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NIEMIECKIE 
NORMOPATYCZNE 
SPOŁECZEŃSTWO 

Z doktorem Hansem-Joachimem Maazem, psychoanality

kiem i psychoterapeutą, autorem książki Fałszywe żyde. 

Przyczyny i skutki naszego normapatycznego społeczeń

stwa1, o kryzysie demokracji w Niemczech, fałszywym ja 

i prawdziwym życiu, kulturze pamięci i panowaniu nad 

uczuciami oraz o tym, za co powinniśmy kochać 

swoje choroby, rozmawia Brygida Helbig 

Brygida Helbig: Panie doktorze, czy meto
dy zaczerpnięte z psychoanalizy i psychoterapii 
można w ogóle wykorzystywać w analizie zacho
wań społecznych lub wręcz w terapii społeczeń
stwa? 

Hans-Joachim Maaz: Nie. Psychoanaliza 
może jednak służyć ustaleniu, w jaki sposób sto
sunki społeczne wpływają na ludzi, jak wspie
rają lub zakłócają ich rozwój albo nawet stają 
się przyczyną choroby. Można ustalić domi
nujące wartości oraz normy społeczne, które 
oddziałują na poziomie psychologii szerokich 
grup społeczeństwa, czyli wywierają wpływ na 
dużą liczbę jednostek, sposób ich myślenia lub 
kierunek działania. Przy czym jest to oddziały
wanie wzajemne: stosunki społeczne wpływają 
w określony sposób na ludzi, a ludzie, często 
cierpiący na autoalienację, kształtują ze swo
jej strony rozwój społeczeństwa. Nawet ludzie 
władzy są wciąż tylko ludźmi, których decy
zje polityczne, ekonomiczne i społeczne nadal 
zależą od ich (zwykle nieświadomych) moty
wów psychospołecznych, niestety także tych 

"chorych'' czy probiernatycz-
l Das falsche Leben. nych. Sądzę, że obowiązkiem 

Ursachen und Fol- psychoterapeutów jest  gen unserer normo-
pathischen Gesell- udostępnienie szerszej 
schaft (2017). publiczności rozpoznań 

dotyczących ludzkich zachowań - również tych 
wynikających z nieświadomej motywacji - aby 
służyły podejmowaniu lepszych decyzji. 

- Po lekturze pańskiej książki miałam wra
żenie, że większość z nas praktykuje "fałszywe 
życie". Jedni składają wszystko na ołtarzu karie
ry, inni za bardzo pragną uznania, jeszcze inni 
żyją na zaciągniętym hamulcu i odmawiają na 
przykład odpowiedzialności za siebie. Na czym 
właściwie polega "fałszywe życie"? 

- Fałszywe życie kształtuje się pod wpły
wem fałszywego ja, autoalienacji. Strukturalna 
autodestrukcja ma swoje źródło w zaburzonych 
relacjach z matką i ojcem we wczesnym dzieciń-, 
stwie. Również zbyt wczesne oddawanie dzieci 
pod opiekę obcego personelu w nie najlepszych 
przedszkolach oddziałuje na nie szkodliwie. 
Zaburzenia na wczesnym etapie relacji matka
ojciec-dziecko kształtują osobowość dziecka na 
całe życie. Większość ludzi już na wczesnym 
etapie życia doświadcza znieważenia, krzywd 
i "wybrakowanych'' relacji. Dlatego mamy do 
czynienia z tak licznymi schorzeniami psychicz
nymi i psychosomatycznymi, konfliktami spo
łecznymi, uzależnieniami i przemocą. 

- Wyczytuję z pana książki, że "fałszywe 
życie", i tym samym normopatia, doskwiera 
w dużym stopniu Niemcom. Z czego wynika pań-



Brigitta Helbig-Mischewski: Niemieckie normopatyczne spoleczenstwo 
in: odra 5(667)/maj 2018 S. 28-34 

Copyright by Brigitta Helbig-Helbig-Mischewski / www.helbig-mischewski.eu

skie krytyczne nastawienie do własnego kraju? 
Przecież współczesne Niemcy różniq się bardzo 
od podzielonego państwa z czasów zimnej wojny, 
nie mówiqc już o czasach nazizmu, prawda? 

- Wypaczenia w rozwoju społeczeństw 
zdarzają się na całym świecie i we wszystkich 
okresach. Niemiec dotyczy to w szczególnej 
mierze, ponieważ to tu stworzono najbardziej 
zbrodnicze społeczeństwo nowej ery spod 
znaku narodowego socjalizmu. W perspekty
wie zewnętrznej społeczeństwa NRD i RFN 
różniły się oczywiście diametralnie od swojego 
narodowosocjalistycznego poprzednika, lecz 
problematyka mnóstwa osób uczestniczących 
w tej patologii społecznej, również jako współ
sprawcy, nie została moim zdaniem nigdy do 
końca zbadana i zrozumiana. 

- Wyglqda na to, że jest pan dość osamotniony 
w opinii, że Niemcy nie poradzili sobie do końca 
ze spuściznq czasów nazizmu. Czy nie okaza
no w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach 
dostatecznego poczucia winy i nie praktykowano 
wystarczajqco intensywnie kultury pamięci, która 
całkowicie zmieniła kraj i jego mieszkańców? 

