
1. W stronê spo³ecznej psychiatrii. 

  W potocznym jêzyku normalnoœæ 
i zdrowie psychiczne to nieomal sy-
nonimy. Choroba psychiczna oznacza 
nienormalnoœæ, czyli dewiacjê (devio 
– schodzê z drogi). Potoczna œwiado-
moœæ ow¹ „drogê” pojmuje jak trakt 
wydeptany przez wspólnotê – naro-
dow¹ czy jêzykow¹. Tak¿e religijn¹. 
Religia, maj¹ca pe³niæ funkcjê zbaw-
cz¹, ulega widocznej we wszelkich 
spo³ecznoœci horyzontalizacji, staj¹c 
siê Ÿród³em to¿samoœci zbiorowej, 
ergo wykluczaj¹cej (ekskluzywistycz-
nej). Podstaw¹ dla ekskluzywizmu 
jest bardzo czêsto cielesnoœæ (zwierzê-
coœæ), któr¹ religia ma sublimowaæ. 
„[Wierz¹cy] zazwyczaj potrzebuj¹ 
pewnej grupy innych istot ludzkich, 
przeciwko którym mog¹ siê jedno-
czyæ; kogoœ, kto symbolizowa³by to, 
co wstrêtne, i kto wskutek tego jeszcze 
doskonalej izolowa³by wspólnotê od 
jej w³asnej zwierzêcoœci. A zatem ka¿-
de spo³eczeñstwo przypisuje wstrêtne 
w³asnoœci – brzydki zapach, oœliz³oœæ,
przylepnoœæ, zepsucie, rozk³ad – pew-
nej grupie osób, które z tego powodu
s¹ uznawane za obrzydliwe i od któ-
rych siê stroni […]. W wielu spo³e-
czeñstwach europejskich rolê tê od-
grywali ¯ydzi”1/. 
  Norma kulturowa definiowana jest 
w taki w³aœnie, socjocentryczny spo-
sób, o czym œwiadcz¹ s³ownikowe  de-
finicje tego terminu. Norma to  „[…] 
pewna regu³a zachowania czy pewien 
okreœlony jego wzorzec; odstêpstwo 
od niej wystawia dan¹ osobê na kry-
tykê”2/. To „[…] aprobowana przez
wiêkszoœæ cz³onków danej grupy lub 
spo³eczeñstwa zasada okreœlaj¹ca, ja-
kie zachowanie jest w danej sytuacji
spo³ecznie akceptowane lub nieak-
ceptowane”3/. Dewiacja jest zejœciem 
z drogi okreœlonej przez „my”; wy-
ró¿nieniem siê „ja”, które jest „inne”. 
Taki w³aœnie, socjocentryczny punkt 
widzenia widoczny jest w znanym 
okreœleniu Emila Durkheima, zgod-
nie z którym za normalne winniœmy 
uznawaæ fakty maj¹ce formy najpo-
wszechniejsze; inne trzeba okreœlaæ 
jako chorobowe lub patologiczne. 
Powszechnoœæ, czyli przeciêtnoœæ, to 
zestawienie „[…] cech wystêpuj¹cych 
najczêœciej u danego gatunku wraz 
z ich najostrzejszymi formami”4/. 
Florian Znaniecki normalnoœæ ³¹czy 
z przystosowaniem do wymogów cy-
wilizacji, z kszta³towaniem swej oso-
bowoœci oraz relacji z innymi w zgo-
dzie z cywilizacyjnymi normami. 
Nieprzystosowanie do norm oznacza 
nienormalnoœæ rozumian¹ dwojako:
[1] nadnormalnoœæ, odchylenie wzwy¿ 
(artyœci, naukowcy); [2] podnormal-

noœæ odchylenie w dó³ (chorzy psy-
chicznie, przestêpcy). Trwa³a nienor-
malnoœæ to zboczenie5/. „Inny” – pisze 
Romuald W. Gutt – to ka¿dy, kto od-
biega od „przeciêtnej normy œrodowis-
kowej pod wzglêdem upodobañ, trybu 
¿ycia, ubioru, budowy cia³a, sposobu 
reagowania na okreœlone bodŸce. Jeœli 
odbiega od normy, jest tym samym 
anormalny”6/.

