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cia, spe³nienia od destrukcji, popêdu do unicestwiania innych ludzi od 
– przeciwnie – ¿ywienia do nich uczuæ nienawiœci lub mi³oœci. Mo¿e za-
tem symbolikê krwi zast¹pi³a raczej symbolika analna, która wch³onê³a 
w siebie symbolikê seksualn¹?
Ostateczne pytanie, które przed nami staje, da siê sformu³owaæ nastêpu-
j¹co: czy mo¿na robiæ z gówna relikwiê? Uznaæ je za „drogocenne”, jak 
Louise Bourgeois nazwa³a wydzieliny, które zachowa³a w swoich flako-
nikach? Czy ostatecznym celem dzisiejszej sztuki „satanokratycznej” – 
w sensie, w jakim pisa³ Panofsky w 1940 roku – jest uczynienie z owej 
pozosta³oœci, któr¹ z za¿enowaniem zostawiamy po sobie, fragmentu 
cia³a, który nale¿y zachowaæ, zakonserwowaæ, szanowaæ, wielbiæ, czciæ? 
Czy z ekskrementów, któreœmy ze wstrêtem wydalili, z tego „nie-my”, 
mamy uczyniæ przedmiot przez nas ukochany, przechowywany jak „dro-
gi zmar³y”20? Nie ze skatologicznych relikwii œwiêtych ani z ponurych 
umartwieñ cia³a, jakim siê oddawali mistycy, jak Maria Alacoque, lecz 
ze zwyk³ego kawa³ka gówna, które produkuje ka¿dy – nadaæ mu, po-
niewa¿ jest niczym, potêgê i godnoœæ wszystkiego?
Lou Andreas-Salomé, czêsto œmielsza ni¿ jej mistrz Sigmund Freud – tak 
jak Louise Bourgeois wydaje siê odwa¿niejsza ni¿ inni defekuj¹cy 
awangardyœci – rzuci³a kilka p³odnych myœli na ten temat. Twierdzi mia-
nowicie, ¿e têsknimy za „pierwotn¹ jednoœci¹ naszego ja i œwiata, wy-
ra¿aj¹c¹ siê w erotyzmie analnym”21. Jej zapach nadal nas wabi i nie-
jasno marzymy o tym, by go znów poczuæ. Pragnêlibyœmy na nowo 
poznaæ g³êbie najstarszej i najbardziej zwierzêcej przesz³oœci cz³owie-
ka, gdyby zmys³ powonienia, obumar³y wskutek kultury, móg³ odzyskaæ 
swoj¹ pierwotn¹ moc. Mówi ona nawet, ¿e te najstarsze, najni¿sze, 
a wiêc i najg³êbsze si³y popêdowe objawiaj¹ siê najgwa³towniej  
u twórców22. „Domowy Kopciuszek”, mówi nie bez humoru, którym jest 
libido analne23, zazna³by wiêc równie¿ godziny chwa³y, da³by siê po-
rwaæ w z³otej karecie i wkroczy³by do królestwa bardziej b³yszcz¹cego 
ni¿ to, jakie nam obiecuje ¿ycie seksualne cywilizowanych24.
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