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Mapa w świecie,
czyli własna część
czasoprzestrzeni

Decyzja
o posiadaniu
potomstwa
Złoty wiek

ENMESH,

czyli jak tworzyć i badać dobre
programy terapeutyczne w Europie
Teatr Masek podczas obchodów VI Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Słowem wstępu
Dzień dobry Drodzy Czytelnicy – to znaczy złe noce mijają,
wschodzą dni ze światłem w oknie. A potem znowu na odwrót
i znowu, i znowu… Proszę się nie burzyć (kto by chciał się
burzyć) na takie słowa. W nich zawiera się wniosek według
przepisu empowerment i recovery. Czyli dodawanie sobie
otuchy, Nadziei, no i równowagi. W nich jest „abstrakt”, który
rozwinę opowiadając o zawartości numeru 14. W nich też
jest spokój, który nadszedł po moim osobistym wzburzeniu
– reakcji na tak pouczającą lekturę, jaką był dla mnie próbny
wydruk całości numeru.
Przez serce każdego człowieka przebiega granica dobra
i zła. Ziarno i kąkol rosną razem tak bardzo blisko, że w
jednym sercu się to też zdarza. To jest usprawiedliwienie,
niby ewangeliczne, ale jakże na temat tego, co zamierzam
powiedzieć z powodu pierwszego dziś rano ogarnięcia
tekstów numeru 14. Usprawiedliwienie dla podziału bardzo
wyraźnego, który zobaczyłam w świecie już dawno (trudno
żeby nie), ale w numerze tym istnieje on jak na dłoni.
Podział na normę i jej brak.
Mając niedługo 57 lat kalendarzowo przeżytych (licząc
w sekundach psychiatrycznych, około 357 lat) jest dla mnie
pewne wreszcie. W tym podziale jestem po stronie jej braku.
Pisał Norwid „zawsze zemści się na tobie Brak”. Radosna,
rozkoszna wręcz jest zemsta Braku. Norwid myślał o innym niż
teraz mówię braku. O każdym wpisanym w człowieka, jakimkolwiek – ale Braku przynależnym do ludzkiej natury. Norwid był
smutny (a może spokojny), kiedy to pisał. Ja nie. Brak owocuje
tym, czego nie ma w świecie normy. Wynika to z każdego artykułu
tego numeru. Czytając to co profesjonalne znowu wiem, że owoc
ten jest dojrzalszy, że pełen soków takich, które w języku normy
nie istnieją. Jeszcze?
Artykuł Anny Bielańskiej przeczytałam już po zapisaniu słowa
wstępu. W tekście o Enmeshu znajdziecie wiadomości o tym,
ilu ludzi i z jakim uporem (w zaparte idąc) dochodzi wspólnego
języka w trudnej dla wszystkich sprawie choroby psychicznej.
Jak walczyć, to wprost. Wiem, że starania, aby upośledzonym stworzeniom, którymi jesteśmy, przynieść pomoc, trzeba
opracować ich sytuację w liczbach, procentach i tabelach.
Gdyby nie było zakończenia twojego referatu, Konradzie (tekst
s. 7), nie dałoby się odetchnąć od strachu wręcz, przed byciem
preparatem czy argumentem. Użyłeś jednak swojego (naszego)
rodzaju wrażliwości podsumowując wyniki badań. Dzięki za to.
A cóż pani dr ginekolog? (s. 5). Tak przedstawiony temat,
gdyby nie uzupełniony smutnym, ale jak soczystym przecież
(jak jej wiersze i opowieść Marica) artykułem Katarzyny M. o
sprawie Dzieci w naszym życiu, nie byłoby widać tej kosmicznej różnicy pomiędzy nami. Pacjentami psychiatrycznymi i tymi,
którzy (nie wykluczam, że i dla pomocy) tak jakby, może na
pozór bezwzględnie, stawiają siebie w pozycji obliczających
coś, czego obliczyć niepodobna – zawartości duszy. Chorej
dlatego, że norma tego świata jest przyczyną bezpośrednią ran
zadanych tym pozbawionym chlorofilu drzewom (przeczytajcie
tekst „Drzewa i ludzie” na str. 16). Pozbawionym? A (mówi
autor) wyjątkowym okazom.

Przyznałam się kiedyś (w trójgłosie na temat książki pani Arnhild
Lauveng) do choroby na słowa. Słowa znaczą. Wszystkie. Ranią,
zabijają, koją, leczą. Także rodzaje języka i ich tony, które stosujemy.
Jasne, że trudno żyć bez konwencji naukowych pracując na
uniwersytecie. Więc to, co mówiłam, nie jest całkiem krytyką
„szkiełka w oku”. Ale to chęć oddzielenia się po prostu.
„Już ja tam swoje będę woleć” – jak powiedziała Zosia
do Maryny (siostry Pareńskie) w scenie-rozmowie o kochaniu w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Ja wolę mój świat.
Z prywatnym rodzajem zdrowia (przez które prześwituje czasem
chorobliwość, ale cóż). Odmawiam udziału w tym świecie,
do którego mają się przystosować pacjenci psychiatryczni.
Właśnie na starość tak wolno. Jedynie w starości, też prawda.
Młodym trzeba wracać z u p e ł n i e. Tylko to parę kroków
za daleko. Kilka choćby za dużo. Jest warte.
Choć własna bezpieczna mapa świata, konstruowana ostrożnie i uważnie, być musi, aby nie paść w drodze. Jak pisze JP
na str. 20.
Dominika Skrzypak i pani Sylwia Mansfeld o słowach też
mówią rzeczy bezcenne wobec poprzednich obliczeń martwych,
bo tak trzeba na wolnym rynku pracy profesjonalnej.
Tylko to, co mówiłam Ci Aniu przez telefon (autorce artykułu
„Złoty wiek” na str. 18), że cudowne ile jest uczuć Twoich
w pracy profesjonalnej i normalnej wrażliwości Twojej – to
właśnie znaczy, że tak być może, że i „ziarno” blisko.
Czas się żegnać, jeszcze tylko kilka słów na ostatek.
Wszystkie gatunki drzew są potrzebne, czy nie? Pamiętajmy
o tym po każdej stronie barykady będąc. Kończę goryczą, ale
i natchnionym spokojem Szekspira:
„Niech ryczy z bólu ranny łoś
zwierz zdrów przebiega knieje
ktoś nie śpi aby spać mógł ktoś
to są Zwyczajne dzieje.”
M. Misiewicz
PS Zmiana. Jeśliby bez zmiany istniał dzień (ten co w powitaniu) i noc (ta co w powitaniu) nie dojrzewalibyśmy. Jest
więc koniecznośc uzupełnienia. Dlatego, że t r z e b a „ponad
podziałami”, które zobaczyłam poprzez zaczyn tego numeru,
czyli jego próbny wydruk. Tamto (jak je nazwałam) wzburzenie
przeobraziło się znów w bezradność. Wobec.
Nie możemy się zrozumieć „do końca”. A nawet nie powinniśmy. Groźnie być za blisko, śmiertelnie – być najbliżej. Maski na
okładce są tu wskazaniem. Są praktyczne, konieczne, gwarantują bezpieczeństwo Drugiemu. Obnażona twarz zrozpaczonego
zabija. Platon skazywał na banicję obnażonych. O tym myślę
po przeczytaniu tekstu Anny Burzyńskiej „Poezja: głos Innego”.
Hania wygłosiła go w Dniu Solidarności z Osobami Chorującymi
Psychicznie na otwarciu „Salonu Poezji Szalonej” w teatrze im.
Słowackiego w Krakowie. Jest w nim każdy rodzaj spojrzenia
na to, co dla nas i w „Dla Nas” może być nauką podstawową.
Że i szkiełko i oko. I czucie i wiara. Razem.
Z serdecznym Dobranoc dla wszystkich – Małgorzata M.
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23 – 25 maja odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja
ENMESH „Dobre praktyki, dobre wyniki?”

Enmesh,
czyli jak tworzyć

i badać dobre programy
terapeutyczne w Europie

O

rganizacja
ENMESH,
czyli
European Network for Mental
Health Service Evaluation, stowarzysza osoby i instytucje zajmujące się
programami psychiatrii środowiskowej
i ich problemami od strony badawczej. Tak więc używa różnych metod
badawczych, statystycznych do oceny
np. jakości serwisu psychiatrycznego
w danym mieście, regionie czy kraju, jak
też bada bardzo pojedyncze problemy
pojawiające się w codziennej praktyce,
np. przymus hospitalizacji czy działanie
leków.

N

a tej Konferencji były cztery główne
tematy: I. Relacja Terapeuta
– Pacjent; Na co powinni uwrażliwić się psychiatrzy w codziennej
pracy z pacjentem, czego muszą być
świadomi w kontakcie z pacjentem
i rodziną; gdzie jest wspólne, a gdzie
różne rozumienie kryzysu psychicznego
i dróg wychodzenia z niego. II. Programy
badawcze w psychiatrii środowiskowej;
Konferencja próbowała pokazać najlepsze praktyki w całej Europie i ich wyniki
potwierdzone badaniami naukowymi.
Coraz większą siłę w ich tworzeniu
mają organizacje pozarządowe rodzin
i pacjentów. Badania nad programami
terapeutycznymi pozostawiają ciągle
wiele otwartych pytań, a kluczowym jest
pytanie o kryterium obiektywne i subiektywne efektów leczenia. III. Rehabilitacja
i praca; Stawiała pytania czym jest
rehabilitacja obecnie? W pierwszym
dniu pierwszej hospitalizacji rozpoczyna się interwencja farmakologiczna,
psychologiczna i społeczna. W tym
ujęciu leczenie, psychoterapia i rehabilitacja to różne aspekty tego samego
zagadnienia. Zasadniczym pytaniem
związanym z rehabilitacją i powrotem
do środowiska jest: czy rehabilitacja
zawodowa prowadzi do podjęcia pracy?
Czy praca ostatecznie weryfikuje nasze
wysiłki pełnego włączenia w życie
społeczne osób chorujących? Jakie są
kryteria sukcesu rehabilitacji zawodo-

wej, zwłaszcza wobec wyzwań rynku,
w którym praca jest źródłem stresu
i przeciążenia. IV. Przymus i piętno;
Konieczność zastosowania przymusu
leczenia jest niewątpliwie pierwszym
momentem, w którym pozbawiony wolności pacjent jest napiętnowany. Jakie są
granice przymusu i jakie są granice
władzy psychiatry i instytucji leczniczej?
Jaka jest możliwość współpracy lekarza
i pacjenta w okolicznościach stosowania przymusu, czy ta współpraca jest
w ogóle możliwa? Należy rozważać
także „niewidzialną” formę przymusu,
przymusu
psychoterapeutycznego,
wyrażonego w języku i różnych oddziaływaniach leczniczych. Jakie są programy
przeciwdziałające temu zjawisku i które
z nich mogą być naprawdę skuteczne
w zmniejszaniu dyskryminacji osób
chorujących psychicznie.

