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Antoni Kępiński 

Depresje wynikające z braku miłości można z grubsza 
podzielić na trzy grupy: te, które powstają wskutek utraty 
przedmiotu miłości, te, w których miłość zmieniła swój znak 
i przekształciła się w nienawiść i te, w których nzgdy me 
zakwitła. 

Klasycznym przykładem depresji pierwszego typu są róż
nego rodzaju następstwa utraty osoby bliskiej. Utrata taka, 
w razie gdy jest spowodowana śmiercią tej osoby, zwykle 
wywołuje uczucie pustki, tęsknotę za ;:;łączeniem się z daną 
osobą (zdarzają się samobójstwa, których głównym moty
wem jest właśnie chęć złączenia się z osobą ukochaną), cza
sem poczucie winy, że dla kochanej osoby nie było się do
statecznie dobrym. (.„) 
Zgoła inaczej przedstawia się psychopatologia depresji, gd;; 

przyczyną utraty przedmiotu mitości jest zmiana znaku uczu
ciowego. Wówczas na pierwszy plan wysuwają się uczucia 
negatywne tak do osoby, która odchodząc nas skrzywdzź!a, 
jak i do siebie samego. Porzucenie przez osobę ukochaną 
zawsze bowiem godzi w najczulszy punkt autoportretu. 

Uczucia zmieniają swój znak. Miłość zmienia się w nie
nawiść. Różne mogą być przyczyny tej zmiany. Zwykle szuka 
się winy w przedmiocie uczuć, to on zawiódł pokładane na
dzieje, sprzeniewierzył się uczuciu, nie okazał się go godny itd. 
Przedmiot uczuć, dawniej wyidealizowany na skutek dzia
łania samego uczucia, teraz gwałtownej ulega zmianie -
uczucia negatywne powodują, że jego obraz z najpiękniej
szego zmienia się w najohydniejszy. ( ... ) 

Uczucia negatywne mają większą dynamikę i w związku 
z tym wymagają silniejszych hamulców. W sumie jednak 
one łatwiej znajdują ujście na zewnątrz niż uczucia pozy
tywne, których dynamika jest z reguły słabsza. ( .. .) 

Klasyfikacja urazów psychicznych jest zadaniem niezwykle 
trudnym. Każdy człowiek stwarza bowiem swoisty typ !n
terakcji z otoczeniem i dla każdego co innego może być ura
zem. Aby ocenić właściwie uraz, trzeba znać dokładnie his
torię osobniczą danego człowieka, a poza tym uwzględnić 
jego uwarunkowaną genetycznie konstytucję. Ten sam uraz 
może mieć inny walor dla człowieka typu np. schizotymicz
nego czy psychastenicznego niż dla człowieka typu cykloty
micznego. Historia życia danego człowieka może powodować, 
że będzie on jakby uczulony na urazy pewnego rodzaju, np. 
typu ambicjonalnego, stosunku zależności, związków ero
tycznych czy utraty przedmiotu miłości . Niekiedy można by 
mówić o swoistej „alergii" psychicznej, drobny nieraz uraz 
psychiczny wywołuje wówczas niewspółmiernie silną reakcję. 

Dlatego n ie można ustalić obiektywnej siły urazu, dla każ
dego człowieka sita ta jest inna. („.) 

Uczucia stale oscylują między znakami dodatnimi a ujem
nymi i dlatego sama zmiana znaku wektora uczuciowego nie 
jest dostatecznym kr11terium urazu psychicznego. Najbłah
szy bowiem bodziec może ją wywołać. Dopiero stopień utrwa
lenia negatywnej postawy uczuciowej decyduje o tym, że 
dany bodziec jest urazem. 

Zycie wymaga ustawicznej zmiany postaw uczuciowych. 
Stanowią one zasadniczą orientację w świecie otaczającym. 
Orientacja ta jest wspólna dla świata zwierzęcego i ludz
kiego. Na niej dopiero budują się bardziej skomplikowane 

formy interakcji z otoczeniem. Utrwalenie postawy negatyw
nej utrudnia a w skrajnych wypadkach uniemożliwia pra
widłowe współżycie z otoczeniem i tworzenie wciąż nowych 
form interakcji z nim, przez co sam proces ewolucji życia 
jest zagrożony. 

Postawy negatywne są szkodliwe, gdyż wywołują znacznie 
większą niż postawy pozytywne mobilizację .wegetatywn~~ 
-endokrynną ustroju, co na dłuższą metę dz.1ała na ustr?J 
szkodiiwie, a poza tym prowadzą zazwycza1 do zrywania 
kontaktów z otoczeniem, gdyż przeważa w nich postawa „od" 
otoczenia (ucieczki lub agresji). ( ... ) . . 

