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Wstęp

Szaleństwo niezwykle często stawało się i staje inspiracją zarówno dla dzie-
dzin takich jak filozofia, literatura, antropologia, sztuka, muzyka, ale także 
dla psychologii czy psychiatrii. Najlepiej znanym dziełem, na które powo-
łują się najróżniejsi badacze, jest bez wątpienia Historia szaleństwa w dobie 
klasycyzmu pióra francuskiego teoretyka Michela Foucaulta (1987), któ-
rego punktem wyjścia jest zasadniczo alienacja. Filozof przy okazji pisa-
nia o szaleństwie i  szaleńcach tworzy również całą paletę miejsc nazwa-
nych przez niego heterotopiami, czyli obszarami o określonych granicach 
i cechach, związanych z pewną regułą porządkowania – w tym przypad-
ku odgradzania od tak zwanego „normalnego” społeczeństwa. Foucaulta 
interesują wszelkie ekstrema ludzkiej rzeczywistości, grupy marginalne, 
wykluczane, zamykane i  odseparowywane od społeczności. Dla filozofa 
choroba umysłowa wiąże się z wieloma kwestiami, jednak najmocniej zda-
ją się wybrzmiewać dwie. Pierwsza to subiektywizm choroby – zamknięcie 
się w sobie, we własnym świecie, a tym samym odejście (częściej wyklucze-
nie) ze świata zewnętrznego (społecznego, politycznego). Druga kwestia 
to uprzedmiotowienie podmiotu. Szaleństwo sprawia, że człowiek staje się 
obiektem, którym zarządzają inni, jest bezwolny, zamknięty na przyszłość, 
uśpiony w monotonii wiecznego tu i teraz. 
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Francuski intelektualista proponuje historyczną analizę doświadcze-
nia szaleństwa, jednocześnie obrazując je na indywidualnych, konkret-
nych przypadkach choroby. Dzięki prześledzeniu „historii choroby” może-
my zobaczyć w wielkim przekroju, że już w wiekach średnich ludzie byli 
świadomi, kim jest szaleniec i potrafili wyodrębnić go z reszty społeczeń-
stwa. Foucault sugeruje wyodrębnienie i opisanie sposobów konstytuowa-
nia się pojęcia szaleństwa i szaleńca w danej epoce. Opis ten uwzględnia 
zarówno kliniczny, kulturowy, społeczny, jak też moralny charakter choro-
by. Jej źródeł szuka nie tylko w systemie nerwowym i jego odchyleniach od 
normy, ale przede wszystkim w systemie praktyk społecznych. To właśnie 
nowoczesna kultura Zachodu wymyśliła – według badacza – nazywanie 
szaleństwa chorobą psychiczną. Pod koniec XVIII wieku zaczęto rozróż-
niać kurację fizyczną i psychologiczną, a obłąkany stał się obiektem lecze-
nia medycznego. Jednak w wiekach wcześniejszych definicja szaleńca była 
zgoła inna. Z epoką średniowiecza wiąże się bardzo sugestywny obraz obłą-
kańców ładowanych na statki (ubogich i trędowatych) i wywożonych poza 
granice miasta. Metafora statków szaleńców ma więc charakter pewnego 
rodzaju obrzędu; odcięcia się od chorych, ale i  rytualnego oczyszczenia, 
które kojarzy się z wodą. Renesans pełen jest szaleńców egzystencjalnych, 
mających świadomość, że życie to nicość, doświadczających okrutnych 
prawd, o których „normalni” śmiertelnicy nie mają pojęcia. Taki szaleniec 
pojawia się na grafikach Albrechta Dürera (szaleńcem mogła się wydawać 
chociażby postać z „Melancholii I”), ale również na wielu obrazach Pie-
tera Brueghla. Drugie oblicze szaleństwa będzie bardziej krytyczne, czy 
nawet ironiczne. Pod koniec epoki oba odczytania będą prowadzić ze sobą 
nieustający dialog. Wraz z klasycyzmem zmieni się relacja między szaleń-
stwem i rozumem. W tym czasie internowanie, wykluczanie obłąkanych 
stanie się działaniem systemowym. W epoce klasycyzmu 

ów gest miał inny wymiar: nie wyosabiał obcych o rysach utajonych, zbyt 
długo zacieranych przez przyzwyczajenie; on ich kreował, deformując swoj-
skie w  społecznym pejzażu oblicza i  robiąc z  nich dziwadła, których już 
nie rozpoznawał. Wywoływał Obcego tam, gdzie go nie przeczuwano; roz-
pruwał wątek, rozbijał więź spoufalenia: wyrywał z zasięgu człowieka jakiś 
ludzki pierwiastek, niepostrzeżenie go usuwał z  naszego widnokręgu. Jed-
nym słowem był sprawcą alienacji1.

