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 1. Pojêcie normalnoœci bywa u¿ywa-
ne zamiennie z pojêciem zdrowia psy-
chicznego, co nie wydaje mi siê do
do koñca uprawnione. Normalnoœæ 
tyczy bardzo szerokiego zakresu zja-
wisk; mogê powiedzieæ o pogodzie 
¿e jest normalna, nie znaczy³oby to 
przecie¿, ¿e jest zdrowa psychicznie. 
Inna sprawa, ¿e niektórzy ortodoksyjni
teoretycy sztuki nie wahaj¹ siê przed 
okreœleniem dzie³a, które k³óci siê z ich 
wyobra¿eniami estetycznymi lub œwia-
topogl¹dowymi, jako w³aœnie chore-
go.
  Pozostañmy przez chwilê przy zdro-
wiu (chorobie). Przyjmijmy skromnie, 
¿e skoro szczêœcie bywa pojmowane 
jako brak nieszczêœæ, a z³o jako brak 
dobra, to i zdrowie mo¿na okreœlaæ 
jako zwyk³y brak choroby. Przyjmij-
my te¿, ¿e bêdziemy odró¿niaæ cho-
robê fizyczn¹ i psychiczn¹ w taki spo-
sób, jak czyni³ to Thomas Szasz, gdy 
mówi³, ¿e chorobê fizyczn¹ siê ma 
(ma siê œwiadomoœæ jej posiadania), 
chorym psychicznie  s i ê  j e s t . Takie 
rozró¿nienie wymaga dodatkowej  
uwagi. Zazwyczaj wœród chorób psy-
chicznych wymieniane s¹ dwie ich 
grupy: nerwice i psychozy – kwalifi- 
kacja Thomasa Szasza odnosi³aby siê 
wy³¹cznie do psychoz. Psychoza o-
znacza brak poczucia realnoœci œwiata, 
nieodró¿nianie jawy i snu, gry (fanta-
zji) i rzeczywistoœci itp. Nerwica nie 
zrywa kontaktu ze œwiatem, przekreœla 
natomiast jego akceptacjê. Psychotyk 
wierzy, ¿e dwa plus dwa to piêæ; neu-
rotyk wie ¿e cztery, ale wkurza go to 
okropnie.
  W sensie klinicznym psychoza jest 
niew¹tpliwie chorob¹, co do nerwic 
zdania s¹ podzielone. Pracuj¹cy przez 
d³u¿szy czas w Kanadzie wybitny pol-
ski filozof i psychiatra, prof. Kazimierz 
D¹browski, nie uwa¿a³ nerwicy za
chorobê, czemu da³ wyraz w tytule 
swej znanej, tu w³aœnie napisanej pra-
cy: La psychonevrose n`est pas une 
maladie. Przeciwnie, uwa¿a³ j¹ za opti-
mum cz³owieczeñstwa, œwiadectwo
wra¿liwoœci moralnej itp.

  2. £aciñskie s³owo norma oznacza 
`wêgielnicê`, `podzia³kê`, `przepis`, 
r̀egu³ê .̀ Z norm dowiadujemy siê, pi-

sa³ prof. Czes³aw Znamierowski, jakie
cechy ma mieæ (powinien, ma pra-
wo, wolno mu) pewien przedmiot czy
stan rzeczy (...). W ten sposób norma 
mo¿e byæ miernikiem rzeczy ju¿ istnie-
j¹cych, mo¿e byæ te¿ wskazaniem, jak 
ukszta³towaæ rzecz. Spo³eczne kwali-
fikacje dotycz¹ce normalnoœci zawsze 

maj¹ za sw¹ podstawê jakoœ pojêt¹ 
normê, choæ nie zawsze jest ona u-
œwiadomiona przez kogoœ, kto doko-
nuje takich kwalifikacji. ¯eby zrozu-
mieæ, kto w spo³ecznym odbiorze by-
wa uznawany za normalnego, kto zaœ 
za dewianta, chcia³bym odró¿niæ trzy 
rodzaje norm: naturalistyczn¹, sta-
tystyczn¹ i aksjologiczn¹.

