikatów między boha-
terką a entem. Ten ostatni zostaje rozpoznany jako obcy, jednak ostatecznie staje się 
medium autoidentyfikacji, czymś w rodzaju tożsamościowej hipotezy, która retroak-
tywnie oddziałuje na „ja” jako pewną całość, zawierającą w sobie także wszystkie moż-
liwe hipotezy i hipostazy „ja”. Ent jest wytworem świadomości afatyczki, która musi 
powtórzyć to, co stało się, kiedy była dzieckiem, to znaczy fazę rozpoznania i powiąza-
nia dwóch reprezentacji jednego bytu – reprezentacji mentalnej, świadomości „ja”, 
z reprezentacją realną, czyli wyglądem ciała odbitym w lustrze3.  

3 Skojarzenie z psychoanalizą Lacanowską i koncepcją „fazy lustra” nasuwa się samo, jednak psychologię głębi 
należy potraktować raczej jako konieczny przypis, coś w rodzaju trybutu badacza, któremu etyka zawodowa 
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Afazja jest więc pewnym regresem, który wymaga powtórzenia procesów identy-
fikacji „ja” oraz procesów zdobywania podstawowej wiedzy na temat rzeczywistości. 
Ten problem powtórzenia można też ująć z innej strony – nowy początek może być 
szansą na stworzenie nowej wizji „ja”, bogatszej o doświadczenie afazji i bardziej świa-
domej procesów, jakie zachodzą w ciele podmiotu, zwłaszcza procesów myślowych. 
Niepełna zdolność afatyka do postrzegania i nazywania rzeczywistości zmusza go do 
postawy negocjacyjnej, czyli nieustannego wypróbowywania różnych strategii odno-
szenia się do siebie i świata. Ta postawa – zdaniem Paula Ricœura – jest prymarna 
wobec bezpośredniego ustanawiania się podmiotu. Innymi słowy, ustanowienie sie-
bie jako jednocześnie podmiotu i przedmiotu narracji (czyli nominalizacja „siebie”) 
jest zapośredniczone przez refleksję, która przybiera różne formy, na przykład formę 
rozpoznania siebie jako kogoś innego (Ricœur 2003). 

W przypadku afatyków w funkcji medium podmiotowej tożsamości występuje 
także tekst doświadczenia, czyli narracja o afazji. Analiza tego tekstu jest więc analizą 
stawania się „ja” afatyka dzięki hipostazom czy innego rodzaju modelom opowieści 
o doświadczeniach (na przykład dzięki modelowi genezyjskiemu). Istotnym etapem
powtórnej genezy podmiotowości jest opisana wyżej faza lustra, która w książce Wik-
tor przybiera formę rozmowy z samą sobą postrzeganą jako ktoś inny. Podmiot afa-
tyczny konfrontuje się z „ja” nie tylko za pośrednictwem lustra czy obrazu, lecz także
za pośrednictwem języka, stosując zwrotne formy leksykalne, takie jak „siebie”, „mnie”
czy „ja”. W ten sposób Wiktor jako bohaterka narracji o afazji jest jednocześnie pod-
miotem i przedmiotem własnej opowieści, odtwarza przeszłość i tworzy teraźniejszą
tożsamość, opisuje doświadczenie i pokazuje je za pomocą obrazu, prezentując szereg
interesujących strategii identyfikowania siebie jako upodmiotowionego i niezależnego
istnienia. Zwrotny, relacyjny charakter narracji o sobie jest konstytutywnym elemen-
tem działania poznawczego, które ma na celu znalezienie jakiegoś punktu oparcia, nie-
podważalnego przekonania o sensowności istnienia (Sendyka 2015: 13). To przeko-
nanie – jak wynika z rozważań na temat doświadczenia afazji opisywanego przez Wik-
tor oraz innych Afazjan – wiąże się z odbudową poczucia tożsamości; to właśnie toż-
samość jest tym, co daje pewne zakorzenienie w świecie, jawiącym się dla afatyka tuż
po udarze jako groźny, nieprzystępny i niezrozumiały.