K

onferencja zgromadziła 220 osób
z różnych krajów, była niezwykłym
wydarzeniem ze względu na wysoki
poziom naukowy, wspaniałą atmosferę,
dobrą organizację – co podkreślali
uczestnicy. Najwięcej przyjechało do
nas uczestników ze Szwecji, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Holandii.

Z

naczącym wydarzeniem było wystąpieniem Ministra Sprawiedliwości,
Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który wobec
kolegów z Europy zobowiązał się
do poparcia w rządzie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
zaś większość uczestników podpisała się
pod apelem do rządu o jego uchwalenie.
Ten apel był prawdopodobnie tą kroplą,
która przelała ogrom naszych wieloletnich
starań i 23 lipca 2008 r. Program został
uchwalony. To jeszcze jeden powód,
dla którego można powiedzieć, iż 8
Międzynarodowa Konferencja Enmesh
była ogromnym sukcesem!
Anna Bielańska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
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POEZJA:
GŁOS INNEGO
W

szyscy bardzo dobrze pamiętamy słynny gest Platona
wykluczający poetów z Państwa. Z grubsza wiemy
również, dlaczego tak się stało. Poezja – jedna
ze sztuk naśladowczych – oskarżona została przez filozofa
właśnie o naśladownictwo. Jeśli bowiem przedmioty świata
zewnętrznego były już – zdaniem Platona – odbiciem idei
znajdujących się w umyśle boskim, to twory sztuki będące
wszak z kolei – jak twierdził filozof – odbiciem tychże przedmiotów, okazywały się po prostu kopiowaniem kopii i cieniami
cieni. Z oczywistych względów zasługiwały więc na największą
pogardę. Poezja nie mogła znaleźć miejsca w dualistycznym
systemie Platońskim i dlatego skazana została na wygnanie.
Taka jest oczywiście jedna z najczęstszych, dobrze znanych
kulturze wykładni poglądów Platona, zwłaszcza tych z traktatu
o Państwie. Ale kiedy zajrzymy do dialogów filozofa, a zwłaszcza do Jona, Menona czy Fajdrosa odkryjemy jeszcze jedną
przyczynę owej słynnej niechęci myśliciela do sztuki poetyckiej.
Dla Platona bowiem poezja nie tylko nie odkrywała prawdy,
nie była źródłem poznania, lecz przeciwnie – pochodziła z
„nierozumnych władz duszy, które są niższymi częściami
człowieka”. Owo „nierozumne” nie musiałoby koniecznie
znaczyć „szalone”, ale Platon nie zostawia nam tutaj zbyt
dużego pola do interpretacyjnych spekulacji. Oto – pisze
w Fajdrosie – „duszę wrażliwą i czystą ogarnia szał”, którego
owocem jest poezja. Szał, furor poeticus, natchnienie płynące
z bożej łaski, o którym dobrze wiemy, że istnieje, nawiedza
jednak – dopowiada w Jonie – człowieka „nie przy zdrowych
zmysłach”. I dalej przekonuje, że „poeta nie prędzej potrafi
coś zrobić [...] zanim zmysłów nie straci i nie pozbędzie się
rozumu”. Bóstwo zsyła więc poetyckie natchnienie tylko tym,
którym jednocześnie odbiera rozum i taka jest cena prawdziwej poezji. „A dlatego im bóg rozum odbiera i używa ich do
swej posługi [...] – dodaje jeszcze filozof, by nie pozostawić
nam już żadnej wątpliwości – abyśmy, słuchając wiedzieli że
to nie oni sami mówią te bezcenne rzeczy; nie ci, których
rozum odszedł, tylko bóg sam mówi i przez nich się do nas
odzywa”. Prawdziwi poeci więc – tutaj pada jedno z być może
najważniejszych i powtarzanych po dziś dzień zdań o istocie poezji – „nie są niczym więcej, tylko tłumaczami bogów
w zachwyceniu, każdego jakiś bóg w zachwyt wprawia”.
Zatem prawdziwa poezja – w końcu Platon mówi tylko o tym,
co jest takie, jakie jest naprawdę – domaga się wyłączenia
rozumu; jej narodziny nie są efektem przemyślanej, racjonalnej
kalkulacji, lecz owocem szaleństwa, a nawet – podkreśla filozof
– „nie jest to twórczość na umiejętności oparta”. Wymaga
ona bowiem przede wszystkim owego nawiedzenia, którego
doświadczyć mogą tylko wybrani – a wtedy „ich dusza sama
robi, co ich usta mówią”. A kiedy Platon ustami Sokratesa
tłumaczy to wszystko Jonowi, śpiewakowi, który właśnie przybył
z turnieju poetyckiego i kiedy entuzjazm młodzieńca coraz
bardziej gaśnie w obliczu ironicznej pobłażliwości, a nawet
pogardy mistrza, dobrze widzimy, po której stronie znajduje się
autor dialogu. U samych początków kultury europejskiej poezję
i szaleństwo spotyka ten sam los i ten sam status banity
– inności usuniętej poza margines wspólnoty istot rozumnych.
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Platon bowiem nie tylko wyklucza poetów z obszaru doskonale
i harmonijnie zbudowanego państwa, lecz także usuwa poezję
ze sfery rozumności. W systemie Platońskim nie będzie więc
miejsca ani dla poezji ani dla „choroby duszy”, jak nazwie ją
z kolei Cycero w Tuskulankach.

D

okona się tu jednak jednocześnie coś, co, niejako na
przekór i wbrew Platonowi, zaowocuje określoną i – nie
da się ukryć – bardzo wpływową wizją twórczości poetyckiej.
Usuwając na margines poezję i szaleństwo, ustanawia bowiem
Platon zarazem ich osobliwy związek – skazuje je na wygnanie, ale w jednym i tym samym geście splata nierozerwalnym węzłem. Z perspektywy platońskiej (choć wiemy już, że
filozof tego nie pochwala) prawdziwa poezja bowiem bierze się
właśnie z owego tajemniczego i mrocznego dna, które tylko od
czasu do czasu daje o sobie znać. Jest ona śpiewem z ciemności, który zagraża hegemonii rozumu. Oczywiście wiemy już,
że zamierzeniem Platona było pozbawienie sztuki poetyckiej
wszelkiej wartości, a nawet – mówiąc wprost – jej potępienie.
Zamysł taki znajdował motywację zarówno w jego metafizyce,
jak i dialektyce. Niechcący jednak dokonał on swoistej nobilitacji poezji: ta bowiem wprawdzie naśladuje świat, lecz mówi
o nim innym głosem, a ściślej – głosem INNEGO. Właściwy jest
jej więc nie tylko mimetyzm, lecz także osobliwość, niezwykłość
doświadczenia, które dostępne jest jedynie wybranym. l w tym
momencie – bez względu na pejoratywną dla poezji wymowę
swojej estetyki – otwiera Platon zupełnie inną wizję ars poetica.

Usuwając na margines
poezję i szaleństwo, ustanawia bowiem Platon zarazem
ich osobliwy związek
– skazuje je na wygnanie,
ale w jednym i tym samym
geście splata nierozerwalnym węzłem.

M

yśl tę kontynuować będzie najbardziej konsekwentnie
barok, który równie świadomie podejmie temat choroby
duszy i szaleństwa – jeśli przywołać choćby przykłady
Cervantesa, Szekspira czy Scudéry’ego. Saint-Évremond
powie wręcz, że „wynalezienie sztuki zawdzięczamy wyobrażeniom nienormalnym”. Barok rozwiąże więc usta wrażliwszym Innym, lecz już za chwilę klasycyzm każe im zamilknąć na czas długi „stosując osobliwą przemoc”. W czasach
Kartezjusza i Montaigne’a nie będzie miejsca na ciemną,
głębszą stronę duszy, nie będzie jej wszak z oczywistych

względów posiadała pewna siebie i tożsama ze sobą czysta jaźń.
„Wątpienie Kartezjusza wszak – napisze Michel Foucault – odczyni
uroki zmysłów, przetnie pejzaże snu, zawsze dając się prowadzić
światłu rzeczy prawdziwych; ale wypędzi obłęd w imieniu tego, kto
wątpi i kto tak samo nie może stracić rozumu, jak nie myśleć albo
nie istnieć”. Wizję platońską, lecz na przekór Platonowi, a więc znów
w pozytywny sposób, spożytkuje dopiero romantyzm, gdzie myśl i
poezja połączą się w doświadczeniu choroby duszy, a nawet po
prostu szaleństwa. Szaleństwo – napisze znów Foucault – „powróci
tu na obszar wypowiedzi” i odwrotnie wypowiedź – wypowiedź
poetycka – otworzy się na stłumioną przez klasycyzm, dziwaczną,
mroczną głębię. Owo szczególne doświadczenie romantycznej
poezji wyrazi może najdobitniej Hölderlin, pisząc: „pytam się
gwiazd, a milczą, pytam dnia i nocy, a nie odpowiadają. Kiedy
z własnego dna pytam siebie, nadchodzą niezrozumiałe sny”.
Hölderlin, Nerval i inni na różne sposoby opisywać będą owe sny,
zmagając się jednocześnie z piekłem własnych przeżyć, Goya
malować będzie człowieka „pogrążonego w swej własnej nocy”,
de Sade w drobiazgowy sposób opisze piekło niezaspokojonych
namiętności. Foucault powie, że wraz z romantyzmem ciemna
strona duszy uzyska „prawo obywatelstwa”, a co więcej, płynące
z niej doświadczenia okażą się znów gorącym i niewyczerpalnym
źródłem prawdziwej poezji. Stąd tylko jeden krok do poetes
maudits – Baudelaire’a, Verlaine’a, Rimbauda, Lautréamonta, do
Nietzschego, Artauda, Kafki i surrealistów, do van Gogha, do
Wirginii Woolf, Emily Dickinson, Sylwii Plath i innych. Do całej
plejady wybitnych artystów, których sztuka, a zwłaszcza twórczość
poetycka stanie się głosem Innych – poezją trudną, mroczną,
często niezrozumiałą, bo płynącą z ja tragicznego, wewnętrznie
rozdartego, nie rozumiejącego samego siebie. Doświadczenie to
może najbardziej przejmująco wyrazi Arthur Rimbaud, w znanym
i wielokroć przywoływanym stwierdzeniu: „Niesłusznie jest mówić:
ja myślę. Należałoby powiedzieć: mnie myślą. Bo JA to ktoś inny”.
Poezja romantyczna i modernistyczna pozwoli więc podejrzeć
męki duszy i jednocześnie oszacować cenę, którą zapłacić musi
geniusz. Jedną z najdotkliwszych będzie tu niewątpliwie proces
„utraty ja”, który zjednoczy we wspólnej niedoli zarówno tych
największych, jak i tych mniej znanych, zmagających się na co
dzień ze swym prywatnym piekłem. Najwybitniejsze bodaj omówienie zagadnienia – monumentalna praca Madness and Modernizm
– łączyć więc będzie ze sobą konsekwentnie wyznania poetów i
filozofów oraz pacjentów psychiatrycznych. I tak Stéphan Mallarmé
powie: „Poeta znika” – mając na myśli swego rodzaju rozpuszczenie się jaźni, która przestaje już panować nad sobą i staje się tylko
pustym miejscem przejścia osobliwego i obcego głosu – zaś jego
towarzysz niedoli (pacjent chory na schizofrenię) doda do tego
po prostu: „Coś mówi za mnie”. Choroba naznaczy cierpieniem,
lecz pozwoli wznieść się na wyżyny talentu. Gdyby Niżyński – tak
będzie się mówić z kolei o tancerzu wszech czasów, prekursorze
współczesnego baletu – nie cierpiał na schizofrenię, zapewne
byłby szczęśliwszy. Lecz czy osiągnąłby tak wiele?