- Myli się pani, twierdząc, że jestem osamot
niony w tym poglądzie, jednak większość z nas 
broni się jak może przed świadomością, że ist
nieje wina indywidualna, której nie da się odku
pić w ramach winy zbiorowej, z jej przysięgami, 
pomnikami i miejscami pamięci. Winę zwykło 
się przypisywać nielicznym wybranym: nazi
storn, w NRD bonzom partyjnym i funkcjona
riuszom Stasi, obecnie zaś kapitalistom i bankie
rom. Kultura pamięci - jakkolwiek ważna - jest 
jednak, właśnie ze względu na projekcję winy na 
ludzi wpływowych, przeszkodą w dokładnym 
zbadaniu, jakie okoliczności i stosunki dopro
wadziły do tego, że duża liczba ludzi np. z entu
zjazmem rusza na wojnę, akceptuje lub wręcz 
pochwala wyniszczające ludobójstwo. Albo, jak 
to się dzieje obecnie, wbrew wszelkiemu roz
sądkowi i doświadczeniu, kurczowo trzyma się 
modelu życia skutkującego zmianami klima
tycznymi, zniszczeniem środowiska naturalne
go, nierównościami społecznymi i wojną o zaso
by, w następstwie czego mamy do czynienia ze 
zubożeniem i migracją. Pojąć można to wyłącz
nie spoglądając na te wydarzenia z perspektywy 
procesów psychodynamicznych. 

- Czy postawa Niemców w kryzysie uchodi
czym nie jest wprost wzorcowa w kontekście 
radzenia sobie ze spuściznq narodowego socja
lizmu? 

- Nie, bynajmniej. I w tym wypadku Niemcy 
odgrywają szczególną rolę. Zupełnie jakby dało 

się humanitarnym moralizmem odkupić winę 
za zbrodnie przeszłości oraz stłumić aktual
ne poczucie winy związane z naszym dobro
bytem. Irracjonalna polityka niemieckiego 
rządu wobec migracji uchodźczej oraz słynna 
"Willkommenskultur'; czyli "kultura witania'' 
nowo przybyłych, jest właśnie wyrazem tego, 
że nie pochylono się jeszcze dostatecznie nad 
spuścizną narodowego socjalizmu, ale także 
późniejszego cudu gospodarczego względnie 
socjalistycznej ideologii pokoju. Podkreślanie 
"sukcesu

" 
(na zachodzie) i "sprawiedliwości

" 

(na wschodzie) oraz "dobroci
" 

i "humanitary
zmu

" 
to jedynie próba udowodnienia, że jest 

inaczej. Sukces gospodarczy niesie jednak ze 
sobą również destruktywne skutki, socjalistycz
na ideologia poniosła klęskę, a narracja huma
nitarna zakrywa jedynie prawdziwe przyczyny 
wojny, zubożenia i migracji. 

- Czy przyjmowanie tak wielu uchodiców 
w ostatnich latach było pana zdaniem niewłaści
wym krokiem? Jakie błędy popełniła krytykowa
na przez pana tak ostro Angela Merkel? 

- Chętnie odpowiem na to pytanie: Merkei 
zdecydowała "w pojedynkę", bez udziału parla
mentu oraz bez odpowiednich ustaleń z Europą. 
Twierdziła niezgodnie z prawdą, że granic 
nie da się zabezpieczyć. W rezultacie Europa 
doświadczyła rozłamu, pośrednio wsparto prze
stępczość przemytników ludzi, co przyczyniło 
się do jeszcze większego śmiertelnego żniwa na 
Morzu Śródziemnym. Niemcy są coraz bardziej 
podzielone, wzrosło poparcie dla Alternatywy 
dla Niemiec (AfD), a państwo socjalne i bez
pieczeństwo wewnętrzne są zagrożone. Z moje
go punktu widzenia w obecnej sytuacji istnieje 
tylko jedna faktycznie humanitarna postawa: 
rozpoznanie patologii w naszym sposobie życia, 
naszym fałszywym życiu, i jego zmiana w kie
runku większej sprawiedliwości społecznej, 
zredukowania ubóstwa i rzeczywistej pomocy 
w rozwoju na świecie. Żyjemy "fałszywie

" 
i tylko 

wspieramy tym migrację! Poza tym otwarcie 
granic sugerowało również fałszywe obietni
ce, zupełnie jakby wszyscy mogli przybyć do 
Europy, a problemy świata zostałyby dzięki 
temu rozwiązane. Pomijając tę kwestię, kraje, 
z których przybyli uchodźcy, utraciły zaanga
żowane politycznie jednostki oraz cennych pra
cowników. Europa mogłaby wspierać edukację 
polityczną, społeczną i zawodową osób wracają
cych do tych państw, zamiast dążyć do ich inte
gracji w nasze "fałszywe życie

"
. Na kompletne 

skrzywienie zakrawa sytuacja, w której wita się 
serdecznie uchodźców, bo mają rozwiązać nasz 
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problem demograficzny i zmaksymalizować 
zyski przedsiębiorstw. 

