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Od rhwili narodzin większość Judzi podlega w rodzinie i w szkole promowi 
urzenia się ról społmnyrh do rzasu. kiedy osiąga społmną normalność. Rozwój 

większośri Judzi ulega zatrzymaniu na stanie normalnośri . 
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Zdrowie w Szaleństwo 
psychiczne 

lnni Judzie w trakrie tego rozwoju przeżywają załamanie i rofają się do etapu, 

który na schemarie nazwaliśmy „szaleństwem" . ]eszrze innym, a jest ich bardzo 

miewielu , udaje się przekrorzyć stan inmji i zahamowania rharakterystyczny dla 

wyalienowanej, statystyrznej normalnośri i posuwają się naprzód (B) do zdrowia 

psychicznego, zarhowująr świadomość kryteriów społecznej normalności. co po

zwala im uniknąć posądzenia o chora bę (jest w tym zawsze coś z hazardu). Warto 

zauważyć, że normalność znajduje się na przeciwnym biegunie nie tylko wobec 

szaleństwa, ale także wo ber zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne zbliża się 

do szaleństwa, lecz zawsze oddziela je istotna przerwa, różnica . Oznacza ją punkt 

(w), punkt omega. 

Cho ro ba psyrhiczna jako mmm! 
Depresja - tragedia. 

Mania - komedia. 

Histeria - melodramat. 

Transwestytyzm - farsa. 

Paranoja - parodia. 

Cho ro ba psyrhiczna jako QJ:ł!Ui!fl 
Depresja - karykatura skrurhy. 

Hiporhondria - karykatura troski o własne zdrowie. 

Mania - karykatura miłośri i poświęrenia. 

Paranoja - karykatura zaniepokojenia wywołanego 

zdradą. niebezpierzeństwem. potrzebą bezpierzeństwa. 

chora ba psyrhirzna jako Sl0!14fJ.P.:ZU111 
Histeria -zafałszowanie rhoroby. 

Srhizofrenia -zafałszowanie sensu. 

Psyrhopatia - zafałszowanie wartośri . 

Homoseksualizm. transwestytyzm -zafałszowanie 

roli seksualnej. 



W krńlestwie zwienqt rzqdzi regula - pożeruj albo sum zost111iesz poilll'tg; 
w królestwie ludzi - klugłik~ albo sum zost1111im zaklugłikow1111g. 

Chorobo oznorzn chorobę somotycznq. Słownik medyczny Goulda defi

niuje chorubę juko zobU1'Zenie funkcji czy stniktorg org011u lub też części 

cioto. Umysł (czymkolwiek jest) nie jest org011em 011i częścią ciało. 

W związku z tym nie może być chorg w takim sensie jok ciało. Kiedy mó

wimy o chorubie psychicznej, poslugajemy się metaforą. Stwierdzenie, że 

cz~ś umysł jest chory, podobne jest stwienlzeniu. że gospodarko jest chora 

czy też, że ktoś mo chorubliwe poczucie humOnJ. Kiedg metaforę bimemy 

za fakt i posługujemy się nią dlo celów społecznych, tworzymy mit Pojęciu 

zdrowiu psychicznego i choruby psychicznej są pojęciami mitologicrnymi, 

które wykorzystujemy w nll!zej strotegii fawo11jzowonio pewnych intere

sów społecznych zn cenę Z011iedbyw011io innych, w podobny sposób, w juki 

w przeszłości korzyst0110 z narodowych i religijnych mitów. 

Możemy byt niez dowaleni z telewizji z dwóch różn b po odów 

poniewoż nasz odbiornik nie działo lub też illotego, że nie podoba nom się 

progrom, ktń11j oglqdomy. Podobnie, możemy byt niezadowoleni z siebie 

z dwóch różnych powodów- ponieważ n05ze ciało źle fU11kcj011uje (choro

bo somotycrn~ lub też illotego, że nie okceptajemy naszego postępow011io 

(chorobo psychiczno). jakże głupie, bezowocne i szkoilliwe byłyby próby 

wyeliminow011io z telewizji reklamówek poprzez odwoływmrie się do spe

cjalisty od noprowy telewizorów. O ileż bonlziej głupie, bezowocne i szko

dliwe sq próby eliminow011io fobii , obsesji, urojeń i Bóg wie jeszcze czego 

poprzez odwolyw011ie się do psychiatrów, którzy mieliby oddziolywot no 

nasz mózg (przy pomocy leków, elektrowstrząsów i lobotomii). 
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W roli McMurplty'tgo- Henryk T•r 



