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Affidarsi alla follia

Zawierzyć szaleństwu

Stefano Redaelli, od lat mieszkający i wykładający w War-
szawie, zadebiutował jako prozaik w 2008 r. zbiorem opo-
wiadań „Spirale” (Città Nuova, Rzym), a trzy lata później 
powieścią „Chilometrotrenta” (San Paolo, Mediolan), znaną 
w Polsce pod tytułem „Trzydziesty kilometr”. Autor powraca 
tym razem z powieścią „Beati gli inquieti”, która ukazała 
się w 2021 roku nakładem Neo Edizioni 
z Abruzji i zaraz po wydaniu została nomi-
nowana do nagrody Strega, a następnie 
znalazła się, między innymi, w ścisłej 
czołówce publikacji nominowanych do 
nagrody Campiello. 

Powieść spotkała się nie tylko z natychmia-
stowym uznaniem krytyki, ale także z ogrom-
nym zainteresowaniem czytelników, docze-
kując się w ciągu kilku miesięcy trzeciego 
wznowienia. Trzeba podkreślić, że jest to 
pozytywna i nieoczywista reakcja jak na dzieło, 
którego fabuła skupia się wokół cierpienia 
psychicznego, oddając mu bezpośrednio głos. 
Autor odważnie i przekonująco przesuwa 
horyzont własnych rozważań z patologicznego 
na epifaniczny, z dokumentu na fikcję, z obrazu 
klinicznego na duchowe, a może nawet reli-
gijne, poszukiwanie sensu. W „Beati gli inquieti” 
Redaelli zawierza szaleństwu, przyjmując postawę radykalnej pie-
tas, ze względu na potrzebę współuczestnictwa, która każe mu 
tworzyć nie tyle po to, by opisać doświadczenie ekstremalne, lecz 
by stać się jego częścią.

W powieści fikcja pozwala oddać głos temu, co wymyka się 
raportowi medycznemu i pozostaje nieme. Zawierzenie szaleń-
stwu oznacza więc w „Beati gli inquieti” poszukiwanie objawienia 
tam, gdzie spodziewalibyśmy się znaleźć jedynie rozpad umysłu 
lub bezduszny obraz dokumentacji medycznej. Redaelli nie pisze 
zatem o szaleństwie, ale z szaleństwem, staje obok niego, przy-
ciąga je, z szacunkiem, poprzez pisarstwo kunsztowne, a zarazem 
krystaliczne, lekkie i rozdarte, przepełnione tajemnicą i racją inno-
ści, zagubienia, które zwraca się do wszystkich i wszystkich dotyczy.

Akcja powieści rozpoczyna swój bieg od decyzji Angelo, 

Dopo aver esordito come narratore nel 2008 con la raccolta 
di racconti Spirale (Città Nuova, Roma), a cui ha fatto seguito 
tre anni dopo il romanzo Chilometrotrenta (San Paolo, 
Milano), Stefano Redaelli, che vive e insegna a Varsavia da 
diversi anni, giunge ora con Beati gli inquieti, pubblicato nel 
2021 presso la casa editrice abruzzese Neo Edizioni, a un 

libro straordinariamente denso, sentito 
e meditato, che è stato candidato, subito 
dopo la sua uscita, al Premio Strega, 
nonché successivamente rientrato, fra gli 
altri riconoscimenti, nella selezione ufficiale 
del Premio Campiello. 

Questo romanzo però non ha unicamente 
incontrato un immediato consenso di critica 
ma anche un notevole riscontro fra i lettori, 
arrivando ormai, in pochi mesi, alla sua terza 
ristampa. Felice e tutt’altro che scontata 
accoglienza, è il caso di sottolineare, per 
un’opera che mette al centro della narrazione 
la sofferenza psichica, dandole direttamente 
la parola, spostando coraggiosamente, e 
convintamente, l’orizzonte del proprio 
discorso dal patologico all’epifanico, dal 
documento alla fiction, dal quadro clinico a 

una ricerca spirituale o ancor meglio religiosa 
del senso. In Beati gli inquieti Redaelli si affida alla follia, con 
un atteggiamento di radicale pietas, in forza di una esigenza di 
complicità che lo porta a scrivere non tanto per circoscrivere una 
esperienza limite, quanto per esserne circondato.