W

racając już na koniec do Platona, warto dopowiedzieć,
że nie sposób oczywiście nie dostrzegać konsekwencji, które jego filozofia przyniosła zachodniej myśli i kulturze
zachodniej. Myśl i kultura zachodnia zdominowane dualistycznym i zhierarchizowanym modelem platońskim, nie
tylko przyswoiły sobie potężny system opozycji, sankcjonujący rozdział istoty od pozoru, prawdy od fałszu, duszy od
ciała i – przede wszystkim – rozumnego od nierozumnego,
lecz – również, niejako na mocy platońskiego przyzwolenia – wypracowały rozmaite sposoby wykluczeń. Dlatego
w przywoływanej wcześniej Historii szaleństwa w wieku
klasycznym pisał Michel Foucault, niestrudzony obrońca
praw marginesów, że jeszcze w średniowieczu i renesansie etatowymi, by tak rzec, wykluczonymi ze społeczności
byli trędowaci i chorzy na choroby weneryczne, potem
jednak już zawsze palmę pierwszeństwa dzierżył chory
psychicznie, zaś Narrenschift – Statek szaleńców stał się
wielką, choć niechlubną metaforą represyjnych skłonności
zachodniej kultury i jej zamknięcia na to, co inne. Poezja
jednak – zwłaszcza od romantyzmu – pełniła niewątpliwie rolę łącznika z owym światem wykluczonych. Poezja
– doda więc Foucault – stała się swego rodzaju mostem,
to ona „nadała obywatelstwo” i uprawomocniła głosy
płynące z ciemności, ostatecznie nobilitując twórczość
Innych. Dzięki temu poeta pozostał Innym, ale przestał
być Obcym.

J

est to najlepszy moment, aby oddać już głos samej
poezji. Poezji, która chroni, poezji, która zawsze była
i jest głosem Innego, która nie tylko pozwalała mu się
otworzyć, lecz która sama otwierała przestrzeń jego wrażliwości i która przynosiła mu ulgę w cierpieniu. Poezji, której
my też nie odrzucamy i nie wykluczamy, lecz dzisiaj także
i ją przyjmujemy w otwartych szeroko drzwiach.
Anna Burzyńska

A

fot. Agnieszka Szewczyk

le sztuka, a zwłaszcza pisanie poezji, niesie ze sobą
jeszcze jedną ważną funkcję, którą pięknie z kolei określił
Georges Perec, mówiąc: „pisanie mnie chroni”. Perec bez
wątpienia także należał do wykluczonych, choć potrzebował
tej ochrony z nieco innych powodów Jednak to proste zdanie:
„pisanie mnie chroni” dobrze oddaje specyfikę całego potężnego nurtu w literaturze, o którym przed chwilą była mowa.
Poezja jest tu bowiem wprawdzie miejscem erupcji mrocznej
energii, mieszaniny emocji, niepokojów, lęków człowieka,
który doświadczył swojej ciemnej strony, lecz właśnie dzięki
temu przynosi mu ulgę, pozwala mu uwolnić demony, daje
schronienie przed nim samym i przed światem, którego nie
sposób dłużej znosić.
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Interpelacja do Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie utworzenia
instytucjonalnej formy wymiany
młodzieży polsko-izraelskiej
Z

wracam się do Pani Minister z interpelacją w sprawie zwiększenia liczby wymian młodzieży
gimnazjalnej oraz licealnej z Polski z młodzieżą z Izraela przy jednoczesnym wsparciu instytucjonalnym ww. inicjatyw według kompetencji ministerstwa.

O

becna sytuacja w tej dziedzinie nie jest zadowalająca. Wymiany młodzieży organizowane są
indywidualnie przez nauczycieli zmotywowanych do podjęcia tego rodzaju działań bądź przez
instytucje kulturalne w ramach realizowanych przez nie programów (przykład: Muzeum Historii Żydów
Polskich, program PIYE). Z tego powodu inicjatywy te nie mają zagwarantowanego źródła finansowania, które zależy wtedy od kreatywności jego pomysłodawcy. Konsekwencją tego jest incydentalność
tego typu działań (przykład Szkoła w Gołdapi, wymiana krakowskiej Szkoły Plastycznej przy współpracy z Polsko-Izraelskim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego).

H

istoria obecności Żydów na ziemiach polskich liczy ponad 1000 lat. Jesteśmy świadomi wspólnego ponad
tysiącletniego dziedzictwa, zniszczonego przez Szoah, które miało miejsce na naszych ziemiach podczas
II wojny światowej. Polska nie ze swojej winy stała się cmentarzyskiem prawie całej trzymilionowej przedwojennej
społeczności żydowskiej, zamieszkującej ziemie polskie. Współczesna młodzież z Izraela przyjeżdża do Polski
przede wszystkim po to, by odwiedzić miejsca związane z Zagładą. Powoduje to utwierdzenie przekonania, że
polskie społeczeństwo i polski antysemityzm odpowiedzialne są za tę tragedię. Młodzież izraelska nie ma więc
motywacji do bliższego poznania naszego kraju, jego kultury i tradycji, kształtowanej także przecież przez Żydów.
Młodzi ludzie poznają przede wszystkim bolesną historię, nie mając jednocześnie możliwości poznania podobnych im młodych ludzi, którzy myślą podobnie i obce są im hasła ksenofobiczne i brak tolerancji. Ich podróże do
Polski przebiegają w izolacji i nie dają szansy na spotkanie rówieśników. Ze strony polskiej, sytuacja wygląda
analogicznie. Od 1999 roku nauczanie o Holocauście zostało wprowadzone do programów szkolnych. Oznacza
to, że polska młodzież jest systemowo i rzetelnie uczona o wzajemnej historii, nie mając jednocześnie możliwości
poznania współczesnego Żyda, obywatela Izraela, a co za tym idzie – kultury, tradycji oraz obecnej sytuacji
społeczno-politycznej współczesnego państwa Izrael.

D

oświadczenie związane z wymianą młodzieży z krajami Unii Europejskiej, szczególnie wymiany
niemiecko–izraelskiej, gdzie młodzież poprzez mieszkanie bezpośrednio w rodzinach, w partnerskiej współpracy między szkołami, w kontakcie z mieszkańcami danego kraju, pozwoliło naturalnie
porzucać uprzedzenia, gdyż dopiero osobiste spotkanie, poznanie się i tak zdobyta wiedza pozwalają na rzetelny pogląd i znalezienie odpowiedzi na wiele pytań.

N

ieliczne dotychczasowe doświadczenia wymiany młodzieży polsko-izraelskiej pokazują wzajemne
zainteresowanie naszymi krajami i zdziwienie, że obok cmentarza żyją też ci, którzy o te cmentarze się troszczą.

C

zy Minister Edukacji Narodowej dostrzega problem i czy rozważa możliwość jego rozwiązania
przez instytucjonalne zagwarantowanie organizowania wymian młodzieży polsko-izraelskiej? Czy
Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza przygotować koncepcję takiej wymiany młodzieżowej i
zapewnić jej finansowe wsparcie? Zmiana wizerunku Polski za granicą w kontekście Holocaustu
powinna bowiem należeć do polskiej racji stanu.
Marta Titaniec
Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Warszawa
Andrzej Cechnicki
Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ, Kraków
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Decyzja o posiadaniu potomstwa

D

ecyzja o zajściu w ciążę w
małżeństwie czy parze, w której
występuje choroba psychiczna
u jednego bądź obojga partnerów,
jest zawsze trudniejsza niż u pary bez
problemów psychiatrycznych.

Z

drowotnie i psychologicznie inna jest
sytuacja, gdy psychicznie chora jest
kobieta – potencjalna matka, a jej partner
jest bez problemów psychiatrycznych,
niż gdy zdrowa jest kobieta, a mąż czy
partner choruje psychiatrycznie.

P

odstawą decyzji w obu wariantach
zdrowotnych par rodzinnych jest
silna bądź słaba chęć lub niechęć do
zapoczątkowania rodziny z dzieckiem,
czyli całkiem nowego etapu w życiu
i historii indywidualnej danej rodziny.

N

ajtrudniejsze jest podjęcie decyzji
o posiadaniu potomstwa, gdy
oboje partnerzy rodzinni chorują
psychiatrycznie; tutaj decydujący
głos ma prowadzący chorych lekarz
psychiatra.

Z

darzają się oczywiście ciąże nieplanowane, ale są to zawsze ciąże
wysokiego ryzyka – jak nazywają i oceniają je ginekolodzy położnicy.

T

rudność sytuacji pary rodzinnej
z problemami psychiatrycznymi
przed poczęciem potomka zależy nie
tylko od samej obecności choroby
psychicznej czy nerwicy, ale także od
konsekwencji zdrowotnych i chorobowych, jakie one czynią w ciele człowieka,
od wpływu stosowanych leków i wpływu
obu czynników na szeroko rozumianą
„kobiecość” i „męskość” potencjalnych
rodziców.

O tym, czy można aktualnie zachodzić
w ciążę, w związku z przyjmowanymi
lekami, ogólnie nazwijmy je uspokajającymi, decyduje prowadzący lekarz
psychiatra, i to jego należy pytać,
kiedy można wybrać i zaplanować czas
zajścia w ciążę i ewentualnie wycofać
się z przyjmowania leków na krócej lub
dłużej, albo zmniejszyć ich dawki bądź
je zmienić na czas poczęcia i ciąży. Na
ogół leki psychotropowe są szkodliwe
dla rozwijającego się płodu, chociaż
są wyjątki, np. niektóre benzodiazepiny
(relanium) stosuje się w ciąży, także
w pierwszych trzech miesiącach, gdy
trwa organogeneza i decyduje się wtedy
przyszłość zdrowia dziecka.

M

ożna także w porozumieniu z psychiatrą prowadzącym zaplanować
przerwę w leczeniu bądź na ciążę
wykorzystać okres remisji w chorobie.
Przykładem może być profilaktyka
litem chorób afektywnych jedno- bądź
dwubiegunowych, gdzie po uzyskaniu
remisji można podjąć próbę odstawienia litu i zachodzić w ciążę, donosić ją
i urodzić dziecko. Równocześnie występują tak ostre czy przewlekłe trudne do
leczenia psychiatrycznego i wszelkiego
innego postacie schizofrenii czy depresji oraz rozmaitych zespołów urojeniowych u kobiet i mężczyzn, że odradza
się zachodzenie w ciążę w ogóle ze
względu na przewidywaną całkowitą
chorobową nieobecność matki w czasie ciąży, rodzenia i pierwszych lat
życia dziecka, a także bezwzględną
konieczność stałego zażywania leków.