- Co ma pan przeciwko "Willkommenskultur"? 
Dlaczego uznawać ją w ogóle za przejaw "fałszy
wego życia"? 

- Wielkim błędem polityki i mediów był 
i wciąż jest brak rozróżnienia między uchodź
cami: 

• uprawnionymi do azylu, którzy stanowią 
bardzo małą grupę - spory o górne limity przyj
mowanych osób z tej grupy są doprawdy zupeł
nie niepotrzebne; 

• osobami poszukującymi schronienia, 
które nie powinny być "integrowane

"
, lecz 

które powinny otrzymać szansę na edukację 
i dokształcenie, aby móc w przyszłości bar
dziej kompetentnie kształtować warunki życia 
w swoich ojczyznach; 

• tzw. "uchodźcami gospodarczymi
"
, 

w odniesieniu do których przydałaby się ustawa 
regulująca migrację. Należałoby w niej również 
uwzględnić czynniki moralne, jak np. pytanie, 
dlaczego mielibyśmy przyjmować fachowców, 
których tak pilnie potrzebuje ich własna ojczy
zna. 

Stawianie naszych interesów ponad interesa
mi tak zwanych państw rozwijających się stano
wi nową formę rasizmu. Za niemoralne uważam 
zresztą nawet przyjmowanie do Niemiec choćby 
lekarzy z Bułgarii czy Rumunii, jakby obywate
le tych państw nie potrzebowali dobrej opieki 
medycznej. 

- Pisze pan w swojej książce: Choroby 
Niemców, niemieckie normopatie, zawsze mają 
do czynienia z kompleksem wielkości. Od pań
stwa najbardziej zbrodniczego do najbardziej 
moralnego. Czy Niemcy cierpią na manię wiel
kości? 

- Za przejściem od społeczeństwa najbar
dziej zbrodniczego do najbardziej moralnego 
kryje się jedynie zmiana narcystycznej symp
tomatologii. Moralność czy "pomoc

" 
motywo

wane narcyzmem prowadzą jedynie do innego 
rodzaju uzależnień, onieśmieleń, skrzywień rze
czywistości, rozwoju w złym kierunku czy zbyt 
prostego podziału na "dobro

" 
i "zło': Również 

"dobro
" 

może być chore, prowadzić do choro
by albo podburzać do konfliktu, jeżeli wynika 
z wątpliwych motywacji jednostki doświadcza
jącej autoalienacji, nie mającej kontaktu z sobą 
samą. 

-Odnosi się wrażenie, że w temacie kryzysu 
uchodźczego okazuje pan zbyt wiele zrozumie
nia dla Pegidy czy AJD - mimo rasistowskich lub 
wręcz faszystowskich haseł tych ugrupowań. Czy 

nie powinniśmy raczej zwalczać i izolować je na 
tyle, na ile się tylko da? 

- Biorę pani to pytanie za złe, bo stoi za nim 
dyskryminujące uprzedzenie. Określenie demo
kratycznie wybranej partii, jaką jest AfD, mia
nem "faszystowskiej': można również uznać za 
nowy rodzaj "rasistowskiego'' uprzedzenia znie
sławiającego osoby myślące inaczej. Z punktu 
widzenia demokracji nie istnieje żadna inna 
akceptowalna możliwość obchodzenia się ze 
sobą niż komunikacja, spór, starcie opinii. Dla 
obu stron oznacza to konieczność bycia goto
wym do rozpoznawania i naprawiania własnych 
błędów, bez poniżania czy wyklinania drugiej 
strony i przypisywania sobie wyłącznej racji. 
"Zwalczanie

" 
to absolutnie zła droga, ponieważ 

stoi na przeszkodzie niezbędnego porozumie
nia. Jak absurdalna i irracjonalna stała się tak 
zwana "walka przeciwko prawicy", pokazuje 
choćby hasło, które gdzieś niedawno prze
czytałem: Nasze miasto cechuje różnorodność 
i otwartość na inność. Aby nie uległo to zmia
nie, musimy wspólnie występować przeciwko 
myśli skrajnie prawicowej wszędzie tam, gdzie 
się ona pojawi!. Ideologia ogłupia tak bardzo, 
że przestajemy zwracać uwagę na najprostszą 
logikę. Nie mogę nie podejrzewać, że kryją się 
za tym nieświadome motywy fałszywego życia. 
Outsiderzy, członkowie ruchów protestacyjnych . 
czy trudne do zaakceptowania osoby "myślą-: 
ce inaczej

" 
są zawsze najważniejsze dla analizy 

rozwoju i stosunków społecznych, ponieważ 
uosabiają lub wyrażają coś, czego większość 
nie chce dostrzec lub uznać. Szanujmy więc 
protesty i chrońmy kozły ofiarne, społecznych 
outsiderów i "omegi

"
, zamiast prześladować ich 

i zwalczać. 
- Dlaczego tak znaczną część zwolenników 

Pegidy i AJD stanowią Niemcy ze wschodu? 
Z jakiego względu próbuje pan w jednym z roz
działów książki " ratować ich honor"? 