In questo romanzo la finzione permette di dare voce a ciò 
che sfugge al referto medico e rimane nel silenzio. Affidarsi alla 
follia significa allora, in Beati gli inquieti, ricercare rivelazioni 
dove ci aspetteremmo di incontrare solo il disgregarsi della 
ragione o il ritratto senza anima di una cartella clinica. Redaelli 
non scrive, dunque, sulla follia, ma con la follia, le si pone 
accanto, la ingloba, con rispetto, tramite una scrittura ispirata 
e al contempo cristallina, leggera e lacerata, invasa dal mistero 
e dalle ragioni di una alterità, di uno smarrimento che si rivolge 
a tutti e riguarda tutti.
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La trama prende avvio a partire dalla decisione di Angelo, 
ricercatore universitario e scrittore, di comporre un libro 
sulla follia, e, per tale motivo, di studiarla sul campo, dal vivo, 
dall’interno di un centro di salute mentale. Angelo vuole 
ossessivamente toccare con mano questo tema che lo assilla, e 
come San Tommaso sente la febbrile, quasi sacrilega, necessità 
di immergere il suo dito nelle piaghe di una misteriosa verità che 
lo coinvolge e lo interroga. Con il procedere della narrazione il 
protagonista entra sempre più in un rapporto simpatetico con 
i pazienti, che dovrebbe osservare dall’esterno, e in confl itto 

con la psichiatra. La narrazione si fa così, 
man mano che si procede nella lettura, più 
concitata e spiazzante, con un susseguirsi di 
epifanie e sofferenze in cui urla il “troppo 
umano” di ogni esperienza limite. Una 
particolare inquietudine, quasi da racconto 
di spettri, sembra in defi nitiva impossessarsi 
del motore stesso del discorso, catturando 
fi gure e storie, grazie a un immaginario 
capace di covare (e scovare) la beatitudine 
dentro l’inquietudine.

Beati gli inquieti è in defi nitiva un libro che 
accoglie la dignità del vissuto della pazzia, 
vi si relaziona empaticamente, mostrando 
come per avvicinarsi alla rappresentazione 
del disturbo mentale l’unica strada sia 
quella di un’autentica stretta di mano, di 
un riconoscimento e un incontro che rifi uta 
paratie protettive e muri mentali. Redaelli, 

per far ciò, parte dal contributo più fertile dell’antipsichiatria 
di Franco Basaglia, che riconosceva nella follia una esperienza 
costitutiva della condizione umana, aggiungendo: “In noi la follia 
esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che 
la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione 
quanto la follia”. Ai limiti operativi cui è però poi andata incontro 
la pratica basagliana, Redaelli risponde dando forma, tramite la 
fi nzione, a una “comunità della cura”, per usare le parole dello 
psichiatra e saggista Eugenio Borgna, nonché invitandoci, nel 
suo romanzo, ad aprirci alla follia, ad accoglierla per celebrare la 
dignità della creatura sofferente, la sua prossimità al sacro. Fra 
interrogazione spirituale ed esistenziale, epifanie e crisi interiori, 
grumi di tenebra e rivendicazioni ostinate di gioia, Redaelli 
dà vita ad una narrazione a più voci in cui risuonano le parole 
del Piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry così come il 
discorso della montagna di Gesù, l’Horla di Guy de Maupassant 
e la Terra Santa di Alda Merini. In Beati gli inquieti, in defi nitiva, la 
follia non rappresenta uno specchio deformato della cosiddetta 
‘normalità’, ma un perturbante avvicinamento alle proprie zone 
d’ombra e di abbacinante luce, una vera e propria catabasi 
alle radici dell’identità. Il romanzo intreccia così maschere e 
confessioni, individuando come “apriti sesamo” un patto di 
fi ducia con la follia, una complicità che fi nisce per riconoscerle il 
valore di peculiarissima e inattesa maestra di vita.