To. co psycbiotrzy nozgwojq .urojeniomi prześlodowczgmi", jest jednym 

z nojbonlziej dromotgczngch sposobów olmmg, jokim dgsponaje człowiek 

przeciwko poczuciu broku znnczenio i bezwnrtościowości. Kownlski w grun
cie rzeczg nikogo nie obchodzi. jest kimś przgpodkowym no scenie żgcia. Rle 

on sum J11111J11ie być gwiozdq. Nie potrofi tego miq1J11qć robiqc fortunę no gieł 

dzie czy też zdobywojąc Nogrodę No bln. Twierdzi więc, że FBI czy też komu
niści śledzq kożdyjego krok, podsluchujqjego rozmowy telefoniczne itp. Dlo

czego mieliby to robić . skoro Kowolski nie jest żadnq osobistością? Krótko 

mówiqc,urojenio pnronoidolne sq p r o b l em em dlo rodziny pocjentn. jego 

procodnwcy i przgjociól; Illo sumego pocjento sq one ro z w i q z o n i em 

problemu (bez) sensu jego życiu. 

Przysłowie przestrzego. żeby nie przeklinoć ciemności , lecz zopolić 

świecę. To dobro no pozór rudo pomija milczeniem korzyści plynqce z prze

klinania ciemnoici i niezopolonio świecy - tj. fatwo osiq1J11ięte poczucie 

wlosnej wortości zrodzone przez słuszne oburzenie i ipostrzegonie siebie ju

ko ofiory oroz uniknięcie konieczności stonięcio wobec problemu. co robić, 

kiedy zopoli się już świecę. No tym wiośnie polegojq korzyści, jakie znpewnio 

.pocjentom" tzw. ciężko chorobo psychiczno; psycbiutrzy troktajq te .choroby" 

juko problemy, u tymczosem dlu pocjentów sq one rozwiqzuniumi. tokimi juk 

przeklinanie ciemności . 

Człowiek usprowiedliwiu swój symboliczny konibulizm i postwienie się 
nud innymi, troktajqc je juko ukty sumopotwienlzenio. W polityce usprowie

dliwienio do postwienio się nud innymi dostorczu mit .dobro ludu"; w życiu 
rodzinnym- .miłość"; w medycljllie - .leczenie" 

Człowiek nie potrofi czy też nie chce okceptowuć rzeczywistości ludz

kich konfliktów. Nigdy sum człowiek juko toki nie występaje przeciwko swo

im bliźnim. Zawsze wkroczo coś lub ktoś-diabeł, mosturbocjn. chorobo psg

cbiczno zociemniojqc, usprowiedliwiajqc i tłumuczqc przerożojqco nieludzkie 

postępowonie człowieku wobec człowieku. 



Kiedy mężczyzna ma kontakty seksualne z wieloma kobietami, psychoanalitycy 

twierdzą, że cierpi an na kompleks Dan Juana, który świadczy a ukrytym homosek

sualizmie. Lecz kiedy mężczyzna ma kontakty seksualne z wieloma mężczyznami, 

psychoanalitycy nie twierdzą, że cierpi an na kompleks Oscara Wilde'a, który 

świadczy a ukrytym heteroseksualizmie. Krótka mówiąc, słownik psychoanalitycz

ny jest bogaty w wyobrażenia i terminy, które pomniejszają i dyskwalifikują, ubogi 

zaś w te, które dodają godności i wyrażają uznanie. 

Fobio - rodzaj outodromotyzacji, w której osobo mówi juk gdyby do siebie: 

.Boję się X-o (kotów, pojqków, samotności, itp.), mimo że niemo powodu boć się 

X-o". Zubożone życie mężczyzny (czy też częściej kobiety) zamienia się w ten 

sposób w rodzaj k11jminolnej historii, w filmowy dreszczowiec czy w Grond 

Guignol. Puste życie ulega przeksztnlceniu, i to bez specjalnego wysilku czy pro

cy, w życie wypełnione fascynujqcymi niebezpieczeństwami, koszmaromi i prze

rażeniem. Rozwiqzuje to problem pacjenta. ktÓ11J nie wie, co zrobit z wlnsnym 
życiem; teroz broni się przed licznymi niebezpieczeństwami. jnkie mu zograżajq. 

Ota ca mają wspólnego sadomasochistyczne akty seksualne i przymusowa in

terwencja psychiatryczna: w pierwszym wypadku mężczyzna używa siły wobec 

opierającej się kobiety, za pośrednictwem odpowiedniej manipulacji seksualnej do

starcza jej „przyjemności", skrywając własną dominację i pożądanie za dramatyczną 

reakcją orgazmiczną „partnerki"; w drugim wypadku lekarz używa siły wobec 

opierającego się „pacjenta", za pośrednictwem odpowiednich „medycznych" mani

pulacji ,,leczy" go i skrywa swoją własną dominację oraz pożądanie efektów tera

peutycznych za dramatyczną reakcją terapeutyczną „pacjenta". W obu przypadkach 

reakcja usprawiedliwia gwałt. 