Chorobowa i pomocowa nieobecność
któregoś z rodziców w wychowaniu
potomka ma znaczący i niekorzystny
wpływ na jego rozwój. Przykładem
może być depresja poporodowa
matki, która trwać może długo, być
jednorazowym epizodem bądź przejść
w depresję przewlekłą. W przypadku,
gdy kobieta jest zdrowa, a chory jest
ojciec dziecka, matka w pełni zająć
się może dzieckiem, a „osierocenie”
psychologiczne potomka wiąże się
z ojcem, który w różnym stopniu
może być pomocowo i wychowawczo
nieobecny.

S

chizofrenie lekkie i średniociężkie
dobrze leczone i dobrze idące na
leczenie nie stanowią przeciwwskazań do założenia rodziny i poczęcia
potomka. Ponieważ jednak wszystkie
leki stosowane w tych schorzeniach
są szkodliwe dla płodu, czas poczęcia
musi być wybrany i przygotowany przez
lekarza psychiatrę i lekarza ginekologa.

W

okresie przygotowania do poczęcia
i planowania ciąży bardzo ważna
jest profilaktyka zdrowego poczęcia
przez zażywanie kwasu foliowego przez
oboje partnerów.

P

oczęcie dziecka w rodzinach
dysfunkcyjnych psychiatrycznie jest
decyzją trudną i ważką, ale nic nie
zastąpi dziecka w życiu człowieka.
Małgorzata Kolbusz – ginekolog położnik

A

fot. Agnieszka Szewczyk

rtykuł ten nie ma na celu odradzania posiadania dzieci w ogóle,
czy zastraszania par rodzinnych na
ten temat, zwłaszcza że panuje w
tej dziedzinie wiele mitów. Jednak
ciążę trzeba zdrowo odbyć, urodzić
zdrowe dziecko i zapewnić mu rozwój,
a przynajmniej w miarę zdrowe trwanie
w rodzinie czy parze psychicznie
dysfunkcyjnej.

R

ozpatrujemy tutaj sytuację gdy
choroba bądź choroby psychiczne
w postaci psychoz lub nerwic występują
w rodzinie przed poczęciem potomka.

7

Instytucja
małżeństwa

Czy aby dla wszystkich?
J

estem kobietą. A gdyby szukać
analogii w świecie fauny (którego
notabene
częścią
jesteśmy)
oraz używając przyjemnego skądinąd
komplementu będącego w repertuarze
płci podobno niepięknej – także kotką.
I jeży się moje kocie futerko, gdy słyszę
nawiedzone głosy nawołujące Bogu
ducha winnych pacjentów do małżeństwa. Bo tak należy, bo tak wypada, bo
w pewnym wieku, bo to grzech żyć na
„kocią łapę”.

P

ół biedy, jeśli chodzi o małżeństwo;
znacznie gorzej, gdy rodzice choćby
tylko jednej z osób dramatu chcą być
koniecznie obsadzeni w roli dziadków.
Z czego to wynika? Niestety najczęściej
nie z ukrytych pragnień, ale z błogiej
nieświadomości tego, jakie mogą być
konsekwencje takich życiowych wyborów
osób po przebytym kryzysie. Otóż wiele
par tworzonych przez chorujących
psychicznie, podjąwszy pochopną,
nieprzemyślaną decyzję o sformalizowaniu swojego związku, przypłaciło to
trwałą utratą zdrowia, nawrotem choroby
bądź koniecznością życia pod jednym
dachem z osobą, z którą, jak pokazał
bezlitosny upływ czasu, tak naprawdę
już nic ich nie łączy.

M

oże to truizm, ale żeby funkcjonować samodzielnie i założyć
normalną rodzinę, trzeba być stabilnym,
mieć pracę i być mocno osadzonym
w realności.

K

iedyś myślałam, że choroba kończy
się tam, gdzie zaczyna się odpowiedzialność. Nie zawsze tak się dzieje. Nie
każda ekstremalna sytuacja jest w stanie
wymusić na nas remisję, a często wręcz
pogłębia frustrację i apatię.

N

ie jestem wrogiem instytucji małżeństwa. Może ono dać ludziom
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spełnienie, szczęście i samorealizację. Jednak z wieloma zastrzeżeniami:
muszą oni wiedzieć, czego chcą, być
w dobrej formie psychofizycznej, mieć
środki do zapewnienia sobie egzystencji na godziwym poziomie, a nie
liczyć na bezustanne pozostawanie na
„garnuszku” rodziców.

D

la ludzi cywilizowanych, nawet
będących małżeństwem, płodzenie
dzieci i ich wychowywanie nie musi być
jedyną rozrywką, formą aktywności czy
też celem życiowym. Seks, jak najbardziej – ale wobec konieczności farmakoterapii i olbrzymiego prawdopodobieństwa nawrotu w sytuacji poczęcia (gdyż
jak wiemy, ciąża jest okresem w życiu
kobiety, kiedy leki psychotropowe należy
odstawić) – zdecydowanie powinien być
bezpieczny. Należy wybrać skuteczną
metodę antykoncepcji. Należy także
rozpatrywać to zagadnienie w kategoriach rozumu i odpowiedzialności, nie
zaś grzechu, winy i kary.

L

udzie, którzy się kochają, mogą
i powinni dzielić ze sobą pasje,
obszary, miejsca, fascynacje, książki,
filmy, podróże... Mogą i powinni mieć
nieskończenie wiele wspólnych spraw.
To rozwija i wzbogaca, nadaje sens
życiu, które nie zdarzy się nam po
raz drugi. A na pewno nie w tej samej
postaci i nie z tą samą wyjątkową
i jedyną osobą.

D

latego nie można nierozważnie
niszczyć swego szczęścia i zaprzepaszczać szans na radość i pełnię
przeżywania głębokich wzruszeń i uniesień (również seksualnych).

J

est to wykluczone i staje się abstrakcją, gdy decyzja o pobraniu się
spowoduje, że ogniste noce zastąpi
wypełnianie małżeńskiego obowiązku.

J

eśli już jesteśmy przy tak intymnych
problemach, to zajmijmy się przez
chwilę ich „konsekwencjami”. Często
skutkiem pożycia z niewystarczającym
zabezpieczeniem
bądź po prostu
bezmyślności – są dzieci. Natomiast
bardzo często dzieci osób chorujących
psychicznie zapadają na schorzenia
psychiczne, tak jak ich rodzice. Ktoś
powie, że to nie kwestia genetyczna,
jednak udowodnione jest dziedziczenie
podatności na zachorowanie, słabszej
struktury psychicznej, nadwrażliwości
i ranliwości. Może się oczywiście tak
pomyślnie złożyć, że mały człowiek
otoczony troską, opieką i miłością oraz
gronem oddanych przyjaciół nigdy nie
zachoruje, wykształci zdrowe relacje
społeczne i będzie sobie świetnie
radził we wszystkich dziedzinach. Taka
jest optymistyczna wersja scenariusza.
Zazwyczaj życie pisze bardziej realistycznie. Ponoć jesteśmy w stanie przeżyć
wszystko oprócz własnej śmierci. Tylko
czy nie będzie to Pyrrusowe zwycięstwo? Wątpliwy triumf okupiony najwyższą ceną, bo zmarnowanym życiem.
Nie tylko własnym. Jeśli już osoby
chore powołują na świat nowe istnienie,
może być za późno na refleksje, jest
to fakt dokonany. Tu mogą zabrzmieć
głosy pełne oburzenia, pochodzące od
zwolenników macierzyństwa i ojcostwa
pomimo choroby psychicznej: Skąd
w autorce artykułu tyle pesymizmu?

O

dpowiem najprościej jak można
– obserwacja otoczenia potwierdza
moje gorzkie domniemywania i wręcz
obraca je w pewność. Jestem przekonana, że można przejść przez życie
godnie i szczęśliwie, i realizować się,
niekoniecznie przedłużając gatunek,
który i tak przetrwa.
Katarzyna M.
Środowiskowy Dom Samopomocy

O barierach w pracy i zatrudnianiu
osób chorujących psychicznie

– perspektywa beneficjentów

C

złonkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, wspólnie z
profesjonalistami, zastanawiali się nad barierami, jakich
doświadczają osoby chorujące psychicznie w znalezieniu i utrzymaniu pracy, która to praca, jeżeli jest dobrze zorganizowana, może pomóc w przezwyciężeniu choroby. Nasze
Stowarzyszenie opracowało około 50 barier, z których wybraliśmy – w naszej wspólnej opinii – najistotniejsze. Ostatecznie
21 poddaliśmy ocenie w badaniach, prowadzonych przez
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wśród 100 terapeutów
zajęciowych i 84 pacjentów uczestniczących w szkoleniach
zawodowych przygotowujących do pracy w firmach społecznych. Bariery zostały podzielone na dwie grupy: dotyczące
osób chorujących psychicznie oraz ich środowiska.

Ograniczenia dotyczące osób chorujących psychicznie:

··niski poziom wykształcenia osób chorujących psychicznie;
··ubóstwo relacji społecznych osób chorujących psychicznie;
··obniżona samoocena osób chorujących psychicznie;
··nieznajomość swoich uprawnień w grupie osób chorujących
psychicznie;

··lęk przed ujawnianiem własnej choroby psychicznej;
··lęk u osób chorujących psychicznie przed możliwością
nawrotu choroby w związku z podjęciem pracy;
··obawa chorujących psychicznie przed utraceniem statusu
osoby uprawnionej do świadczeń w związku z podjęciem
pracy;
··negatywne skutki uboczne zażywania leków;
··brak motywacji u osób chorujących psychicznie do zmiany
własnej sytuacji życiowej oraz ryzyko nawrotów choroby.
Ograniczenia dotyczące środowiska osób
chorujących psychicznie:
··lęk przed osobami chorującymi psychicznie;
··małe możliwości kształcenia się dla osób chorujących
psychicznie;
··konieczność stałego leczenia i kontroli osób chorujących
psychicznie;
··za niski poziom wykształcenia służb rehabilitacji i zatrudnienia;
··brak miejsc praktyk/staży zawodowych dla osób chorujących psychicznie;
··wysoki poziom bezrobocia na lokalnych rynkach pracy;
··niewiara pracodawców w możliwości efektywnej pracy
osób chorujących psychicznie;
··brak elastyczności w dostosowywaniu miejsc pracy do
możliwości osób chorujących psychicznie;
··niewiara w rodzinach w możliwość pracy osób chorujących psychicznie;
··trudność w dostępie do leczenia psychiatrycznego;
··nieznajomość korzyści finansowych związanych z zatrudnianiem osób chorujących psychicznie u pracodawców.