nauczyciela akademickiego i pisarza, który chce stworzyć książkę 
o szaleństwie i z tego powodu zbadać je w praktyce, osobiście, 
udając się do ośrodka dla psychicznie chorych. Angelo obsesyj-
nie pragnie zmierzyć się z prześladującym go tematem, i niczym 
św. Tomasz odczuwa gorączkową, niemal świętokradczą potrzebę 
zanurzenia palca w ranach tajemniczej prawdy, która pochłania 
go i go prześwietla. W miarę rozwoju akcji główny bohater 
coraz bardziej zaprzyjaźnia się z pacjentami, którym powinien 
przyglądać się z zewnątrz i popada w konfl ikt z psychiatrą. Wraz 
z rozwojem akcji, narracja staje się zatem coraz bardziej napięta i 
dezorientująca, pełna narastającego cierpie-
nia i następujących po sobie objawień, od 
których bije „nader ludzki” wymiar każdego 
doświadczenia ekstremalnego. Szczególny 
niepokój, niemal jak z opowieści o duchach, 
zdaje się ogarniać sam mechanizm dyskursu, 
wychwytując postaci i historie, dzięki wyobra-
żeniom zdolnym do wylęgania (i wygrzeby-
wania) błogosławieństwa w niepokoju.

„Beati gli inquieti” to, w kilku słowach, 
książka, która otwiera się na godność 
doświadczenia szaleństwa, podchodzi 
do niego Z empatią, pokazując, że jedy-
nym sposobem zbliżenia się do obrazu 
zaburzenia psychicznego jest autentyczny 
uścisk dłoni, rozpoznanie i spotkanie, które 
odrzuca bariery i mentalne mury. W tym 
celu Redaelli wychodzi od najbogatszego 
wkładu w antypsychiatrię Franca Basaglii, 
w którym to neurolog uznaje szaleństwo za składowe doświad-
czenie ludzkiej natury, mówiąc: „Szaleństwo istnieje i jest w nas 
obecne tak, jak obecny jest rozum. Problem w tym, że społe-
czeństwo, aby było cywilizowane, powinno akceptować zarówno 
rozum, jak i szaleństwo”. Redaelli odpowiada na ograniczenia ope-
racyjne, z którymi zetknęła się praktyka Basaglii, nadając poprzez 
fi kcję kształt „wspólnocie opiekuńczej”, by użyć słów psychiatry 
i eseisty Eugenia Borgni, i zapraszając nas w swojej powieści do 
otwarcia się na szaleństwo, do przyjęcia go by uczcić godność 
cierpiącej istoty, jej bliskość z sacrum. Wśród duchowych i egzy-
stencjalnych pytań, objawień i wewnętrznych kryzysów, strupów 
mroku i uporczywych żądań radości, Redaelli wskrzesza narrację 
polifoniczną, gdzie pobrzmiewają słowa z „Małego Księcia” Anto-
ine'a de Saint-Exupéry'ego, Jezusowe kazanie na górze, „Horla” 
Guy'a de Maupassanta i „Ziemia Święta” Aldy Merini. W „Beati 
gli inquieti” szaleństwo nie jest krzywym zwierciadłem tak zwanej 

„normalności”, ale przerażającym zbliżaniem się do osobistej sfery 
cienia i oślepiającego światła, swoistą katabazą do korzeni własnej 
osobowości. W ten sposób w powieści przeplatają się wyznania i 
maski, ujawniając, niczym baśniowe „Sezamie, otwórz się”, oparty 
na zaufaniu pakt z szaleństwem. To porozumienie, które kończy 
się uznaniem wartości szaleństwa jako szczególnej i nieoczekiwa-
nej magistra vitae.