1   M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987, 
s. 84.
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Foucault wyodrębnia moment przełomowy dla myślenia o szaleństwie 
i traktowania obłąkanych, pisząc o tzw. wielkim zamknięciu. Było to odizo-
lowanie w  ciągu kilku miesięcy 1656 roku ponad jednego procenta oby-
wateli Paryża, których poddano obserwacji i kontroli w jednym z „oddzia-
łów” Hôpital Général. Według autora Nadzorować i karać miało to na celu 
kontrolę ludzi niepracujących, którzy mogli wejść na przestępczą ścieżkę. 
Z tym wydarzeniem wiąże on bezpośrednio cztery nowe znamienne cechy 
nowoczesnego rozumienia szaleństwa: wykluczenie fizyczne, szaleństwo 
rozumiane jako brak rozumu, potępienie moralne oraz kontrolowanie 
przez stworzone w  tym celu instytucje. W trzeciej części rozprawy Fou-
cault koncentruje się na szaleństwie jako chorobie psychicznej i jego rela-
cji z władzą, co będzie znamienne dla jego kolejnych, późniejszych dzieł. 
Końcowa część książki porusza zaś zupełnie inne, odrębne traktowanie 
szaleństwa. W tej części pojawia się „szaleniec romantyczny”, a  jest nim 
rzecz jasna artysta. Szaleństwo u Foucaulta odnajduje nowy język w poezji 
Hölderlina i Nervala. Szaleństwo artystyczne to powrót do własnego dzie-
ciństwa; ucieczka z cywilizacji do tego, co nieskalane, pierwotne; odnale-
zienie prawdy o naturze ludzkiej. 

Francuski myśliciel stworzył dzieło, które w  momencie wydania nie 
było znane zbyt wielkiemu gronu odbiorców, a już na pewno nie było tak 
żywo dyskutowane, jak ma to miejsce dzisiaj. Jednak ta, zdawałoby się naj-
pełniejsza, próba opisania szaleństwa nie jest oczywiście wysiłkiem jedy-
nym. Na polskim gruncie, w dziedzinie filozofii zagadnieniem szaleństwa 
i obłędu zajął się prof. Andrzej Kapusta. W książce Szaleństwo i metoda. 
Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (2010) ukazał on wieloaspekto-
wość szaleństwa z punktu widzenia filozofii, psychologii, filozofii pozna-
nia czy filozofii medycyny. Kolejną badaczką, która przygląda się obłędo-
wi, jest Mira Marcinów. W  publikacji Na krawędzi wolności. Szaleństwo 
jako wybór w filozofii Henryka Struvego (2012) autorka bada szaleństwo 
ukazując jego interdyscyplinarny charakter, pokazuje bowiem zjawisko 
w aspekcie filozoficznym, psychologicznym oraz miejsce szaleństwa w sze-
rzej rozumianej humanistyce. 