nakazuje wskazać możliwe drogi analizy, mimo że skupia się tylko na jednej z nich. Dla autorki rozdziału naj-
ważniejszymi i najbardziej przydatnymi kluczami interpretacyjnymi są jednak fenomenologia i tradycja her-
meneutyki „ja”. 
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Dzięki pogłębionej introspekcji zachodzącej między innymi za pośrednictwem 
tekstu i obrazu każdy mieszkaniec krainy Afazji staje się twórcą samego siebie. Finałem 
procesu artystycznego, takiego jak pisanie, nie ma być dzieło, artefakt, tylko „ja”, ak-
tywny element świata potrafiący (prze)myśleć siebie i świat. W Wołgą przez Afazję 
można znaleźć wiele świadectw tego tożsamościowego aktywizmu. Poszukiwanie 
trwałego, niekwestionowanego punktu oparcia jest dynamicznym procesem kwestio-
nowania oczywistości, stawiania pytań oraz formułowania odpowiedzi: 

— jak to się robi w pustce ???? — zapytałam siebie 
— można pisać puste reportaże z pustki  
— odpowiedziałam sobie i stałam się  
korespondentem z Afazji — to moja pierwsza radość 
(streszczenie roku dla mojej pamięci) 

Powyższy fragment pokazuje, w jaki sposób tworzy się genezyjska opowieść o sta-
waniu się samym sobą, odzyskiwaniu tożsamości. Afatyk zadaje sobie szereg pytań, 
które mają doprowadzić do ponownego zaznajomienia się z sobą i otaczającą rzeczywi-
stością oraz wytworzenia form odnoszenia się do realnego i wyobrażonego świata – 
w przypadku Wiktor jedna z tego rodzaju form to poemat-reportaż stanowiący opis 
krainy Afazji. Dzięki pisaniu (lub szerzej: tworzeniu opowieści) osoba z afazją odzy-
skuje poczucie stabilności i pewność siebie wynikającą z ponownego odkrycia własnej 
odrębności, zdolności do nabywania nowej wiedzy i przyswajania tej utraconej oraz do 
twórczej aktywności.  

Afazja i odkrywanie plastyczności „ja” 

My Stroke of Insight Jill Bolte Taylor (2008) jest nieco odmiennym świadectwem sta-
wania się „ja” niż poemat Karoliny Wiktor. W Wołgą przez Afazję nie można znaleźć 
tak szczegółowej analizy tego, co dzieje się z umysłem afatyka i jak bardzo zmienia się 
sposób postrzegania rzeczywistości po afazji. Jill Taylor jest neurolobiolożką, dlatego 
jej quasi-dziennik choroby jest w niektórych fragmentach popularnonaukowym wy-
kładem na temat funkcjonowania mózgu. Obie książki różni także podejście do afazji. 
Wiktor nie formułuje sądu na temat tego doświadczenia, nie pisze jednoznacznie, czy 
było ono dobre czy złe i jakie miało znaczenie; skupia się raczej na jego reprezentacji. 
Z kolei Jill Taylor zaczyna dostrzegać zalety afazyjnego stanu, czyli stanu pewnego za-
wieszenia myślenia, ciszy, spokoju, niezakłócanego przez tak zwane brain chatter, czyli 
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myślenie o myśleniu bądź „wewnętrzny głos”. Doświadczenie afazji pozwoliło jej od-
kryć, jak doskonałym mechanizmem jest zdolne do regeneracji i ciągle zmieniające się 
ludzkie ciało; umożliwiło refleksję na temat plastyczności ludzkiego mózgu i funkcji 
myślenia, takich jak myślenie linearne czy emergentna dynamika nabywania wiedzy. 
Ta seria odkryć i olśnień w wyniku afazji nastąpiła po pierwszych, trudnych próbach 
odzyskania sprawności intelektualnej po uszkodzeniu mózgu, w czasie których poja-
wiały się podobne doświadczenia, jak w wypadku Karoliny Wiktor. Chodzi głównie 
o poczucie izolacji. Źródłem tego poczucia jest u Taylor radykalna zmiana percepcji
czasu w wyniku uszkodzenia lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za myślenie line-
arne. Afatyk funkcjonuje więc w wiecznym Teraz. W wyniku utraty pamięci języka
niemożliwa staje się też komunikacja z innymi, afatyk doświadcza dojmującego poczu-
cia rozłączenia ze światem. Proces ponownej identyfikacji siebie odbywa się więc – po-
dobnie jak u Wiktor – w przestrzeni wewnętrznej.