  3. Kto opiera siê na normie natura-
listycznej – a robi¹ tak stoicy, wy-
znawcy filozofii orientalnych, niektó-
rzy psychologowie, krzewiciele po-
gl¹du o dobrej naturze cz³owieka itp.
– ten powie, ¿e cz³owiek normalny to         
ktoœ, kto pozna³ siebie „jaki jest”. Kto 
odkry³ sw¹ prawdziw¹ naturê i zaak-
ceptowa³ j¹; powiedzia³: taki jestem, 
lubiê siebie. Poznaæ siebie prawdziwe-
go, to dotrzeæ do stanu „sprzed kultu-
ry”, sprzed doros³ej to¿samoœci; to od-
s³oniæ, odzyskaæ w sobie “dziecko”.
Nienormalnoœæ z tego punktu widze-
nia by³aby znajdowaniem siebie „poza
sob¹” – w obszarze wartoœci i norm 
kultury, która stanowi czynnik ze-
wnêtrzny i opresyjny dla cz³owieka.
  W¹tpliwoœci i zarzutów pod adre-
sem naturalistów mo¿na sformu³owaæ 
wiele. Po pierwsze, nie mamy pewnoœ-
ci czy w ogóle istnieje jeszcze coœ ta-
kiego, co mo¿na by nazwaæ ludzk¹ na- 
tur¹. Po drugie – gdyby nawet istnia³a, 
szalenie trudno by³oby j¹ poznaæ. Po 
trzecie wreszcie, gdyby jakoœ da³o siê 
j¹ poznaæ, nie musia³oby to prowa-
dziæ do automatycznej jej akceptacji; 
w przeciwnym wypadku trudno by³o-
by odró¿niæ od siebie postêpowanie 
Adolfa Hitlera i Alberta Schweitzera – 
mogliby obaj powiedzieæ: có¿, taki ju¿ 
widaæ jestem, nie bêdê udawa³ kogoœ 
innego. Henri-Frederic Amiel mówi 
w zwi¹zku z tym: odgadujê siebie, ale 
siê na siebie nie zgadzam.

 4. Kryteria normalnoœci najczêœciej 
chyba wywodzone s¹ z normy sta-
tystycznej. To wskaŸnik iloœciowy, 
odwo³uj¹cy siê ka¿dorazowo do ja-
kiegoœ zbioru i szukaj¹cy dla niego 
matematycznego punktu ciê¿koœci –
czegoœ dominuj¹cego, przeciêtnego, 
œredniego. Ju¿ same nazwy takich 
norm wiele mówi¹: œrednia matema-
tyczna (geometryczna, harmoniczna), 
mediana, dominanta. Norma statys-
tyczna wyra¿a punkt widzenia ca³oœci 
(spo³eczeñstwa czy narodu, nie zaœ jej
jej czêœci (jednostki ludzkiej). Za nor-
malnoœæ ka¿e uznaæ  t y p o w o œ æ , 
podobieñstwo, „swojoœæ”. Pisa³ Emil
Durkheim: Bêdziemy nazywaæ nor-