Sama filozofia jako nauka i osoby ją uprawiające często jawią się jako 
grupa szaleńców zadających niestosowne pytania. Szaleństwo może obja-
wiać się pod postacią szału, zaburzeń psychicznych, twórczej melan-
cholii czy religijnej ekstazy. Mianem szaleńca określano wielu filozofów 
i mistyków, których poglądy czy też zachowania nie spotkały się z ogólną 
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aprobatą społeczeństwa. Już starożytni filozofowie zastanawiali się nad 
różnicą pomiędzy głupcem a szaleńcem. Sokrates w rozmowie z Eutyde-
mem podkreślał, że ani szaleniec, ani głupiec nie są w  stanie udzie-
lić dobra; z tą jednak różnicą, że szaleniec świadomie wybiera zło, nato-
miast głupiec tej wiedzy nie posiada. Za szaleńca uznano markiza de Sade 
z powodu jego rozwiązłości, którą chętnie propagował, i   licznych skan-
dali, w których brał udział. Dla sobie współczesnych szaleńcem był tak-
że Søren Kierkegaard czy Fryderyk Nietzsche. Zachowania wykraczające 
poza normy społeczne stały się problemem dla filozofii religii, która pró-
bowała wyjaśnić, czym tak naprawdę jest mistyka i zachowania z nią zwią-
zane. ,,O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”2 – pisze Ludwig 
Wittgenstein. Słowa niemieckiego filozofa przypominają nam, jak wielką 
tajemnicą jest mistyka. W kulturze pojawiło się nawet określanie misty-
ków „Bożymi szaleńcami”.  W  tym kontekście należeliby do nich z  całą 
pewnością: św. Teresa z Avila, św. Teresa Benedykta od Krzyża czy Simone 
Weil. Każda z tych postaci opisywała swoje mistyczne uniesienia w formie 
dzienników czy wspomnień, z których wyłania się bezpośrednie spotkanie 
z Bogiem. Mistyka budzi wiele pytań i kontrowersji, na które nie posiada-
my jasnych odpowiedzi, choć społeczeństwa żyjące w czasach mistyczek 
(ale i my dzisiaj) zadawały sobie pytanie: na ile opisy mistycznych uniesień 
nie są jedynie wytworem chorej wyobraźni czy obłędu wywołanego ich sil-
ną potrzebą poznania Boga? Wielu badaczy zauważa, że głęboka potrze-
ba religijności może być także efektem schizofrenii. Chorzy poszukują 
doznań religijnych, które wprowadzają ich w coraz większy obłęd, a  ten 
może się skończyć samookaleczaniem czy nawet targnięciem się na własne 
życie. Objawienia i uniesienia mistyczne nie mogą zostać wyjaśnione przez 
ludzki umysł, choć budzą czasem niepokój, który może spowodować pyta-
nie o chorobę umysłową. 

Również w  polityce, od samych jej antycznych początków, możemy 
wyszukać przykłady władców i polityków, których określano mianem sza-
leńców. Starożytny Rzym to przede wszystkim historia panowania Kali-
guli, który zasłynął mianowaniem swojego konia senatorem, i krwawymi 
rządami, podczas których życie straciło wielu obywateli rzymskich. Szaleń-
ców znajdziemy także wśród władców Kościoła. Szalonym nazwano papie-
ża Aleksandra VI, słynącego z rozwiązłości i pijackich uczt w Watykanie. 

2   L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997, s. 83.
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Jeden z polskich władców – Bolesław Śmiały – zyskał przydomek szalone-
go za sprawą swojego porywczego temperamentu, który popychał go do 
gwałtownych czynów i nieprzemyślanych, impulsywnych decyzji. Nie brak 
też w historii opowieści o kobietach-władczyniach, które dopuszczały się 
krwawych zbrodni. Mówiono, że księżna węgierska Elżbieta Batory w oba-
wie przed utratą urody zażywała kąpieli w  wannie pełnej ludzkiej krwi, 
wierząc, że w ten sposób przedłuży swoją młodość. 

W kulturze mogliśmy i  z  pewnością jeszcze będziemy mieli okazję 
obserwować różne oblicza szaleństwa. Niniejsza monografia jest jedynie 
pewną, ograniczoną przez jej interdyscyplinarny charakter, interpretacją 
tego tematu – jest przedstawieniem różnych spojrzeń i motywów obłędu, 
o których często nauka milczy. Szaleństwo to problem, który skłonił Auto-
rów do własnej, indywidualnej refleksji, a także pochylenia się nad samą 
definicją szaleństwa czy szaleńca. Charakter publikacji pozwala na szero-
kie ukazanie kwestii szaleństwa i  podkreślenie jego wieloaspektowości. 
Różne punkty widzenia i stanowiska Autorów wobec tego tematu pozwo-
liły ukazać problem, jakim jest klasyfikacja szaleństwa i wielości form, któ-
re przybiera.

Sylwia Góra
Agata Płazińska
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