U

czestników poproszono o wybranie spośród 21 barier
15 najważniejszych i uszeregowanie ich od najbardziej
do najmniej istotnej. Skupię się tylko na barierach opisanych przez pacjentów. W tej grupie największe znaczenie miała bariera: „niewiara pracodawców w możliwości
efektywnej pracy osób chorujących psychicznie”. Natomiast
na drugim miejscu pojawiło się „ryzyko nawrotu choroby”.
Choroba ma dla nas charakter zewnętrzny, gdyż wydaje
się być czymś, co nas atakuje z zewnątrz i nie mamy na nią
wpływu. Nie sądzę, aby to była prawda. Na pewno, nawet
w najtrudniejszych przeżyciach, nie zdajemy sobie sprawy
z tego, że posiadamy pewien obszar, który możemy kontrolować. Ważne, aby mieć tego świadomość, bo fakt ten zwiększa nasz wpływ na objawy. Wielu chorujących psychicznie
postrzega otwarty rynek pracy jako coś trudnego i niebezpiecznego, że zdobycie na nim pracy graniczy z cudem,
a jeżeli już się to uda, to z pewnością będzie ona tak trudna
i wymagająca, że nie poradzimy sobie w niej. Do tego dochodzi bariera, która zajęła trzecie miejsce, a mianowicie: „lęk
przed ujawnieniem własnej choroby psychicznej”. Boimy się,
że pracodawca nas nie zatrudni właśnie dlatego, że mamy
tego typu schorzenie, lub że nie zostaniemy zaakceptowani
przez zespół pracowniczy. Dlatego nie ujawniamy pracodawcy
informacji o naszej chorobie. Równocześnie boimy się, że nas
zwolnią i że stres doprowadzi do nawrotu choroby.

Najważniejsze bariery w opinii pacjentów uczestniczących
w badaniu (n=84):
··niewiara pracodawców w możliwości efektywnej pracy
osób chorujących psychicznie,
··ryzyko nawrotu choroby,
··lęk przed ujawnieniem własnej choroby psychicznej.

W

badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania
Opinii Publicznej na temat opinii pracodawców wobec
zatrudniania osób niepełnosprawnych zapytano: jaki odsetek
osób chorujących psychicznie może pracować? Większość
odpowiedzi wahała się w granicach od 0% do 10%, tj. aż
47,6% odpowiedzi znalazło się w tym zakresie (tabela 1).
Tabela 1. Jaki odsetek osób, które chorowały psychicznie
jest w stanie pracować?
Odsetek osób chorujących
psychicznie zdolnych do pracy
w opiniach badanych

częstość

0-10%
11-100%

    232
    255

     47,6
     52,4

Ogółem

   487

  100,0

procent

Źródło: opracowanie własne.
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Często zdarza się, że
nosimy w sobie sądy
i opinie innych ludzi lub
wyobrażenia, które nie
wynikają z bezpośredniego
doświadczenia, tylko
stanowią wyposażenie
naszego obrazu świata.

P

racodawcy nie chcą nas zatrudniać i my się tego
boimy. To nie musi wynikać z obiektywnych przesłanek.
To mogą być obawy nasze (pacjentów) i pracodawców.
Spośród wielu dostępnych wyników przedstawiam poniżej
kilka wybranych ich zestawień, które dobrze ilustrują
niewiarę pracodawców w nasze możliwości. Jedna z wielu
dotyczy naszego rzekomego braku zdolności do wykonywania samodzielnych zadań (tabela 2).
Tabela 2. Czy powierzył(a)by Pan(i) pracownikowi,
który chorował psychicznie zadanie wymagające dużej
samodzielności?
Powierzenie zadania
wymagającego samodzielności

częstość

zdecydowanie nie, raczej nie
raczej tak, zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

     359
       97
      47

      71,4
      19,3
       9,3

Ogółem

    503

    100,0

procent

W

opiniach pracodawców u osób chorujących występują
istotne ograniczenia w wykonywaniu czynności niezbędnych w pracy (tabela 3).
Tabela 3. W jakim stopniu przebyta choroba psychiczna
wpływa na zdolność do wykonywania pracy w określonych
warunkach?
Stopień
ograniczeń
znaczny

Stopień
ograniczenia
umiarkowany

Brak
stopnia
ograniczeń

Trudno
powiedzieć

samodzielne
wykonywanie
pracy

28,2%(142)

46,3%(233)

25,0%(126)

0,4%(2)

praca bezpośrednia z
klientem

36,2%(182)

44,1%(222)

18,9%(95)

0,8%(4)

odpowiedzialność finansowa

45,5%(229)

38,8%(195)

15,1%(76)

0,6%(3)

praca
zmianowa

21,3%(107)

35,2%(177)

42,7%(215)

0,8%(4)

47,1%(237)

38,0%(191)

14,1%(71)

0,8%(4)

Warunki
pracy

kierowanie
innymi pracownikami

P

racodawcy nie dostrzegają argumentów przemawiających
za zatrudnianiem osób chorujących psychicznie, równocześnie dostrzegają oni wiele istotnych przeciwwskazań,
takich jak:
··częsta niezdolność do pracy z powodu choroby;
··niesamodzielność w pracy;
··trudności w pracy z innymi;
··gorsze wykonywanie obowiązków;
··niewielkie umiejętności zawodowe;
··niższy od innych poziom motywacji do pracy;
··Inne.

W

śród barier, które badaliśmy, nie występowała jeszcze
jedna istotna bariera. Jest to fałszywa świadomość
społeczna o tym, że osoby po kryzysach psychicznych są
niebezpieczne. Ten stereotyp prezentowany w mediach
powstał pod wpływem hollywoodzkich produkcji, które mają
za zadanie straszyć dla zabawy, lecz równocześnie posiadają
moc kształtowania rzeczywistości!

C

zęsto zdarza się, że nosimy w sobie sądy i opinie innych
ludzi lub wyobrażenia, które nie wynikają z bezpośredniego doświadczenia, tylko stanowią wyposażenie naszego
obrazu świata. Ten obraz wcale nie musi być prawdziwy.
Dotyczy to zarówno osób chorujących psychicznie, jak
i każdego innego człowieka. Nie można powiedzieć z całą
pewnością, że osoba chorująca psychicznie nie może pracować. Nie można też oceniać tylko na podstawie schorzenia,
czy ta osoba będzie dobrym, sumiennym i wartościowym
pracownikiem. Z pewnością występują u osób chorujących
psychicznie pewne ograniczenia, lecz nie oznacza to, że nie
można ich zaakceptować i skorzystać z ich potencjału.

K

opieka nad
innymi

55,1%(277)

30,6%(154)

13,7%(69)

0,6%(3)

kierowanie
samochodem

42,1%(212)

38,2%(192)

19,3%(97)

0,4%(2)

praca
na wysokości

68,2%(343)

22,3%(112)

8,7%(44)

0,8%(4)

ażdy człowiek jest inny i wyjątkowy, i z pewnością
zarówno wśród ludzi zdrowych, jak i chorujących mogą
się pojawić jednostki chętne do pracy, jak i osoby nie wykazujące takiej chęci. Oceniajmy więc rzeczywistość na podstawie
faktów, a nie zasłyszanych sądów. Świat nie jest taki, jakim
go widzimy. Jest on pełen tajemnic i nieprzeczuwalnych możliwości, które mogą sprawić, że nasze życie będzie lepsze.
Otwórzmy oczy i zdajmy sobie sprawę, że czegoś nie wiemy.
To da nam ciekawość i siłę potrzebną do poznania prawdy.

67,2%(338)

24,3%(122)

8,0%(40)

0,6%(3)

Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

praca z
substancjami
niebezpiecznymi
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Wyzwanie okrutne,
				 lecz pasjonujące
K

ażdy kwiat ma swoją historię. Kwiat w moim domu jest
przeze mnie wybrany i swoją historię ma ze mną. Ze
mną razem. Cóż dopiero ludzie. Kiedy spojrzę wstecz,
ludzie wszyscy mi znani są ze mną jakby ta swobodna kolekcja kwiatów, które hoduję. Tu zgliszcza też. Raz po raz coś
tam umiera, ale także raz po raz coś tam rozkwita, w związku
z czym całe życie wrzała we mnie gotowość do przyjęcia
najwyższych uczuć, a tu – właśnie słynna podatność na
zranienie (jeśli używam właściwego psychiatrycznego terminu).
rana w ranie
nóż obracający się
w drugiej z nich

Tak kiedyś napisałam, ponieważ jako Skorpion pamiętam i pamiętać będę zawsze wszystko. Chociaż już właśnie bez płaczu.
nabieram odległości
wspominam bez płaczu
chcę pamiętać we śnie
jawy nie chcę wcale
dla wszystkich dookoła
lepiej żeby to był sen

A

le oto nabieram odległości znowu nie po to, aby
zapomnieć, ale po to, aby zrozumieć. Moim pragnieniem jest zrozumieć, a potem nazwać. Cokolwiek
powiem, jest fragmentem. Uśmiechając się tutaj nieco
ironicznie powiem – fragmentem większej całości.
A może właśnie Całości? Może to, w czym chorowałam,
było całością mnie. Doświadczeniem wszystkich (tak
myślę teraz) elementów osoby, którą mnie stworzono.
Bo, ach, stworzono mnie dużo (pewnie jak każdego),
ale to dużo było kiedyś za dużo. Przebrała się jakaś
miara. Chorowanie to jest przebranie się miary – kiedy
nie sposób poukładać tego, co dał Bóg do przeżywania,
kiedy rozum ścigając się z uczuciami nie nadążył, więc
się rozsypał. Ten sam rozum jednak każe mi pozbierać
okruchy co lepsze powstałe z rozsypania. Tu wiersz –
jedna z wróżek miała siwe oczy
i od razu można było poznać że to dobra wróżka
druga wróżka miała siwe włosy
i od razu można było poznać że to mądra wróżka
świat jest zły – powiedziała dobra wróżka
nad kołyską małego człowieka
jestem pewna, że twoje serce pęknie z bólu
świat jest zły – powiedziała mądra wróżka
nad kołyską małego człowieka
jestem pewna, że twoje serce skrzepnie w kamień
mały człowiek opuścił kołyskę
a kiedy po długiej drodze do niej wrócił
obie wróżki zajrzały do jego piersi
ale znalazły tam tylko garść piasku...