 
2. Innoœæ. Stygmatyzacja. 

  Pojawia siê kolejna para synonimów: 
„chory” – „inny”. „Inny”, czyli wariat 
(³ac. varius – ró¿ny), a tak¿e idiota 
(gr. idiótés – prosty, nieprzek³adalny, 
niesprowadzalny do innych). W jê-
zyku rosyjskim bêdzie to jurodiwyj 
(idiom: szpetny, kaleki, pokrêcony), 
pos³any do œwiata samotnik. „Mamy 
tu do czynienia z prawdziwym sza-
leñstwem – w tym sensie, ¿e nie liczy 
siê ono z zagro¿eniem. Ale i w tym
– paradoksalnie wspó³istotnym – zna-
czeniu, ¿e jest to szaleñstwo podejmo-
wane z rozmys³em: na przekór œwia-
tu!”7/. 
  Mo¿na by s¹dziæ, ¿e akceptacja, czy 
wrêcz pochwa³a „innoœci” winna ³¹-
czyæ siê z akceptacj¹ prawa natural-
nego. To wszak Natura sprawi³a, ¿e 
ka¿dy cz³owiek jest ró¿ny od ka¿dego 
innego; nawet bliŸniêta monozygo-
tyczne jako fenotypy ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹8/. Mo¿na by te¿ oczekiwaæ, 
¿e „innoœæ” znajdzie ciep³y odbiór 
choæby jako Ÿród³o komizmu. Bohdan 
Dziemidok w³aœnie w odchyleniu od 
normy widzi istotê zjawisk komicz-
nych: „Œmieszna jest na przyk³ad sza-
fa, która idzie po ulicy jak cz³owiek 
(chodzi oczywiœcie o gag filmowy), 
bo jest to zjawisko odbiegaj¹ce od 
normy”9/. Tak jednak nie jest. O utrwa-
leniu siê przeciwstawnego, socjocen-
trycznego (statystycznego) paradyg-
matu myœlowego œwiadczy fakt, ¿e te 
afirmuj¹ce indywidualnoœæ okreœlenia 
– ich polskim odpowiednikiem by³aby 
„osoba” rozumiana jako byt „osobny” 
– doczeka³y siê tak negatywnych ko-
notacji wartoœciuj¹cych. Innoœæ (ang.
otherness, fr. altérite) staje siê odpo-
wiednikiem obcoœci œwiata i ludzi –
nieczytelnych, nieprzyswajalnych, 
wymykaj¹cych siê spod kontroli. 
„Inny” staje siê „obcym”, ten – „wro-
giem”. Normalnoœæ to „swojoœæ” iden-
tyfikowana przez podobieñstwo, typo-
woœæ, mieszczenie siê w spo³ecznym 
standardzie. To, co pozostaje w mniej-
szoœci, nie zas³uguje na uwagê jako
kaprys natury (freaks of nature), albo 
przeciwnie, stanowi zagro¿enie, z któ-
rym trzeba siê liczyæ, a przynajmniej 
zaznaczyæ (stygmatyzowaæ, etykieto-
waæ itp.). 

  Etykieta wskazuj¹ca „innego” z sa-
mej istoty stanowi obraz uproszczony,
czyli stereotyp. „Etykiety – pisze Ma³-
gorzata Melchior – staj¹ siê w pew-
nych warunkach okreœleniami styg-
matyzuj¹cymi, piêtnami: ich u¿ycie 
w stosunku do jednostki wy³¹cza j¹ 
z grona »swoich« czy »normalnych«. 
Jednostka napiêtnowana to jednostka, 
któr¹ coœ dyskwalifikuje, przeszkadza 
w zaakceptowaniu przez otoczenie”10/. 
Erving Goffman w znanej monografii 
wskazuje na piêtno jako atrybut do-
tkliwie dyskredytuj¹cy, od którego nie 
sposób siê uwolniæ. Co istotne, piêtno-
wanie kryje w sobie nie jêzyk atrybu-
tów, lecz relacji. „Atrybut, który piêt-
nuje jednego posiadacza, mo¿e po-
twierdzaæ zwyczajnoœæ innego, a za-
tem sam w sobie nie jest ani zaszczyt-
ny, ani dyskredytuj¹cy”11/. Psycholo-
giczny wp³yw piêtnuj¹cych stereoty-
pów jest taki, i¿  „[…] z za³o¿enia nie 
wierzymy, ¿e osoba napiêtnowana jest 
w pe³ni cz³owiekiem. Opieraj¹c siê 
na takim za³o¿eniu, stosujemy wobec 
niej ró¿ne formy dyskryminacji, przez 
co skutecznie – nawet jeœli czêsto nie-
œwiadomie – zmniejszamy jej ¿ycio-
we szanse”12/. 
  