- Po wyborach we wrześniu 2017 roku 
Niemców ze wschodu, zwłaszcza mężczyzn, 
krytykowano z powodu ich preferencji wybor
czych. To typowy mechanizm szukania kozła 
ofiarnego. Wielu Niemców ze wschodu - a sam 
do nich należę - postrzegam przede wszyst
kim jako realistów, ludzi stąpających twardo 
po ziemi. Krytykę kapitalizmu przerabialiśmy 
w szkole. To, co uważano niegdyś za komuni
styczną propagandę, po zjednoczeniu Niemiec 
okazało się gorzką prawdą. Nadzieje i oczeki
wania wielu z tych osób nigdy się nie spełniły, 
doświadczyły one raczej czegoś odwrotnego: 
deprecjacji ich osiągnięć życiowych. Niemcy ze 
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wschodu nie są tak skorumpowani przez wła
dzę, pieniądze i majątek. Społeczne doświad
czenie życiowe nauczyło ich ostrożności, nieuf
ności oraz krytycznej postawy wobec wszelkiej 
władzy. Warto, abyśmy protest ze wschodu 
wzięli na poważnie i zmierzyli się w meryto
rycznej dyskusji z zawartymi w nim zarzutami 
i krytyką, zamiast go ciągle pomawiać. 

- Czy jednak hasło Pegidy o "zakłamanej pra
sie" nie jest aby mocno przesadzone? 

Nazywanie prasy "zakłamaną
" 

(Lugenpresse) to z pewnością przesada, dzi
siaj mówi się raczej o "prasie dziurawej

" 

(Luckenpresse). Mogę przytoczyć liczne przy
kłady tendencyjnej i jednostronnej narra
cji w mediach głównego nurtu. Jak choćby 
(ograniczając się jedynie do polityki): 

• to, że dla pewnych elementów polityki nie 
ma rzekomo żadnej realnej alternatywy, 

• to, że o AfD i Pegidzie mówi się w mediach 
wyłącznie źle (wobec milionów wyborców!), 

• to, że politykę Węgrów czy Polaków przed
stawia się wyłącznie w negatywnym świetle, 

• to, że Trumpa przedstawia się prawie 
wyłącznie jako dziwaczną osobowość (a prze
cież większość Polaków, Węgrów i Amerykanów 
sama wybrała obecne rządy - z jakiego powo
du? Medialna jednostronność stanowi nową 
formę "rasistowskiej

" 
arogancji), 

• to, że Rosjan (Putina) zaczyna się znów 
przedstawiać wyłącznie jako wrogów. 

Istnieją ważne tematy, których się w ogóle 
nie porusza. Wymienianie przykładów tenden
cyjnej, jednostronnej i fałszywej narracji wiodą
cej można by ciągnąć w nieskończoność. 

- Czy pana zdaniem obawy przed zbyt dużą 
imigracją i otwarciem granic, które wydają się 
główną motywacją ruchu protestacyjnego, są 
uzasadnione? 

- Obawy przed obcymi ludźmi i obcymi 
sytuacjami są zupełnie normalne, a wręcz nie
zbędne, aby chronić się przed potencjalnym 
zagrożeniem. Chodzi tu o podstawową ludz
ką potrzebę bezpieczeństwa, uprawomocnie
nia, uznania oraz posiadania własnego rewiru. 
Dopiero w momencie, w którym staje się jasne, 
że przybysze i to, co obce, nie zagrożą w zna
czący sposób tym podstawowym potrzebom, 
możliwa staje się integracja. Niekontrolowany 
masowy napływ osób z obcych kultur, obcych 
wyznań i obcych stosunków społecznych musi, 
wraz z niejasną motywacją ich migracji oraz 
niepewnością co do możliwości ich integracji, 
wywoływać strach i obawy. Każdego, który temu 
zaprzecza albo spogląda na to moralizatorsko 

z góry, podejrzewam o bycie hipokrytą albo nie
bezpiecznym ideologiem z ukrytym interesem. 

- Czy miłość do ojczyzny jest nadal aktual
na? Czy nie jest czymś przestarzałym lub wręcz 
niebezpiecznym? 

- Miłość do ojczyzny nigdy nie przestaje być 
na czasie. Miejsce urodzenia, rodzina, krewni, 
język, szkoła, wykształcenie, kultura, tradycja, 
rytuały, krajobraz- wszystkie te czynniki kształ
tują nasze życie psychospołeczne. Ojczyzna 
oznacza tożsamość, oparcie, orientację, wspól
notę. Kto nie kocha swojej ojczyzny, ten nie 
kocha siebie! Nasza dusza nie jest globalna, 
ani europejska czy niemiecka, nasza dusza jest 
indywidualna i musi się umiejscowić, najlepiej 
w relacjach, dających oparcie, i przeżyciach, 
które będą ją kształtować. Ojczyzna, religia, 
nacja, tradycje, grupy społeczne pozostają bar
dzo pomocne przy tym "zakotwiczeniu

" 
duszy, 

którego potrzebujemy wszyscy. 
- Co jest złego w krytykowanej przez Pegidę 

i AfD poprawności politycznej, mającej przecież 
na celu ochronę mniejszości? 