W

łaśnie że byłam garścią piasku. I oto jak u Ezechiela,
ścięgna powróciły na kości, a duch przywdział ciało.
Starsze co prawda niż przed chorowaniem, ale to, co
się tak strasznie nazywa – schizofrenia – jest przecież
chorobą młodości, jak to mówiliśmy w czasie dni solidarności
z chorującymi. A jeśli młodość jest nieprzytomnie gorejąca
– to oczywistą konsekwencją jest całopalenie. Mówię
językiem – na razie wiem, że – patetycznym trochę, ale tak
mi się zarysował wstęp do tekstu „Wyzwanie okrutne, lecz
pasjonujące”. Wyzwanie to jest, czy też może wezwanie
po czasie, aby wziąć udział w walce wielu z nas o imię.
Bo to imię nie jest zrozumiałe. Mówi się przecież „wariat”
o ludziach cierpiących psychicznie. Jest to etykieta
ostateczna i oznacza w najlepszym razie kogoś, kto mówi
Azorku do wleczonej za sobą na sznurku szczoteczki do
zębów, a w najgorszym razie kogoś, kto biega (najchętniej nago) z siekierą w ręku i wszystkich chciałby pozabijać. A wariat – „to ten, który zobaczył, wariat to ten, co
nie wytrzymał” – napisał Andrzej Bursa. A więc najpierw
zobaczył, a p o t e m nie wytrzymał. I to jest prawidłowa kolej rzeczy. Tylko święci widzą i wytrzymują. Tak
naprawdę nie da się wytrzymać. Mam ochotę powiedzieć,
kiedy się widzi n a p r a w d ę, naprawdę oczywiste
jest nie wytrzymać, naprawdę normalne jest zwariować.
„Widzieć naprawdę” napisałam, i zabrzmiało to pysznie
co najmniej i od razu spieszę to usprawiedliwić, żeby
nie zdawało się, że tylko ktoś, kto zachorował, widzi
naprawdę. Ja tylko tak nazwałam pewne doświadczenie,
które w ciągłym zdumieniu, po latach, spróbuję opisać
doświadczenie olśnienia. „Olśnienie” to ze wszech miar
właściwe słowo. Nie wiem, czy nie przydarza się tym,
którzy w swoim życiu nie używają ostrożności. Chyba
właśnie tylko tym się zdarza.
... kto chce zobaczyć świat w barwnej postaci
niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce
bo pamięć rzeczy, które widział straci
łzy tylko w oczach zostaną palące
niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli
i patrzy w promień od ziemi odbity...
napisał Czesław Miłosz.

J

a, zaś instynktem jakimś dzikim wiedziona, chciałam
zawsze patrzeć prosto w słońce. Mówię tu nie o mnie
jednej. Pewnie jest tyle rodzajów psychozy, ile osób,
którym się ona przydarza i ile ich historii. Ale nieostrożność jest pewnie wspólnym mianownikiem. I jeszcze
nieumiejętność bronienia własnych granic, albo po prostu
poddanie się jakiemuś nieuniknionemu kataklizmowi
w życiu, kataklizmowi zbyt wielkiego cierpienia, które
obudziwszy strach, strach potworny, przerywa wszelkie
ciąg dalszy na str. 12     uuu
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Czy można wierzyć tajemnicy...

Gościńcem płyną Jurodiwi
Starcy bez wieku,
tkwią w starych siołach,
za
gwiazdami,
oparci
o
przeznaczenie,
szaleni, siwowłosi twórcy ludowi,
dziady proszalne,
analfabeci współczesności,
która nigdy nie zastąpi
drzewa, pszczoły i źródła.
Dojrzewają jak jabłka
w kamiennych, żyznych sadach,
w czapkach podszytych dobrocią,
w trupięgach z grzybów i grzybicy.
Czeszą potok krzyżem,
którego ugięte echo jęczy za górami.
Jurodiwi przeczują Ci
miłość, samotność i śmierć.
Odchodząc zabiorą zielniki,
w których jest Twój
zasuszony,
zaś zęby diabelskie
wpijające się w bladą szyję
powieszą na szubienicy,
aby dusze płonęły.

płacz

Jurodiwi Cię urzeką
wozem cygańskim idąc do Nieba.
Na drewnianym garbie poniosą.
Poniosą.
W przeklętym młynie zamkną
na siedem spustów.
Potem upuszczą - jak kroplę człowieka,
żeby Ziemię Tobą napiętnować.
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czy można wierzyć tajemnicy
znanej zbyt dużej ilości bogów,
czy można wierzyć w siłę przepowiedni
opartej lub wysnutej na podstawie tylko jednej
liczby
zawierającej imię jakiegoś bóstwa
odpowiedzialnego za spójność i nieśmiertelność
idei,
zbyt nieznanego i nieokreślonego,
niszczącego podstępnie
niejednokrotnie niemal wszystkie dzieła myśli, czyny swoje i cudze,
żeby ukryć swą twarz w mroku dziejów
zaskakując znienacka bardziej innych czy
siebie?...
tajemnica powierzona zbyt wielu
przestaje być tajemnicą
jak drzwi raz wysadzone z futryny
stają potem otworem dla wszystkich złodziei grobu, czasu, przestrzeni...
jak przeciągana struna pozbawiona śpiewu,
czyli tej właśnie idei,
o którą walczyło i dla której ginęło tak wielu,

Gdzie
znaleźć
miejsce...

to

gdzie znaleźć to miejsce
w swojej lub waszej pamięci,
gdzie przelała się krew
symboli największych chrystusów,
odynów,
judów,
buddów ludzi czy bogów,
żeby zamknąć rozdział
wiary w coś,
co mi kiedyś
w tym - nie tamtym nie przeszłym czy przyszłym życiu pomogło lub pomoże...
czy pozostał w tym miejscu
jedynie struchlały pień
czy wyschnięte korzenie,
gdzie nawet nędzny robak
jak nie ma nic do strawy,
nic do jedzenia?...

***
***
szalona to nie ja
to już nie ja szalona
szalona to już nie
tylko trochę smutna

Różnie było mogę powiedzieć
Patrząc na moje życie dzisiaj
Patrząc też na ten kraj
Z którego nigdy nie odjadę
Choć nie każdy tu jest moim bratem
Nawet niejeden człowiek,
w którego wierzyłem okazał się katem
Lecz po latach dotarłem do miejsca, które jest dla mnie
rajem
Drugim, nowym, takim lepszym krajem
Tam zima biała niczym pierzyna
Tam dom mój, moja ukochana rodzina
A przy boku moja cudowna dziewczyna
Która do końca życia będzie we mnie wierzyła
A wiosną kwiat, wszystko budzi się do życia
Wszystkie istoty wychodzą ze snu, z ukrycia
Jesień tak piękna jak w bajce
Tam czlowiek zapomina o codziennej walce
Aż chce się żyć, w lepsze życie wierzyć
Tam pragnę żyć, tam pragnę marzyć, kochać
I świat miłością i dobrocią malować.

Więcej nadziei
Nie wiadomo co się dzieje,
O co chodzi w całym świecie,
Czy bez końca to cierpienie?
Czy ten świat porządku szuka?
Czy na zawsze szczęścia nie ma?
Szczęście rodzi się z cierpienia.
Nie na zawsze wszak cierpimy,
Nie codziennie się cieszymy.
Kiedy cierpisz, kiedy płaczesz,
Pomyśl jak to wytłumaczyć.
Nie ma lekcji bez nauki,
Nie ma szczęścia bez cierpienia.
Wszystko dzieje się jak co dzień,
Światło szczęścia, chłody cienia.
Nie zmienimy zasad świata,
Lecz otworzyć można oczy.
Można ufnie i z nadzieją,
Patrzeć w otchłań nieznanego.
Nie przejmować się trudnością,
Tylko szukać szczęścia, mocy.
Wiedzieć, że wnet wyjdzie
słońce,
Mimo mroków ciężkiej nocy.

***
okno być musi
oknem jak nie przyfruniesz
to nie zagościsz w moim
domu
drzwi nie będzie
pod moim nowym
adresem wewnętrznym
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Wyzwanie okrutne,
lecz pasjonujące
uuu

dokończenie ze strony 9.

chemiczne tamy, wzbudza przeklętą dopaminę i każe
wrzeszczeć z bólu. Owszem, wrzeszczałam, owszem
słyszałam ten własny wrzask i dzisiaj, pamiętając go,
chcę się na tym stanie zemścić. Boję się przecież
każdego wrzasku, i jeśli mówię rzeczy moje i ważne, to
jakby szeptem. A upragnionego mówienia pełnym głosem
wciąż (być może w terapii) chcę się nauczyć. Tu też
brak równowagi. Widzieć zanadto, słyszeć zanadto – oto
choroba. Słowem „widzieć” wróciłam do słowa „olśnienie”.
Olśnienie jest bólem. Olśnienie jest śmiertelnym bólem.
Kiedy się wszystko zgadza ostatecznie ze sobą, kiedy
jednoczą się informacje z emocjami, kiedy każde słowo
znaczy, co naprawdę znaczy, i słowo „śmierć” oznacza
przechodzenie śmierci, a słowo „miłość” także oznacza
umieranie, bo miłość do człowieka w całej mocy jest
oddawaniem, czego w świadomości granic, w instynkcie
samozachowawczym, nigdy nie powinno się oddać.

T

u nieśmiało wspomnę – moją religią jest chrześcijaństwo. Wszystkie uczynki i uczucia zgodne
z moją religią zakończone powinny być najpierw śmiercią, a dopiero potem zmartwychwstaniem. No i cóż
dziwnego, że w ciągu życia mogło się to zdarzyć
w całości. A przecież potem, później, po rzeczywistych
wydarzeniach godzących śmiertelnie i do ostateczności,
trzeba żyć. I to nazywam „wyzwaniem okrutnym, lecz
pasjonującym”. Słowo „pasjonujące” jest tu jednak lekką
kokieterią. Prawdziwe jest ono tylko wtedy, kiedy jestem
mocna. To się czasem zdarza. Ale nie dziś. Dziś, kiedy
to piszę, zdaję sobie sprawę, jak wielką utratą siły są
psychozy. I jak one po prosu niszczą. Nie za darmo
patrzy się prosto w słońce. Za każdą falą pamięci
nadchodzi fala słabości i zaprzeszłych lęków. Kiedy
dziś chciałam po prostu i swobodnie zrelacjonować
dla tego tekstu jedną z milionowych części psychozy,
ażeby udowodnić jej wytłumaczalność, padłam na wiele
godzin. Właśnie filiżanka zimnej już kawy przypomina
mi o tym zamierzeniu.