3. Œrednioœæ.

  Tak oto rysuje siê droga prowa-
dz¹ca ku statystycznej normalnoœci: 
[A] wyra¿aj¹cy punkt widzenia zbio-
rowoœci socjocentryzm – [B] pochwa-
³a œrednioœci, czyli mediocentryzm –  
[C] w³adza przeciêtnych, czyli medio-
kracja – [D] prowadz¹cy œredniaków 
wódz, czyli autokracja. Jak zauwa¿a 
Zygmunt Bauman, „[…] wszystkie 
spo³eczeñstwa wytwarzaj¹ obcych, 
ale ka¿de wytwarza obcych swoiste-
go dla siebie gatunku i wytwarza ich 
na swój w³asny sposób”13/. Medio-
centryzm rozumiany opisowo, jako 
dominuj¹cy stan spo³eczny, w szcze-
gólny sposób ujawnia siê w znanych 
badaniach nad wyzwalaniem okru-
cieñstwa w ludziach nie wykazuj¹cych 
wczeœniej takich sk³onnoœci. Zygmunt
Bauman analizuje wyniki eksperymen-
tów Philipa Zimbardo z Uniwersytetu 
Stanforda („stra¿nicy – wiêŸniowie”), 
Stanley`a Milgrama z Uniwersytetu 
Yale („karanie wstrz¹sami elektrycz-
nymi”) oraz badania Christophera R. 
Browninga („okrucieñstwo zwyk³ych
zwyk³ych ludzi z 101. Policyjnego Ba-
talionu Rezerwy”). Stwierdza, ¿e „We
wszystkich trzech wypadkach (oraz 

niezliczonych innych badaniach) roz-
k³ad prawdopodobieñstwa, ¿e rozkaz
wyrz¹dzenia z³a zostanie wykonany 
b¹dŸ spotka siê z odmowa, pokrywa³ 
siê z prawid³owoœci¹ znan¹ w statys-
tyce jako krzywa Gaussa (zwana tak¿e
krzyw¹ dzwonow¹ b¹dŸ rozk³adem 
Gaussa), która uchodzi za wykres naj-
bardziej powszechnego i prototypo-
wego, rzec by mo¿na »normalnego« 
rozk³adu prawdopodobieñstwa”14.  
Mówi¹c inaczej, najbardziej rozleg³y 
w krzywej Gaussa obszar „poœredni” 
wype³niaj¹ z regu³y osoby „œrednie” 
– letnie, obojêtne emocjonalnie, nie 
identyfikuj¹ce siê z opcjami radykal-
nymi, „unikaj¹ce zajêcia jakiegokol-
wiek stanowiska, czy to za, czy te¿
przeciwko moralnoœci, wol¹c iœæ po 
linii najmniejszego oporu i robiæ to, 
co dyktowa³a roztropnoœæ i na co po-
zwala³a obojêtnoœæ”15/.
  Najbardziej drastyczne zachowania 
zyskuj¹ z czasem akceptacjê œwiado-
moœciow¹ i moraln¹ jednostek, gdy 
staj¹ siê norm¹ powszechn¹, zgodn¹ 
z krzyw¹ Gaussa. Na pytanie dzienni-
karza, jak by³o mo¿liwe, ¿e masowe 
zabijanie ludzi uznawano za coœ nor-
malnego, Timothy Snyder odpowiada 
w sposób pozbawiaj¹cy wielu z³udzeñ. 
„– Nam wydaje siê ono nienormal-
ne. Ale gdyby wtedy Holocaust po-
wszechnie wydawa³ siê nienormalny, 
toby do niego nie dosz³o. Prawie nie 
znamy Niemców, którzy w czasach 
Holocaustu mówili: »Ale¿ to nie jest 
normalne!«. By³a wyobcowana garst-
ka tak uwa¿aj¹cych. I to oni byli wtedy 
nienormalni. […] Ludzie dokonuj¹cy 
Holocaustu byli œwiatli i inteligentni. 
[…] Dlaczego wierzyli w tê ideologiê? 
Dlaczego wierzyli, ¿e œwiat trzeba 
zmieniæ na korzyœæ swojej grupy i ¿e 
to jest moralne i ka¿da metoda jest 
dozwolona? Taki sposób myœlenia 
jest nam mniej obcy, ni¿ siê wydaje. 
Nie s¹dzê, ¿eby np. Amerykanie byli
w stanie od razu masowo zabijaæ 
¯ydów, ale zastanówmy siê, ilu Ame-
rykanów martwi³o siê o los dziesi¹tek
tysiêcy Irakijczyków zabitych pod-
czas nielegalnej wojny? [ - O tym siê 
w Ameryce mówi niewiele…]  - A o 
milionach Wietnamczyków zabitych 
podczas wojny wietnamskiej? Dla 
nas Wietnam to trauma, bo straciliœ-
my 60 tys., ale zabiliœmy o wiele wiê-
cej. To nie by³ Holocaust oczywiœcie, 
chodzi tylko o to, ¿e my te¿ potrafimy 
widzieæ straty wy³¹cznie po w³asnej 
stronie, a zapominaæ o innych”16/.