- Poprawność polityczna staje się proble
mem i prowadzi do cenzury wtedy, gdy chroni 
jedynie określone mniejszości, podczas gdy inne 
nie tylko tej ochrony pozbawia, lecz je obraża, 
prześladuje i dyskryminuje. Dzieje się tak np. 
z obecnymi krytykami polityki rządu, chociażby 
w odniesieniu do ratowania banków, polityki 
finansowej, a zwłaszcza w kwestii uchodźców. 
Widzę w tym zagrożenie dla demokracji, jeże
li politycznych przeciwników, protestujących 
i krytyków ucisza się wytrychem w postaci 
określeń w rodzaju "prawicowy populista'; "pra
wicowy radykał

"
, "nazista: W takim układzie 

"poprawność polityczna'' przeradza się w dyk
taturę opinii. 

- Dlaczego demokracja miałaby zajmować się 
ruchem protestacyjnym? Dlaczego opozycja jest 
pana zdaniem ważna? 

- Zadna partia nie ma monopolu na rację. 
Polityka rządu jest czasem błędna, a przyszłość 
pozostaje zawsze niepewna. Z tego względu 
opozycja stanowi konstytutywny element 
systemu demokratycznego. Polityka pozbawiona 
alternatyw jest równie niewłaściwa, co polityka 
autorytarno-zideologizowana. Opozycja napę
dza spór argumentów, przyczynia się do znaj
dowania lepszych rozwiązań dla danej sytuacji 
oraz wspiera nieuprzedzone przemyślenia na 
temat rozwoju społeczeństwa i jego przyszłości. 

- Jak tłumaczy pan obecny rozłam niemieckie
go społeczeństwa i przyrost radykalizmu po obu 
stronach sceny politycznej? 
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- Myśl radykalna z podziałem na "dobro
" 

i "zło", "właściwe
" 

lub "niewłaściwe
" 

oraz 
prześladowaniem osób myślących inaczej 
i narastającą przemocą stanowi zawsze objaw 
poważnego kryzysu społecznego. "Rozłam'' jest 
prymitywnym mechanizmem obronnym psy
chiki, polegającym na idealizacji własnej pozycji 
oraz deprecjacji pozycji przeciwnej. Dzieje się 
tak zawsze wtedy, kiedy własne poglądy prze
stają odzwierciedlać rzeczywistość, a krytyczne 
głosy zaczynają być odbierane jako zagrożenie 
polegające na tym, że trzeba będzie przyznać się 
do własnych pomyłek, błędów i ograniczeń. Jest 
to tym bardziej niebezpieczne, im większa jest 
własna niepewność i poczucie niższości, często 
ukryte i wyparte, które domaga się kompensa
cji właśnie w postaci nieznoszących sprzeciwu 
poglądów. 

-Jeżeli dobrze pana rozumiem, "skrajna lewi
ca" jest równie szkodliwa co "prawicowy popu
lizm". 

- Czy skrajna lewica, czy prawicowy popu
lizm - zawsze chodzi o walkę, nienawiść 
i przemoc względem osób myślących inaczej. 
W przypadku wszystkich pozycji radykalnych 
- politycznie, gospodarczo, religijnie, moralnie 
- nadużywa się różnego rodzaju treści w celu 
odwrócenia uwagi od własnych zranień psy
chicznych, skonstruowania obrazu wroga, 
a następnie odreagowania emocji na koźle ofiar
nym. Szczególnie łatwo uczynić wrogiem kogoś, 
komu można faktycznie udowodnić zrobienie 
czegoś niewłaściwego. Można wtedy poprzez 
polemikę rozdmuchać ten fakt, a projekcja na 
innych pozwala wyprzeć się własnych mrocz
nych motywów i błędów. 

- W jaki sposób nasze "fałszywe ja" funkcjo
nują w polityce i społeczeństwie? 

- "Fałszywe ja
" 

generują fałszywe życie. Na 
poziomie indywidualnym powstają dolegliwo
ści i schorzenia, zaczynamy szukać konfliktów 
i prowokować je. Na poziomie całych społe
czeństw rodzą się systemy autorytarne i totali
tarne. Jednak również i demokracja może pro
wadzić np. do narcystycznej normopatii, kiedy 
przestaje się dostrzegać zaburzenia, gdyż uciele
śniają one opinię większości. Kiedy mniejszości, 
niezależnie od tego, czy z "lewej" czy z "prawej" 
strony, "biedne

" 
czy "bogate

" 
zaczynają wyłącz

nie się zwalczać, i niemożliwe staje się porozu
mienie w kwestii akceptowalnych rozwiązań, 
demokracja znajduje się w kryzysie. Nasza nar
cystyczna normopatia wyraża się w klęskach 
klimatycznych, niszczeniu środowiska, zatru
waniu powietrza, wody i gleby, handlu opartym 

na wyzysku, niesprawiedliwym podziale dóbr, 
wojnie o zasoby i rynki zbytu oraz w następ
stwach migracji. 