C

o jest potrzebne wiedzieć lekarzowi – to, że kiedy chory
leży pod kołdrą skulony i cichy nawet, to on na pewno
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nie jest cichy. W nim się dzieje za dużo, aby mógł się
poruszyć. Kiedy w szpitalu w Kielcach uporano się z moimi
wrzaskami, za pomocą haloperidolu a także pasów, pamiętam, leżałam bez wyraźnych ruchów długi czas. W tym
czasie (a było to Boże Narodzenie) zdawało mi się, że
moje malutkie dzieci, oddzielone ode mnie setką z okładem
kilometrów, są właśnie zjadane zamiast ryb wigilijnych. A ja
jestem daleko, związana i nic nie mogę na to poradzić. Pani
doktor, która zajrzała do mnie, powiedziała – no już dobrze.
A to „dobrze” znaczyło właśnie, że już nie wrzeszczę i że
nie robię kłopotu. Tymczasem odbywała się we mnie ta iście
piekielna wigilia, na którą reakcją mógł być już tylko bezruch
i bezgłos.
Moje dzieci były, krótko mówiąc, w niebezpieczeństwie od
chwili poczęcia. Bardzo normalny szwajcarski biznesmen,
świetnie funkcjonujący w świecie, mój były mąż, spowodował sposobami, nie do wiary okrutnymi, takie uczucie we
mnie nieustannego zagrożenia. A więc najpierw potworna
samotność w obu ciążach, zagrożenie, zagrożenie dla dzieci
i psychoza. Przecież tego nie chcę opisywać teraz. Chodzi
tylko o zasadę. Najpierw zło niszczące, a potem rozsypanie się z cierpienia. Dlatego, kiedy przy pomocy ludzi,
którzy stanęli obok, przy pomocy resztek życia i jego siły,
która wynikała z miłości do moich synków, i przy pomocy
czasu, który coś tam pewnie zagoił, żyję znów (mniej lub
bardziej) – mam przemożne pragnienie pomóc trochę
tym, którzy właśnie związani leżą w łóżkach w szpitalach
psychiatrycznych i są cisi. Nie tylko im, ale tutaj właśnie
lekarzom, którzy, będąc po drugiej stronie, po ludzku nie
mają pojęcia, co się z nami w tych strasznych stanach
naprawdę dzieje. Gdyby mieć bardzo, bardzo dużo siły,
każdy taki niewytłumaczalny stan jest do zrozumienia i do
rozplątania. Dlatego tak bezcenna jest terapia – inaczej
mówiąc rozmowa. Dlatego tak trzeba, ażeby każdy chory
miał dostęp do mądrego, wrażliwego lekarza. Niech się
ten lekarz także dziwi światu i ludziom, i ich stanom nie
do ogarnięcia. Niezliczona jest przecież liczba elementów, nieprzebrane są księgozbiory, które gromadzą informacje na temat ludzkiej osoby i sceny, na której się ona
porusza. Cóż mówić o odniesieniu do Boga i demonów,
które krążą, mnożąc nieobliczalność wszystkiego, czego
dotykamy. W rytmie – jeśli się uda. Bez tchu – jeśli się
nie udaje. Kiedy przydarzyła mi się pierwsza psychoza
tuż po urodzeniu mojego drugiego synka, półprzytomna,
a pół nie, spytałam doktora Winida (teraz już świętej
pamięci mojego pierwszego lekarza), czy to jest schizofrenia. Ten delikatny nadzwyczaj człowiek powiedział mi
– pani ma taki szczególny rodzaj wrażliwości, inni by
może dostali zawału, pani dostała psychozy.

Z

nów, a może po raz pierwszy w tym tekście z pełną
świadomością, chcę powiedzieć – psychoza jest jakąś
konsekwencją zbyt trudnych wydarzeń w życiu. Najpierw one,
a potem psychoza jako konsekwencja. Wiersz o wróżkach to
był jeden z najstarszych moich wierszy, kiedy nie wiedziałam przecież, że rozsypanie mi się zdarzy. Ale jest w nim
właśnie tego przeczucie. Świat jest zły. Umówmy się – świat
jest też zły. I to jest jego normalność. Dlaczego normalne
jest, przy spokojnej rodzinnej kolacji, oglądać w telewizji 24
trupy Albańczyków z wyłupionymi oczami w jakiejś szopie
w Kosowie, a za chwilę słuchać miłym głosem przekazywane
wydarzenia sportowe. Przecież nie chorujący psychicznie
mordują z największą precyzją od tysiącleci, a tygrysy
pożerają chrześcijan także od tysiącleci, choć niekoniecznie
dosłownie. Zadam tu infantylne naprawdę pytanie – dlaczego
normalne jest przekazywanie sobie nawzajem wszystkich

fot. Agnieszka Szewczyk

okrucieństw świata z prędkością światła i dlaczego one
są normalne? Ja nie widzę, gdzie jest jakaś norma i żeby
można było ją do głębi ustalić. Choć na pewno wszyscy
chcielibyśmy.

Z

akończenie projektowane było jako modlitwa. Przez to
rozumiem – jak się mówi w kościele – westchnienie
do Boga, w którego nie umiem nie wierzyć. Napisałam
kiedyś –
…jest niebo, jest wysokie
popatrz – a do niego
każdą kruszynę smutku
Pan podniesie z piekieł…

O

gromny jest świat i w tym ogromnym świecie zdarzają
się psychozy jako jakieś dno doznań, albo jakaś doznań
wysokość. Wszystkie one powiązane są z wydarzeniami
w życiu realnym na tym świecie nieodgadnionym. I oto
pewnego dnia, kiedy usiłowałam rozplątać doznania, spoglądając za okno dostrzegłam młode zielone wiązy oświetlone
słońcem i rudą hiszpańską dachówkę domu sąsiadów, i całe
jej tło – błękit tkany, zdobiony malutkimi chmurkami. Nie
mogę się nie cieszyć, że i to jest mi dane, że dana mi jest
radość (duża radość) oglądania tego widoku. No i co, że
widzę także w tej samej chwili krzyż pański – mój domowy
krucyfiks na białej ścianie oświetlony tym samym słońcem.
Jedyną właściwą modlitwą, bez dewocji żadnej mówiąc, jest
modlitwa dziękczynna. Bo skąd by się to wszystko wzięło,
gdyby nie było darowane.

P

arę słów jeszcze. Nawet jeżeli uznać, że choroba wygasa
powoli sama, w tej drodze (myślę) pomagają ludzie.
Najbardziej ludzie, którzy, nie po prostu, ale są wzorem.
Albo zwyczajnie, są r a z e m. W tak niebotycznie skomplikowanym mechanizmie, jakim jest całość umysłu, serca,
duszy i w koncu ciała, ktoś (wiem to ze swojego życia) może
mieć władzę zegarmistrza. Chorujący pragną przecież takiej
władzy. Ja pragnęłam. Dobrodziejstwo terapii, ale także tych
części świata zewnętrzego, które dają się objąć, przyswoić.
Czyżbyśmy tylko dobro potrafili przyswajać? Chyba tak jest
na dnie. Już tylko dobro da się przyswajać. Każdy okruch
walki jest podpowiedzią drugiego człowieka, podpowiedzią
przychodzącą z zewnątrz. Pewnie to łaska dostrzeżenia.
I właśnie okno we mnie otwierało się w chorobie już tylko
na jasność i jej ślady, kiedy panowała ciemność absolutna.
A więc dezintegracja pozytywna znaczy, że pragnienie
dobrego pojawia się w rozsypce zupełnej, kiedy już tak
brak tchu, że z ciałem chorym i obolałą duszą nie da się
iść niżej, lecz już tylko wyżej. I to jest do przekazania. Ta
wiadomość jest pomocna dla każdego, kto cierpi i jeszcze
nie wie po co. Jeśliby uznać w obliczu śmierci, która dotknie
z pewnoscią wszystkich, że życie może być wypełnieniem
danego nam czasu, wtedy i chorowaniu można nadać sens.
Przecież to lwia czasem część życia. Gdyby więc uznać,
że nie zmarnowana, gdyby u c z y ć, że to tylko część...
Najbardziej potrzebna chorującemu jest wiadomość, że jego
męka się skończy. Skończy, nawet jeśli na rzecz mniejszej
męki być może, ale że to tylko część (życia) i spotkanie
najprawdziwsze ze sobą. Ta myśl może być radą lekarza,
który sam tak wierzy i sam się nie przerazi. Lekarz nie może
się przerazić. Musi wiedzieć, że nie jest bezradny i że jest
tym mocniejszym w dialogu. I że w ogóle jest to dialog.
Spotkałam w moim życiu takiego lekarza. W swoim własnym
przerażeniu czułam właśnie jego moc, spokój i pewność jakąś,
że skoro jesteśmy ludźmi, może istnieje wspólna płaszczyzna
człowieczych spraw ważnych, czyli że w terapii zmierzamy

do poprawienia błędów, moich wreszcie nazywalnych. Mój
lekarz przekonał mnie, że są one ludzkie, nie diabelskie, i że
się je da unieść i poprawić. Zawarta w tytule myśl może być
przekazana chorującemu przez lekarza – że cierpienie jest to
wyzwanie w życiu, które jest całością właśnie z tym cierpieniem, i bez niego życie nie byłoby tym autorskim dziełem,
które podpisać można własnym imieniem.
nie zabronię sobie cierpienia
jest pożyteczne
trawi kształt
– napisałam, kiedy już mogłam to napisać i doświadczenie to
potraktować jako p a s j o n u j ą c e.

T

raktując ten tekst jako list, którego na pewno nie uda
mi się skończyć, dodam – oczywiście, każda rozmowa
istotna jest ważna i jakoś terapeutyczna. Rozmawiający nie
musi być lekarzem. To ma być drugi człowiek, to Drugi,
którego twarz oglądam i któremu odsłaniam moją twarz. Jeśli
się to udaje, pomaga mi nieść brzemiona, a pomoc jest
wzajemna, bo wszelkie ludzkie porozumienia wydobywają nas
z głębi samotności. Chcę tu jednak powtórzyć, że otwarcie
jest darem (myślę, boskim darem) tak samo ważnym jak To,
co pozwala opisywać słowami świat, uczucia, stany, nazywać
smutek, a także (czasami) radość – w nadziei spotkania,
które koi ból, a szczęście zwielokrotnia. Na kolejne zakończenie bardzo stary wiersz mój (modlitewny oczywiście),
wskazujący więc szczęśliwe rozwiązanie:
okruchy babilońskie
luster tysiąckrotnych
stały się Rozmową
to jest początek drogi
której końca nie ma
po drodze jest Słowo.
Małgorzata Misiewicz
Redaktor Naczelna

15

Słowo może
					 leczyć
O

dkąd zachorowałam na schizofrenię, a następnie powróciłam do rzeczywistości, świat
„normy” objawił mi się jako – jednocześnie – pełen półprawd i powierzchowności. Odnosiło się to zarówno do
relacji międzyludzkich, jak i doznawania uczuć. Odtąd też słowo, ulubione
i umiłowane, konsekwentnie leczy mnie
z rozpaczy. Słowo pochodząc z duszy
pozwala zbliżyć się do swej prawdziwej natury i ją określić. Tak naprawdę
poznałam siebie dzięki wierszom. To
one, w najtragiczniejszym okresie
mego życia, pozwoliły mi na zachowanie jakże zachwianego poczucia
własnej wartości. Było to wtedy, kiedy
nic innego nie stanowiło o mojej tożsamości. Pisanie uleczyło mnie z samotności, dzięki niemu nawiązałam autentyczny kontakt ze światem, wypowiadając w sposób jawny i szczery treści
podświadome. Pisanie to nie tylko
rewelacyjna autoterapia, to również
wyśmienita zabawa, a także ćwiczenie

kuję. Dzięki nim wiem, ile jest we mnie
bólu, płaczu, samotności i rozpaczy.
Dzięki nim umiem śmiać się przez łzy
i widzieć światełko w tunelu. Tworząc
odnajduję siebie – odosobnioną, lecz
jawną. Niemalże bezwstydnie odkrytą.
Wiersze pozwalają na wgląd w to, co
z natury ukryte, delikatne i bojące
się oczu ludzkich, światła dnia. Moje
wiersze są mną, akceptując je, akceptuję siebie.