malnymi fakty posiadaj¹ce formy naj-
powszechniejsze, inne nazwiemy cho-
robowymi lub patologicznymi. Nie-
normalnoœæ sprowadzona jest, jak wi-
daæ, po  prostu do odmiennoœci. In-
noœæ (otherness, alterite) staje siê sy-
nonimem obcoœci œwiata i ludzi – nie-
czytelnych, wymykaj¹cych siê spod 
kontroli, nieprzyswajalnych, budz¹-
cych lêk. Inny – zauwa¿a Romuald 
Wies³aw Gutt – to ktoœ, kto odbiega 
od przeciêtnej normy œrodowiskowej 
pod wzglêdem upodobañ, trybu ¿ycia, 
ubioru, budowy cia³a, sposobu reago-
wania na okreœlone bodŸce. Jeœli od-
biega od normy, jest tym samym anor-
malny. Jest dewiantem, kimœ, kto zszed³ 
z uznanej drogi (via - droga), wariatem 
(varius – ró¿ny), idiot¹ (idiotes – inny, 
prosty, sobie tylko w³aœciwy).
  Statystycznie pojêta normalnoœæ jest 
wyborem liczby mnogiej (MY) prze-
ciw liczbie pojedynczej (JA); zdaje siê, 
¿e – wbrew odmiennym deklaracjom
– takich w³aœnie wyborów dokonuje 
wiêkszoœæ Polaków. W Polsce – pisze 
Jolanta Brach-Czaina – nie ceni siê 
wolnoœci jednostki, natomiast wysoko 
wartoœciowane s¹ dzia³ania wspólne.
Wolnoœæ czynów, a nawet dowolnoœæ, 
przyznaje siê grupom du¿ym lub a-
gresywnym. „Kup¹ panowie!” – to 
jest sta³a wyk³adnia naszego rozumie-
nia wolnoœci i odwagi. (...) Natomiast 
cz³owiek publicznie wypowiadaj¹cy 
w³asne, indywidualne zdanie powi-
nien mieæ siê na bacznoœci, by cza-
sem jakaœ grupa nie uzna³a, ¿e j¹ to 
obra¿a. Do wolnoœci pogl¹dów ma 
bowiem w Polsce prawo grupa, ale 
nie jednostka. O przekleñstwie stad-
noœci mówi – w swej twórczoœci ar-
tystycznej i w komentarzach – Mag-
dalena Abakanowicz; mówi o t³umie 
jako „bezg³owym organizmie”, podat-
nym na podszept, zdolnym do agre-

sji, niebezpiecznym jak wielkie stado 
zwierz¹t. Moje pokolenie – wspomina 
– ma doœwiadczenie t³umu, który 
wielbi³ Hitlera, Stalina, potem odkry-
wa³, ¿e to byli mordercy, i nienawidzi³. 
T³umu, który szed³ na manifestacjê, bo 
kazano. T³umu, który niszczy³ na ko-
mendê. Warto, jak s¹dzê, jeszcze raz 
w tym kontekœcie przemyœleæ esej 
Adama Zagajewskiego pt. Solidar-
noœæ i samotnoœæ. A tak¿e pogl¹d zna-
nego „antypsychiatry”, Ronalda Davi-
da Lainga, którego zdaniem choroba 
psychiczna jest ca³kiem uprawnion¹, 
niekiedy wrêcz konieczn¹ i terapeu-
tyczn¹ drog¹ ucieczki od spo³ecznej 
presji, która zmusza do konformizmu.
  Nie by³oby te¿ czymœ ma³o sensow-
nym zastanowiæ siê nad represyjn¹,
t³umi¹c¹ indywidualnoœæ, funkcj¹ ma-
³ego miasteczka. Maryla Rodowicz 
œpiewa³a w refrenie jakiejœ piosenki:
 Zabierz mnie, zabierz mnie z £om¿y.
Jurgen Stroop opowiada³ Kazimierzo-
wi Moczarskiemu (Rozmowy z katem) 
o swoim miasteczku, w którym wszys-

cy stosowali siê do utrwalonych regu³, 
nie akceptuj¹c ich wewnêtrznie. O ty-
powym ma³ym miasteczku amerykañ-
skim pisze Frank Mayer: Wszystko tu-
taj obraca siê wokó³ lokalnych zda-
rzeñ. Pogl¹dy odbiegaj¹ce od prze-
ciêtnych s¹ odczytywane prawie jako
zdrady. Ma³e miasteczko myœli pozy-
tywnie, a to oznacza, ¿e sceptycy nie s¹ 
po prostu tolerowani, albowiem za-
gra¿aj¹ oni poczuciu samozadowole-
nia. Naprawdê, trudno by³oby zliczyæ 
wszystkie te obrazy i opowieœci, w któ-
rych mowa jest o miasteczku i o ob-
cym, który je odwiedza. Jest inny. 
Mieszkañcy pij¹ wódkê, on mleko 

(albo na odwrót); oni nie dbaj¹ o hi-
gienê, on myje siê codziennie (albo 
na odwrót). Najpierw fascynuje, po-
tem staje siê przedmiotem nienawiœci 
– zostaje zabity albo wygnany z mias-
teczka, jego imiê staje siê tabu.