Do najczęstszych sytuacji wyzwaiających utrwalenie się 
postawy negatywnej wobec otoczenia mozna z~liczyć . utr~t~ 
przedmiotu miłości, poczucie krzywdy, poczucie bezsiinosci. 
Miłość nadaje życiu koloryt, gdy jej przedmiot się utraci, 
wówczas świat zalega ciemność. Przedmiotem miłości naj
częściej jest druga osoba, rzadziej ukochane zwierzę, przed
mioty (np. zbiory dla kolekcjonera, pieniądze dla chciwca), 
pozycja społeczna dla człowieka ambitnego. Utrata . przed
miotu wywołuje uczucie, jak gdyby grunt usunął się spod 
nóg człowieka otacza pustka, nie widzi on sensu swej egzy
ste.,{cji. Przedmiot miłości był bowiem jego więzią z ży
ciem. ( .. .) 

Poczucie krzywdy wywołuje regresję obejmującą też ra
chunek prawdopodobieńslwa w związkach społecznych. 

świat, który krzywdzi, jest złym światem, można z ni-n: 
walczyć w nadziei, że zwycięży pojęcie sprawie~li~o§c?, 
oparte zwykle na fałszywym rachunku prawdopodobzenstwa. 
Walka taka jest z góry skazana na niepowodzenie i w końcu 
przychodzi rezygnacja, przestaje się wierzyć zarówno w świat 
otaczający, jak i w samego siebie. świat jest szar'!! i smutny, 
a sam człowiek już do niczego niezdolny. Poczucie krzywdy 
zwykle wiąże się z konkretnymi osobami i sytuacjami. Na 
zasadzie generalizacji uczuć obejmuje ono zazwyczaj cale 
otoczenie. Wrogość odczuwana w stosunku do jednej osoby 
obejmuje więc niejednokrotnie caly świat . W poczuciu 
krzywdy mieści się nadto element dziecięcego despotyzmu, 
własne poczucie sprawiedliwości człowiek chce narzucić ca
łemu światu i czuje się sfrustrowany, iż świat jego spra
wiedliwości nie akceptuje. Dlatego świat ukazuje się jako 
zly i niesprawiedliwy. 
Powyższe fragmenty wybrano z monografii Antontego Kępińskiego 
pt. „Melancholia", Warszatva 1974. 



łft MEDEA-

- Byla wystawiona jako pierwsza z czterech sztuk (pozo

stale to: „Filoktet", „Diktyp" i dramat satyrowy „Żni

wiarze") na w ielkich Dioniz jach w 431 r . p .n.e. w A te

nach. 

- Jest drugim ze znanych utworów Eurypidesa (ok. 43514 -

406 p.n.e.). Wcześniej, bo w r. 438 powstał dramat „A[kes

t i s'', później „Hippolit uwieńczony", „Herakiidzi", „He

kabe", „Andromacha", „Błagalnice", „Jon", „Herakles", 

„Trojanki", „Elektra", „Ifigenia w Taurydzie", „Helena", 

„Orestes'', „Fenicjanki", „Ifigenia w Aulidzie", „Ba

chantki" oraz jedyny dramat satyrowy: „Cyklop". 

- Na gruncie r zymsk i m z „problemem Medei" zapoznano 

się poprzez tragedię Seneki, pod tym samym tytułem. 

-- I roku 1639 we Francji powsta je nowa „Medea". Jej 

autorem jest Jean i erre CorneHle. 

- W Polsce, w roku 18SO, w Poznaniu, ukazuje się pierwszy 

kompletny (a więc z „Medeą") przekład tragedii Eury

pidesa dokonany przez Zygmunta Węclewskiego. 

- Następnymi tłumaczami tej tragedii byli: S. Grabow

ski, A. Walicki, B. Butrymowicz (1910), J . Kasprowicz 

(1914), M. Słomczyński, St. W. Jankowski (Monachium, 

1966), .J. Łanowski (1967). 

- W r . 1961 „Dialog" (nr IO) publikuj e dramat Jana Pa

randowskiego p.t. „Medea" . 

- Zmarły niedawno Stanisław D ygat dokonal transkrypcji 

„Medei" Eurypidesa. 

- Premiera. polska. „ M edei" odbyla się w K rakowie w r . 1924. 
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