-Co oznacza postulowana przez pana demo
kracja wewnętrzna? 

- Demokracja wewnętrzna to ciągłe stara
nia o rozpoznanie "mniejszości

" 
we własnej 

duszy, czyli wszystkiego tego, co niekochane, 
zaburzone, wstydliwe, ograniczone, zakazane, 
podlegające tabu, zawstydzające, upośledzo
ne, o zrozumienie przyczyn i zależności oraz 
odpowiedzialna integracja tego wszystkiego do 
świadomego życia. Bez wewnętrznej demokra
cji w duszy pokusa projekcji wszystkich tych 
wypartych rzeczy, a następnie ich denuncjacji 
i zwalczania na zewnątrz jest o wiele za duża. 

- Z lektury pańskiej książki wnioskuję, że 
warto poświęcić uwagę również radykałom, 
a nawet przestępcom, aby lepiej zrozumieć moty
wy ich działań. Dlaczego powinniśmy również 
w sprawcach widzieć ofiary? Czy nie jest to zbyt 
naiwne? 

- Oczywiście, że należy próbować zrozumieć 
motywy przestępców, aby móc wymierzyć im 
sprawiedliwy wyrok, a przede wszystkim, aby 
zawczasu rozpoznawać i eliminować przyczyny 
tego, że ludzie w ogóle stają się przestępcami. 
Nikt nie rodzi się przestępcą. Dlatego zgodna 
z prawdą jest formuła, że każdy sprawca był 
najpierw ofiarą; osobiście doświadczył czegoś 
złego, niesprawiedliwego, krzywdzącego, miał 
do czynienia z aspołecznymi zachowaniami, 
często z przemocą jako sposobem rozwiązy
wania konfliktów. Na pewno nagromadziło 
się w nim dużo poniżenia, złości i nienawiści, 
które w ogromnym stopniu przyczyniają się 
do przestępczych zachowań, również w polity
ce i gospodarce, motywowanych chęcią odre
agowania tych emocji, dokonania zemsty lub 
doświadczenia kompensacji. Jednak analiza 
kryminalnych działań sprawców i próba ich 
zrozumienia nie stanowią rzecz jasna uspra
wiedliwienia dla wyrządzonego przez nich zła 
i popełnionych błędów, nie stanowią też pod
stawy do ich uniewinnienia. 

- W jakich warunkach musiał wychować 
się człowiek, aby zostać radykałem albo stać się 
gotowym na wszystko przestępcq, czy też choćby 
pasywnym współsprawcą (Mitlaufer)? 

- Zawsze gdy człowiek staje się zły lub popeł
nia przestępstwo, dzieje się to wskutek pełnego 
braków, raniącego i represyjnego traktowania 
w dzieciństwie. Jednak nie każde złe dzieciń
stwo prowadzi automatycznie do przestęp
czości. Dochodzą do tego warunki społeczne, 
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panująca polityka oraz instancje moralne, które 
potrafią pogłębić i wykorzystać zadrę lub też 
skompensować i załagodzić ją. 

-Czym jest więc " życie prawdziwe"? Istnieje 
naprawdę czy stanowi wyłqcznie utopię? 

- "Prawdziwe życie
" 

jako szeroko rozumia
ny cel musi pozostać utopią, ponieważ żaden 
człowiek nie jest tak normalny i zdrowy, żadne 
wychowanie, ani żadne społeczeństwo tak 
wspierające, a natura nigdy nie pozbawiona 
zagrożeń, aby dało się żyć wyłącznie "dobrze': 
Czym jednak jest "prawdziwe życie

"
? Nie jest 

ono prostym przeciwieństwem "fałszywego 
życia': Prawdziwa jest dla przykładu sytuacja, 
w której doświadczam życia i działam w kon
takcie z rzeczywistością, zgodnie z nią, adekwat
nie do sytuacji, jestem społecznie zintegrowany 
i otrzymuję społeczne potwierdzenie. Można się 
jednak zawsze pomylić i zwieść samego siebie, 
gdy zadowolenie czerpiemy ze złudnej zgodno
ści czy adekwatności, potwierdzonej wyłącznie 
pochwałą, uznaniem, awansem, sukcesem i pie
niędzmi, które dają nam wrażenie "prawdziwe
go" życia, podczas gdy dopiero o wiele później 
okazuje się, że rozchorowaliśmy się na "fałszywe 
życie': ponieważ nie da się już rozwiązać naro
słych konfliktów lub zapada się dotychczasowy 
system uznania, który okazuje się przestarzały 
i wadliwy - gdy odkrywamy, że było to "fałszy
we życie': A niektórzy z nas woleliby umrzeć niż 
dostrzec, że wiedli życie pełne fałszu. 

-Co może uczynić społeczeństwo, a co władze 
polityczne, aby wesprzeć "prawdziwe życie" i kon
sekwentnie zapobiegać "fałszywemu życiu" i jego 
konsekwencjom? 