  Wytwarzanie „obcego” s³u¿y zacho-
waniu i odtwarzaniu sieci relacji spo-
³ecznych. Jednak sama jego obecnoœæ 
te¿ coœ niszczy, rozmywa granice zna-
nego i bezpiecznego œwiata. Pokazuje 
to – czêsty jako motyw artystyczny – 
obraz ma³ego miasteczka, do którego 
przybywa ktoœ, kto sam¹ sw¹ innoœ-
ci¹ burzy panuj¹cy tam senny ³ad. 
Kto przybywa do ukszta³towanej i 
zamkniêtej kultury, jest barbarzyñc¹. 
Budzi lêk, zaœ samo to deprecjonuj¹ce 
okreœlenie stanowi sposób uporania siê 
z nim.  „[…] etykieta odmiennoœci jest 
wentylem bezpieczeñstwa dla normy 
spo³ecznej. Nawet biologicznie rzecz 
ujmuj¹c, »inny« utwierdza si³ê »sta-
da«. Nie ma wiêc »odmiennoœci« bez 
„zwyk³oœci. »Upojenie« jest karyka-
tur¹ »trzeŸwoœci«, a »irracjonalnoœæ« 
znaczy dopiero w odniesieniu do 
»racjonalnoœci«”17/. Ludwik Stomma: 
„Có¿ bowiem oznacza »byæ innym«, 
byæ nie takim samym. Nie takim sa-
mym, jak ja – my – moja (nasza) gru-
pa. By coœ by³o cudze, coœ jednak 
musi byæ w³asne; by coœ by³o inne, 
coœ musi byæ nasze […] niezwyk³oœæ 
implikuje zwyk³oœæ, wariactwo – nor-
malnoœæ, dziwacznoœæ – powszed-
nioœæ itd. Wyobra¿enia danej grupy o 
obcych s¹ wiêc przeciwstawieniem, 
swoistym negatywem wyobra¿eñ tej 
grupy o sobie […], o tym, co normal-
ne, zwyk³e, w³aœciwe, s³uszne, wro-
dzone”18/.
  Greckie bárbaros oznacza cudzo-
ziemca, który z powodu swej odmien-
noœci odbierany jest jako nieokrzesa-
niec, ignorant, dzikus. £aciñskim od-
powiednikiem barbarzyñcy jest poga-
nin (paganus - wieœniak). Bárbaros 
jako fonem jest imitacj¹ be³kotliwego 
przedrzeŸniania przez Greków niezro-
zumia³ej mowy; podobne jest pocho-
dzenie okreœlenia „Niemiec”, który 
wydawa³ siê Polakom „niemy”, „nie-
zrozumia³y”. Grecy z pysznym po-
czuciem wy¿szoœci dzielili ludy na 
„swoje” (greckie) i „obcojêzyczne” 
(barbarzyñskie): „Grecja znajduje sw¹ 
odrêbnoœæ w pewnej formie ¿ycia 
spo³ecznego, w typie myœlenia de-
cyduj¹cym w jej w³asnych oczach 
o jej oryginalnoœci i wy¿szoœci nad 
œwiatem barbarzyñskim”19/. Niewiele 
zmieni³ siê sposób u¿ycia tego s³owa, 
o czym mo¿na przekonaæ siê s³ysz¹c 
o „walce cywilizacji z barbarzyñst-
wem”, obserwuj¹c debaty poœwiêcone 
zjawisku multikulturalizmu, czy choæ-
by nowym pr¹dom rodzimej sztuki.      
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Inność 
jako dewiacja. 
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