  5. Jeszcze inaczej pojmuj¹ normal-
noœæ ci, którzy odwo³uj¹ siê do normy 
aksjologicznej. Punktem odniesienia 
nie jest dla nich ani natura, ani po-
wszechny obyczaj; wa¿na jest abso-
lutna i obiektywnie istniej¹ca wartoœæ. 
W obszarze wyznaczonym przez hory-
zont aksjologiczny szukaæ bêd¹ cech,
pozwalaj¹cych okreœliæ kogoœ mia-
nem cz³owieka normalnego. S¹ to ce-
chy, które mog¹ przeczyæ naturalnym 
sk³onnoœciom, a tak¿e iœæ wbrew po-
wszechnym (stadnym) wyborom. 
Norma naturalistyczna chce uznaæ za 
dobro to wszystko, co znajdê w sobie, 
a norma aksjologiczna ka¿e mi szukaæ 
tylko tego, co godne uznania. Norma 
statystyczna uznaje ¿e wiêkszoœæ ma 
racjê, ¿e naród nie mo¿e siê myliæ,

natomiast norma aksjologiczna upo-
wa¿nia mnie do ocen odmiennych – ¿e 
to naród móg³ oszaleæ, i ¿e wiêkszoœæ 
siê myli, a tylko ja sam pozostajê nor-
malny.
  Postawa aksjologiczna jest wybo-
rem heroicznym. Dobrze, gdy mogê 
urzeczywistniaæ wartoœci wraz z in-
nymi; kiedy jednak inni zb³¹dz¹, zo-
stanê przy wartoœciach sam, niechby i
przeciw wszystkim b³¹dz¹cym: to wy- 
bór, jakiego dokona³ Tomasz Mann,
Willy Brandt i wielu innych. Gdy 
mieszkañcy pañstwa albo miasta po-
padn¹ w ob³êd, ty sam bêdziesz mu-
sia³ przej¹æ ich rolê. Ty jesteœ miasto – 

wskazuje Zbigniew Herbert. Dodaje: 
b¹dŸ wierny, idŸ!

  6. Jednej rzeczy bardzo bym nie 
chcia³. Nie chcia³bym, ¿eby czytelnik 
tego szkicu odniós³ wra¿enie, ¿e wy-
bory zwi¹zane ze wskazanymi tu spo-
sobami myœlenia o normalnoœci s¹ jed-
noznaczne, czytelne i ³atwe. Jest chyba 
przeciwnie, w ka¿dym z nich kryje siê 
jakieœ pêkniêcie. Owszem, nie mo¿na 
polegaæ na naturalnych sk³onnoœciach 
(czym innym jest potrzeba, czym in-
nym wartoœæ), trudno jednak uznaæ 
za spe³nione ¿ycie, które opiera siê na 
ustawicznym negowaniu tych sk³on-
noœci. Zapewne, nie wszystko co robi 
spo³eczne otoczenie jest godne akcep-
tacji, przecie¿ daje ono zbawienne po-
czucie bezpieczeñstwa, nie mówi¹c 
ju¿ o tym, ¿e stanowi ostojê demokra-
tyzmu.  Tak, wybór wartoœci niew¹t-
pliwie jest wyborem szlachetnym, jed-
nak mo¿e to byæ wybór nieludzki, pe-
³en pychy i pogardy dla niedoskona-
³oœci ludzkich. 
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