- Najważniejszą prewencję przeciw "fałszy
wemu życiu

" 
stanowi optymalna opieka nad 

małymi dziećmi. Tymczasem tak powszechna 
i wspierana politycznie i ekonomicznie opieka 
obcych osób nad najmłodszymi dziećmi (przed 
ukończeniem 2-3 roku życia) niemal gwarantu
je indywidualne i zbiorowe zejście ich rozwoju 
na tor "fałszywego życia': 

- W jaki sposób odróżnić prawdziwe potrzeby 
od tych zastępczych? 

- Prawdziwe potrzeby wynikają z prostego 
rytmu napięcia i rozluźnienia (np. głodu i syto
ści). Potrzeby zastępcze powstają z powodu 
kompensacji (np. jedzenie zamiast miłości), nie 
można ich praktycznie nigdy zaspokoić, nigdy 
nie mamy dość. Potrzeby zastępcze przepo
czwarzają się ostatecznie w nałóg. 

- Swojq pierwszq ksiqżkę o mechanizmach 
ucisku mieszkańców w NRD zatytułował pan 
Blokada emocjonalna, dosłownie "Korek uczuć" 

(Gefiihlsstau). Pojęcie to odgrywa ważnq rolę 
również w innych pana ksiqżkach. Dlaczego 
przypisuje pan tak duże znaczenie uczuciom, 
emocjom? 

- Wszystko, co przeżywamy, niesione jest 
przez uczucia. Uczucia dają sygnały: strach, 
złość, ból, smutek, radość pomagają nam w pra
widłowej ocenie sytuacji, np. czy lepiej uciec, 
czy walczyć. Uczucia są często prawdziwsze, 
bardziej naturalne i realistyczne niż to, co sobie 
do nich dopowiemy, aby w naszym odbiorze 
wszystko się "zgadzało': Kontakt z uczuciami 
jest zatem ważnym przewodnikiem przez życie. 
Uczucia towarzyszą nam zawsze: możemy je 
jedynie świadomie przeżywać albo je wypierać, 
wyrażać lub tłumić. Tłumione uczucia ozna
czają stres i generują choroby albo prowadzą 
do kłótni, walk i konfliktów. Wyrażone uczucia 
odciążają i uwalniają, wyjaśniają oraz oczysz
czają sytuacje konfliktowe. Nauka panowania 
nad uczuciami (np. w trakcie prowadzenia 
samochodu) jest równie ważna jak umiejęt
ność całkowitego poddania się emocjom (np. 
w trakcie seksu). 

- Założył pan Fundację na rzecz Kultury 
Relacji. Dlaczego relacje sq według pana tak 
esencjonalne? 

- Relacje społeczne stanowią podstawę ludz
kiego życia. Relacje oferowane człowiekowi przez 
matkę i ojca kształtują jego osobowość. Relacje 
w związkach partnerskich i rodzinie decydują 
o radości lub cierpieniu, o "raju

" 
lub "piekle': 

O charakterze związków w życiu społecznym 
(np. o tym, czy są one zagrażające, uzależnione, 
zahamowane, wolne, samodzielne, czy kreatywne 
itp.) decydują m.in. polityka, gospodarka, kultu
ra, religia i moralność. Najlepsze związki powsta
ją wtedy, gdy jesteśmy autentyczni, pokazujemy 
się bez społecznej maski, gdy możemy dzielić 
się swoim zdaniem, nie narażając się przez to 
na krytykę czy ocenę - i gdy możemy doświad
czyć swojego partnera w taki sam sposób. Taką 
swobodną komunikację budującą relacje należy 
odróżnić od związków autorytarnych lub opar
tych na uzależnieniu i przemocy. 

- Co utrudnia rozpoznawanie "fałszywego 
życia"? Jakie społeczne mechanizmy i instytucje 
mogą stać na jego straży? 

- Na straży oraz u steru niewłaściwego życia 
stoją w naszym normapatycznym społeczeń
stwie władze polityczne i medialne oraz strażni
cy moralności religijnej i poprawności politycz
nej. Stosunki ekonomiczne mogą nas niemal 
zmuszać do fałszywego życia. W fałszywym 
życiu mamy zawsze zwycięzców i przegranych. 
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Fałszywe życie implikuje władzę polityczną 
nad osobami myślącymi inaczej, ekonomiczny 
wyzysk słabszych i zależnych członków społe
czeństwa, religijne i moralne zastraszanie "nie
wiernych': 

- Czy porzucenie "fałszywego życia" jest 
w ogóle możliwe? Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? 