Doświadczenie afazyjnego resetu tożsamości Jill Bolte Taylor przedstawia jako 
zwinięcie się podmiotu w sobie oraz jego przemieszczenie. Autorka we wstępie do 
książki pisze: „Zwinięta do postaci embrionu, czułam, że poddaję się śmierci; nawet 
nie przeszło mi wtedy przez myśl, że kiedykolwiek będę w stanie podzielić się moją 
historią z innymi [Curled up into a fetal ball, I felt my spirit surrender to my death, 
and it certainly never dawned on me that I would ever be capable of sharing my story 
with anyon]” (Bolte Taylor 2008: 1). W cytowanym fragmencie Taylor porównuje 
swój stan do sytuacji embrionu wystawionego na działanie jakiejś konieczności – 
w tym przypadku chodzi o uraz mózgu, który grozi śmiercią lub trwałym upośledze-
niem intelektu. W ten sposób afazja zostaje przedstawiona jako stan regresu, powtór-
nych narodzin i powrotu do początku.  

Spójne i autonomiczne cogito uległo rozpadowi. Afatyk przestaje postrzegać sa-
mego siebie jako stabilny podmiot procesu poznawczego, staje się bezbronną i niemą 
istotą. Embrion – podobnie jak drzewiec w książce Karoliny Wiktor – jest hipostazą 
stanu afatyka, który czuje się oddzielony od tego, kim był, i od materialnej rzeczywi-
stości w ogóle. „Ja” rozumiane jako wypadkowa doświadczeń, pamięci, emocji, sądów 
i wiedzy przestało istnieć. Taylor pisze, że podczas udaru, dziesiątego grudnia 1996 
roku, czuła się tak, jak gdyby obserwowała siebie z zewnątrz. Określa to doświadczenie 
jako dziwne, obce, posługując się przymiotnikami odd i bizarre. Wiedza na temat życia 
przed udarem staje się czymś w rodzaju zbędnego balastu. Jill sprzed afazji nie jest tą 
Jill, która po „wybuchu” dopiero się staje. W rozdziale siódmym książki autorka zadaje 
sobie retoryczne pytanie: „Jak mogę nadal nazywać się »Dr Jill Bolte Taylor«, kiedy 
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utraciłam związek z jej doświadczeniami, myślami i uczuciami?”4 (Bolte Taylor 
2008: 66-67). 

Wyobrażenie podmiotu jako stałej i niezmiennej postaci bytu, która w działaniu 
jedynie aktualizuje wrodzone, stałe dyspozycje, jest już nieaktualne dla autorki My 
Stroke of Insight. Uświadomienie sobie utraty tożsamości „dr Jill Bolte Taylor” pro-
wadzi autorkę do pewnego poznawczego przejścia od statycznej do dynamicznej kon-
cepcji podmiotu. Podmiot w ujęciu neurolożki jest raczej „wiązką wrażeń”, niemoż-
liwą do ujęcia w jakichś opisowych i niejako ustatyczniających, wykluczających dyna-
mikę stawania się kategoriach, ze względu na swój zmienny, płynny charakter. Jedność 
cogito wiązała się z rozpoznaniem stałych granic podmiotu, czyli granic ciała. Taylor 
próbuje odejść od tego typu myślenia; dla niej podmiot nie ma granic, ponieważ myśl 
ich nie posiada. Autorka podejmuje szczególnego rodzaju krytykę wizji podmiotu jako 
samoistnej monady, która poprzez tę samoistność jest wyobcowana ze świata. To oczy-
wiście dość powszechna postawa krytyczna, charakterystyczna dla takich koncepcji fi-
lozoficznych, jak korelacjonizm czy estetyka relacyjna. Taylor nie odkrywa więc no-
wego kontynentu, ale eksploruje na własny rachunek i w sposób bardzo dokładny ten 
już odkryty. 

Podmiot jest częścią świata, istotą, która współtworzy jego rytm – w ten sposób 
autorka My Stroke of Insight postrzega związek „ja” i przestrzeni, w jakiej żyje. Począt-
kowe doświadczenie izolacji podmiotu zostaje przepracowane; uczucie obcości, które 
funduje izolację, zostaje zastąpione przez uczucie głębokiego związku z rzeczywisto-
ścią. Autorka kilkakrotnie w swojej książce pisze o tym, że poczuła głęboką jedność ze 
światem. Doświadczenie to przypominało doświadczenie mistycznej transgresji, które 
umożliwia wgląd (insight) w istotę wszechświata. Opowieść o trudnym doświadczeniu 
afazji kończy się wyznaniem wiary w celowość istnienia świata i moc kreacyjną czło-
wieka – moc skupioną w ludzkim mózgu, moc myśli, która za pomocą logosu, czyli 
słowa o sile stwórczej, tworzy rzeczywistość. Rozpoznania Taylor dotyczące umysłu 
doskonale ilustrują koncept plastyczności podmiotu, przedstawiony przez Catherine 
Malabou (Vahanian & Malabou 2008). Kategorią plastyczności w odniesieniu do 
„ja” posługiwał się już Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Malabou przyznaje się oczy-
wiście do tej filiacji). Podmiot jest plastyczny, nie elastyczny, to znaczy każde doświad-
czenie „odkształca” go, zostawia trwały ślad albo powoduje w nim radykalną zmianę. 