' 

W naszej epoce pojęcie ,,leczenia" sankcjonuje niemal wszystka. Jeśli ktoś nazwie 

ta, ca robi, ,,leczeniem", ludzkość natychmiast obwoła go wielkim naukowcem i filan

tropem. Freud postanowił słuchać ludzi i rozmawiać z nimi, nazwał więc rozmowę 
,,terapią" i obecnie traktuje się psychoanalizę jaka formę medycznego leczenia. Cer

letti1 postanowił dawać ludziom wstrząsy elektryczne, nazwał więc elektrowstrząsy 

,,terapi ą" i obecnie traktuje się je jako formę medycznego leczenia. Masters postano

wił uczyć mężczyzn aktywności seksualnej, nazwał więc dostarczanie im prostytutek 
,,terapią" i stręczycielstwa stała się nawą formą medycznej terapii. 

Jeśli jesteś przekonany, że jesteś Jezusem lub że odkryleś metodę leczeniu 

rnkn (n nie odk11jleą, czy też sądzisz, że komuniści śledzą cię (n jest inaczej), 

wówczas zwiększa się prowdopodobieństwo, że twoje przekonani n zostnną uznane 

za objnw schizofrenii. Lecz jeśli wierzysz. że Żydzi są nnrodem wybranym czy też, 

że Jezus byl Synem Bożym, albo że komunizm jest jedyną fonnq rzqdów slusznq 

z morolliego i naukowego punktui widzeniu, twoje przekonaniu zostaną prowdopo

dobnie uznane zn wyroz tego, kim jesteś: Żydem, chrześcijaninem, komunistą. Dla

tego sqdzę, że odkryjemy chemiczne uwnrunkownnio schizofrenii wówczas, kiedy 

odkryjemy chemiczne uwanmkowania judaizmu, chrześcijaństwo i komunizmu. 
Nie wcześniej i nie później. 

Podwójna miara w życiu seksualnym, różna dla kobiet i mężczyzn, oparta nasta

rej zasadzie Quod licetjovź, non licet bovi (Ca wolna Jowiszowi, tego nie walna wało

wi), posiada swoją analogię w jeszcze bardziej obłudnej i rozpowszechnionej po

dwójnej mierze dla specjalisty i laika. Podwójna miara w życiu seksualnym wyraża 

się w stwierdzeniu, że specjaliści są seksuologami i terapeutami, podczas gdy laicy 

uprawiają pornografię, stręczycielstwa i prostytucję; specjaliści są lekarzami i zaj

mują się badaniami nad efektami methadanu, podczas gdy laicy są handlarzami nar

kotyków i deprawatarami1 narodu; specjaliści są sceptyczni i żądają dowodów, laicy 

są podejrzliwi i cierpią na paranoję. 
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jeś!ź mówimy do Boga, modlimy się.; jeśli Bóg przemawia do nas, 

cierpimy na schizofrenię. jeżeli zmarli mówią do nas, jesteśmy 

spirytystamz;-jeśli Bóg mówi do nas, jesteśmy schizofrenikami. 

Thomas S. Szasz 

( . .j Szaleniecjesttakźe człowiekiem, którego społeczeti ~ 

stwo nie chciało wysłuchać i któremu chciało przeszkodzić 

w wykryciu prawd nie do zniesienia. 

Antonin Artaud 



70 lat teatru w Częstochowie 

Zapraszamy w sezonie jubileuszowym 

Aleksander Fredro - „Zemsta" 
11ajpop11larnięjsza polska komedia w zaskaktdącej reżyserii 

Henryka Talara 

Barbara Rosiek - „Pamiętnik narkomanki" 
wstrząsające wspomnienia częstochowianki z piosenkami 
Edwarda Stachury 

Juliusz Słowacki - „Balladyna" 
przedstawienie autorskie Adama Hanuszkiewicza 

Eugene Ionesco - „Łysa śpiewaczka" 

komedia teatru absurdu w aranżacji Henryka Talara 

Murray Schlsgal- „Sie kochamy" 
znakomita zabawa sprowokowana przez tegorocznych absolwentów 
szkół teatralnych 

Franciszek Zabłocki -,,Fircyk w zalotach" 
komediowa klasyka polskiego oświecenia w wykonaniu nowycn 
aktorów częstochowskiej sceny 

Ewa Złotowska - „O kotce. która chodziła własnymi drogami" 
baśń o „oswajaniu" i przyjaźni na motywach „Księgi dżungli" 

R. Kiplinga 

„Bestia i Piękna" wg Stanisława Grochowiaka 
jedna z najpiękniejszych baśni o miłości w reali zacji 
Jarosława i Adama Kilianów 

Sławomir Mrożek - „Strip-tease", „Na pełnym morzu" 
groteskowy obraz mechanizmów rządzącycn współczesnością 
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