- Dla pojedynczego człowieka porzucenie 
"fałszywego życia" jest zawsze możliwe, często 
jednak w ograniczonym zakresie, ponieważ 
osoba opuszczająca mainstream szybko staje 
się ofiarą wyzwisk, społecznego wykluczenia, 
pomówień, prześladowań lub wręcz zama
chu na życie. Całe życie jest wieczną walką 
o prawdziwsze, bardziej autentyczne przeży
wanie. Nierzadko dopiero schorzenia zwracają 
nam uwagę na to, że wiedziemy życie fałszywe. 
Wojny domowe i rewolucje często są próbami 
porzucenia takiego życia. Sukcesy rewolucji 
kończą się jednak zwykle kolejnym fałszywym 
życiem - tyle że o innej treści. Ma to związek 
z tym, że gwałtowne przemiany społeczne wpły
wają zwykle jedynie na "nadbudowę'' zamiast 
na stan psychospołeczny społeczeństwa. Ten 
właśnie aspekt krytykowałem w powierz
chownej jedynie demokratyzacji Niemiec po 
1945 oraz Niemiec Wschodnich po 1989- bez 
akceptacji dla potrzeby przestrzeni, czasu i zro
zumienia wewnętrznej demokratyzacji własnej 
duszy. Taka demokratyzacja oznaczałaby uzna
nie indywidualnej winy biernych uczestników 
lub współsprawców dotychczasowego zła, a nie 
kontynuację dawnego życia pod nową banderą. 

-Za co powinniśmy kochać nasze choroby? 
- Jeżeli chorujemy z powodu wewnętrznych 

konfliktów między tym, kim jesteśmy, a tym, 
kim powinniśmy być, albo z tego powodu, że 
nie jesteśmy już w stanie znieść politycznych, 
gospodarczych, moralnych i religijnych błędów 
czy wypaczeń - to choroby są zdrową reakcją 
na chore stosunki społeczne, których przyczyny 
i powiązania powinniśmy lepiej zrozumieć, aby 
odpowiednio zmienić nasze własne postępo
wanie. Wszędzie, gdzie zwalczamy dolegliwości 
i schorzenia jedynie na poziomie symptomów, 
odbieramy sobie wielką szansę na głębszą auto
refleksję i niezbędne zmiany w życiu. 

-Co ukształtowało pańską osobowość i uczy
niło z pana tego człowieka, którym jest pan dzi
siaj? Jaki cel przyświeca pańskiej działalności? 

- Decydujący wpływ na ukształtowanie mojej 
osobowości mieli naturalnie moi rodzice. Dla 
mojej mamy miałem być "promykiem słońca': 
a chęć zrozumienia innych tak, jak oczekiwała 
tego ode mnie mama w odniesieniu do niej samej, 

stworzyła mi dobre warunki, aby zostać psycho
terapeutą. W praktyce terapeutycznej musiałem 
następnie, rzecz jasna, nauczyć się dbać także 
o siebie samego i umożliwić bardziej autentycz
ne relacje. Ukształtowała mnie naturalnie także 
NRD: bardzo cierpiałem w tamtym ustroju poli
tycznym. Z dzisiejszej perspektywy cieszę się 
jednak, że żyłem w NRD, ponieważ musiałem 
się sprawdzić, odnaleźć własne wartości i odpo
wiadać za nie oraz nauczyć się życia w skrom
niejszych warunkach materialnych i głębszych 
relacjach społecznych. Doświadczenia dorasta
nia w narodowym socjalizmie jako małe dziecko, 
a następnie bycia obywatelem NRD oraz współ
czesnego życia w narcystycznym społeczeństwie 
pozwoliły mi poznać związki między wychowa
niem, władzą a narcyzmem. 

Związane z tym konflikty musiałem w trak
cie terapii rozpoznać i zrozumieć dobre tysiąc 
razy. Wprowadzenie tych wszystkich doświad
czeń do debaty publicznej: niegodziwej sytu
acji dzieci, niewłaściwych norm wychowania, 
nadużyć władzy politycznej, manipulacji przez 
media, moralnego zastraszania, przymusów 
ekonomicznych - tych wszystkich czynników 
obciążających nasze życie i sprawiających, że 
zapadamy na różne choroby- to logiczny kolej
ny krok w rozwoju mojej własnej godności oso
bistej i odpowiedzialności obywatelskiej. 

Rozmawiała Brygida Helbig 
Przełożył Maciej Rokita 

Hans-Joachim Maaz- psychoterapeuta, psy
choanalityk, założyciel fundacji zajmującej 
się kulturą relacji międzyludzkich (Hans
Joachim Maaz Stiftung filr Beziehungskultur). 
Przewodniczący Instytutu Psychologii Głębi 
i Profilaktyki Psychospołecznej (Institut 
fiir Tiefenpsychologie und Psychosoziale 
Pravention) w Chorinie. W 1990 roku opubliko
wał książkę Oer Geftihlsstau (Blokada emocjo
nalna), na tematwpływu represji państwowych 
i rodzinnych w NRD na stan psychiczny jedno
stek. W kolejnych książkach m.in. Das gestiirzte 
Volk oder die verungl.ackte Einheit (Obalony 
naród albo nieudane zjednoczenie), Die 
Entriistung. Oeutschland, Deutschland, Stasi, 
Schuld und Siihne (Oburzenie. Niemcy, służby 
bezpieczeństwa STASI, wina i kara) analizl\ie 
sytua!;ję w zjednoczonych Niemczech i jej 
konsekwen!;je natury psychologicznej. Pisze 
także książki o innych problemach psychospo
łecznych, m.in o macierzyństwie, ojcostwie 
i relacjach partnerskich. 
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