4 Przekład własny za: „How could I still be dr Jill Bolte Taylor when I no longer shared her life experiences, 
thoughts, and emotional attachments?”. 
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Malabou mówi, że podmiot pod wpływem doświadczenia nie może wrócić do formy 
czy kształtu wyjściowego – jest natomiast kowalny, może eksplodować i stworzyć sa-
mego siebie od nowa. Interesujące, że ta genealogiczna retoryka i retoryka odnowy po-
wraca w różnych dziełach na temat podmiotowości i/lub afazji. W tym kontekście wy-
starczy przypomnieć książkę Karoliny Wiktor i jej określenie afazji jako „wybuchu” czy 
cytowaną na początku rozdziału wypowiedź Ernsta Blocha. Afazja jest więc doświad-
czeniem, które wystawia na próbę tę plastyczną właściwość podmiotu. W książce Tay-
lor afazja zostaje ostatecznie rozpoznana jako doświadczenie pozytywne, oferujące 
możliwość odnowy i zmiany, związane z głębokim i dokładnym (laboratoryjnym) po-
znaniem siebie. Doświadczenie utraty, tak szczegółowo opisane przez Karolinę Wik-
tor, Sławomira Mrożka (2006) i innych afatyków, u Bolte Taylor schodzi na dalszy 
plan, zostaje przysłonięte przez niemal euforyczną narrację o mocy ludzkiego inte-
lektu. Poznawczy zysk równoważy więc bilans strat i pozwala kontynuować stawanie 
się bardziej świadomym swoich możliwości podmiotem.  

Podsumowanie 

W rozdziale przedstawiono tylko jeden aspekt doświadczenia afazji, związany ze spo-
sobami identyfikowania siebie w sytuacji utraty wspomnień i zdolności posługiwania 
się językiem. Na przykładzie świadectw afazji można obserwować w pewnym przybli-
żeniu, w jaki sposób i za pomocą jakich strategii powstaje „ja”, czyli jakaś wizja tożsa-
mości. Posłużono się tutaj metaforą laboratorium świadomie, ponieważ ilustruje ona 
doskonale pewną dynamikę narracji o afazji i narracji o świadectwach afazji – to dyna-
mika zbliżeń i mikroanaliz, pozwalająca na refleksję nad powolnym procesem genezy 
podmiotowości. Jednym z etapów tego procesu w przypadku afatyków jest próba 
opracowania doświadczenia izolacji oraz poczucia obcości związanego z nierozpozna-
waniem siebie i otoczenia. To opracowanie przybiera niekiedy postać tekstu, czyli 
świadectwa jakiegoś działania, które to umożliwia stawanie się podmiotu na nowo. 
W wypadku Karoliny Wiktor i Jill Bolte Taylor teksty posłużyły – i tu ponownie od-
wołać się można do przywoływanej już wielokrotnie metafory – jako laboratorium, 
umożliwiające pracę świadomości i odzyskiwanie sprawności intelektualnej. 
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English summary 

Klaudia Muca’s chapter The Other in Me. Paradoxes of Self-identification in Literary 
Testimonies of Aphasia aims at introducing the theme of aphasia as a phenomenon of 
paradoxical self-identification. Aphasia is a result of organic brain damage which 
causes loss of memory of experiences as well as memory of language. Regaining speak-
ing and writing abilities, memory and sense of self-identity is a long-term process, rep-
resented in the narrations of those who suffered from aphasia. In the chapter, two 
particular narrations are taken into consideration. Karolina Wiktor—an author of 
wołgą przez afazję—and Jill Bolte Taylor—an author of My Stroke of Insight—prove 
that self-identification has many transitional periods, such as recognising “self” as a 
“non-self” (while looking in the mirror for instance). Thanks to mental hypostasis, 
which was first perceived as something alien, has since been included in self-narration 
and as such become a part of “self”. The article reaches the conclusion that “self” is a 
dynamic phenomenon. The results of the analysis of aphasia patient testimonies are 
examined in light of the C. Malabou’s concept of plasticity of the subject. 
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