Znaleźć swoje miejsce w świecie –
cel i droga każdego poszukującego.

Z

naleźć swoje miejsce w świecie
– cel i droga każdego poszukującego. Ja miałam szczęście. W okresie,
gdy me życie utknęło w martwym
punkcie, trafiłam do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowym Targu.
Jest to instytucja szczególna. Zrzesza
osoby chore psychicznie i niepełno-

Myśli, które przelewam na papier
są dla mnie „strumieniem świadomości”, „zwierciadłem namiętności”
i „domem myśli”.
intelektualne. Ten rodzaj twórczości
daje możliwość zastanowienia się nad
tym, co naprawdę czujemy. Ma wpływ
na głębszy wgląd w samego siebie,
na dystans. Myśli, które przelewam
na papier, są dla mnie „strumieniem
świadomości”, „zwierciadłem namiętności” i „domem myśli”. Są one
świadectwem mnie samej – zniszczonej przez los i pokonanej; to ja,
zniszczona, dzięki nim powstaję i nimi
się bronię. One sprawiają, że jestem
wojownikiem. Zdarzało się, że me
utwory były ostatnim niezdławionym
okrzykiem buntu, dlatego je gloryfi-
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wistości przekraczamy granice normy.
W „Promyku” zostałam doceniona
i zaakceptowana. Ludzie, których tam
spotkałam, obdarzyli mnie ciepłem i
aprobatą. Terapeuci sprawili, że zaczęłam się rozwijać, dzięki temu moje dni
nabrały sensu, znaczenia i kolorytu.
Dziś wiem, że warto przeżyć dzień
będąc jednostką aktywną. Wiem, że
nawet długi i uciążliwy okres znojnej
samotności może zakończyć się

sprawne intelektualnie. To spowodowało, że me stany skrajne nie były
już jedynymi znanymi. Cierpienie,
jakie towarzyszy zaburzeniom umysłowym nie było już wyrokiem, a stało
się pomostem pomiędzy naszymi
doświadczonymi przez los osobowościami. Nigdy nie sądziłam, iż gdzieś
mogę czuć się tak komfortowo. To,
że są tego typu domy, jest budujące.
One zwracają uwagę społeczeństwa
na problem, jakim jest izolacja ludzi
innych. Inny niejednokrotnie znaczy
„winny”. Społeczeństwo odsuwa nas
za to, że poprzez swój odbiór rzeczy-

sukcesem. Jestem dowodem na to, że
umiejętność nawiązywania kontaktów
jest sztuką, możliwą do opanowania
w każdym wieku. Środowiskowy Dom
Samopomocy wspiera mnie w realizowaniu pasji, jaką jest rysowanie,
malowanie i pisanie. Dzięki terapii
nabrałam dystansu do mego życia.
Nauczyłam się analizować je krok po
kroku, widzieć siebie w krytycznym
świetle. To pozwala mi na szerszy
wgląd w swoje własne braki. Dlatego
właśnie, jak już wspomniałam, mogę
się rozwijać. To cudowne, że przestałam być odludkiem skazanym na
wygasanie w świecie własnych urojeń.
Ich wymyślanie i poddawanie się im
było bowiem próbą zabicia pustki. To
cudowne, że co dzień przytrafia mi
się coś nowego – coś, co mnie kształtuje, gdyż w „Promyku” nie można się
nudzić. Jestem trochę skrępowana
tym, że tak zachwalam ten nowotarski dom samopomocy, ale robię to
szczerze. Jestem wdzięczna wszystkim ludziom, dzięki którym on istnieje.
Nim do niego trafiłam, byłam smutna
i opuszczona, z zazdrością spoglądałam na tych, którzy zaangażowani są
w rozliczne zajęcia. Ja pozostawałam
bierna, tygodniami tkwiłam w łóżku.
Myślałam, że nie potrzebuję wyzwań
ani zmian. Nie chciałam przyjąć

D

latego apeluję do tych, którzy
tworzą, rozwijają i finansują
instytucje takie jak ta. Działajcie
dalej! Wasz trud i wysiłek nie idzie
na marne. Pozwalacie odnajdywać
radość zwykłych chwil współprzeżywanych z innymi, co sprawia, że
stają się podwójnie cenne. Drodzy
terapeuci! Jestem Wam wdzięczna za
serce, które okazaliście mi w swoim
działaniu sprawiając, że wychodząc
z domu mam dokąd pójść. „Promyk”
jest dla mnie ucieczką od świata
pozbawionego wrażeń i ogołoconego
z doznań. Jest miejscem, w którym uczę się drugiego człowieka,
dogłębnie.

***

żywe, mocodajne, niosące wrażenia,
wyzwalające energię. Jest to coś,
co sprawia, iż człowiek czuje, że nie
jest w stanie uczynić żadnego kroku
naprzód. Izolacja bowiem utrudnia
wszystko. Izolacja uczy tego, że świat
jest miejscem zimnym i niebezpiecznym, bo nie ma się na kim oprzeć. Nie
ma komu zaufać. A zatem zwycięża
podejrzliwość, lękowe nastawienie
i depresja. Trudno mi dzisiaj znaleźć
jedną przyczynę mojego dawnego,
złego funkcjonowania społecznego,
myślę jednak, że może powodem tego
jest fakt, iż byłam nazbyt zamknięta
w sobie. Był to czas, kiedy mej
samotności nie ukrócało nic, najbardziej nawet żarliwa modlitwa. Kiedy
przyszłość jawiła się jako pusta
i odpychająca, a teraźniejszość była
bezsensowna. Piszę o tym nie po
to, by użalać się nad sobą, lecz by
tacy jak ja, lub podobni, zrozumieli,
że nie są odosobnieni w problemie,
o którym wspominam. By dać im
nadzieję i zachęcić do prób szukania
drugiego człowieka. We wspólnocie
nie ma prawa być ludzi odsuniętych
na margines, bo jeśli są, to znaczy,

Moja sytuacja zmieniła się, kiedy
znalazłam pracę. To ona nauczyła
mnie prawie normalnego, aktywnego funkcjonowania. Dzięki niej
zrozumiałam, że jestem w stanie
konstruktywnie działać.

W

spomniałam już kiedyś, iż
jestem członkiem Nowotarskiego
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyk”. To właśnie miejsce, w
którym stałam się istotą społeczną
w pełnym znaczeniu tego słowa.
Wcześniej, niestety, pod tym względem bylo tragicznie. Nie tylko
schizofrenia pogrążyła mnie w stanie
permanentnej izolacji, także skłonności osobowe sprawiły, że stałam się
przysłowiową „samotną wyspą”. Tylko
Ci, którzy krążą niespokojnie pośród
pustych ścian swojego pokoju, nie
znajdując zeń drogi wyjścia zrozumieją, co mam na myśli pisząc
o samotności totalnej. Jest to coś, co
sprawia, że człowiek zdaje się być
zawieszony w próżni, pozbawiony
ożywczych bodźców i odcięty od
świata. Odsunięty od wszystkiego co

że gdzieś zagubiło się zrozumienie
najbardziej elementarnych potrzeb
człowieczych, takich jak współudział
i współprzeżywanie. Znaczy to też,
że kogoś skazano na emocjonalną
wegetację, na ucieczkę w głąb
samego siebie. Moja sytuacja zmieniła
się, kiedy znalazłam pracę. To ona
nauczyła mnie prawie normalnego,
aktywnego funkcjonowania. Dzięki
niej zrozumiałam, że jestem w stanie
konstruktywnie działać. Z pracy tej
musiałam zrezygnować ze względów
zdrowotnych, lecz nadal szukałam
miejsca dla siebie. Drugim błogosławieństwem mego życia było odkrycie
„Promyka”. Zajęcia terapeutyczne,
jakie odbywają się w tym ośrodku,
nie trwają długo, dzięki czemu nie są
męczące. Dla takich osob jak ja stanowią one dużą atrakcję. Urozmaicają

fot. Agnieszka Szewczyk

do wiadomości tylko jednego, że
w pustce nic nie może się urodzić,
że z pustki, jaka mnie opanowała, nic
nie może powstać. Obecnie jestem
człowiekiem raczej szczęśliwym.
Promyk dostarcza mi nowych wrażeń
i scala z rzeczywistością.

dzień, uczą samorozwoju a nawet,
w pewnym stopniu, samodyscypliny.
Zajęcia te to: rysunek i malarstwo (w
tym na szkle), nauka obsługi komputera, kulinaria, ceramika a także prace
stolarskie. Można też uczęszczać na
zajęcia korekcyjne oraz brać udział w
psychoterapii indywidualnej i grupowej. Z ręką na sercu muszę przyznać,
że terapeuci z ośrodka są osobami
ze wszech miar życzliwymi. Są też –
podkreślam – bezinteresowni, otwarci
na nasze problemy i potrzeby. Dla
mnie osobiście zrobili naprawdę wiele.
Zorganizowali mi odczyty literackie
i wernisaże umożliwiając twórcze
otwarcie się. „Promyk” to miejsce,
w którym mogę być sobą, co dzień
ucząc się pokonywać lenistwo czy
skłonność do bezczynności powodowanej problemami natury psychicznej.
To „dom”, w którym nie muszę silić
się na żadne szczególne zachowanie, ani nakładać masek, by zostać
zaakceptowaną. My, uczestnicy,
akceptujemy siebie nawzajem bez
szczególnego wysiłku, co daje się
odczuć. Zapraszam do „Promyka”
osoby z zaburzeniami psychicznymi
czy upośledzone, które może trochę
zagubiły się w naszej trudnej rzeczywistości i potrzebują fachowej pomocy,
by się odnaleźć. Przyjąć tę pomoc
to nie wstyd, wszyscy potrzebujemy
drugiego człowieka, każdy od czasu
do czasu potrzebuje kogoś, komu
będzie mógł zaufać. Ja zaufałam i jest
mi z tym dobrze. To o wiele lepsze
niż bezczynne czekanie na zmianę.
To nawet lepsze niż życie w złudnej
nadziei, iż jest się tak wyjątkowym, że
w pojedynkę można sobie poradzić
z całym światem.
Sylwia Mensfeld
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Drzewa i ludzie
W

yobraźmy sobie las w środku
lata z drzewami, które bezgłośnie walczą o byt, w tym
przypadku o dostęp do światła. Tutaj
szansę przeżycia mają tylko silne,
zdrowe, niemal agresywne okazy,
których liście są w stu procentach
pokryte zielonym chlorofilem, dzięki
któremu przechwytują, przetwarzają
i magazynują energię słoneczną.

I

wyobraźmy sobie też drzewko z genetycznym defektem – częściową utratą
chlorofilu, co objawia się zielono-białymi
liśćmi, które tylko w ograniczonym
stopniu mogą wychwytywać i magazynować wspomnianą energię świetlną.
Jest to defekt, ale nie defekt śmiertelny.
Śmiertelny byłby wtedy, gdyby cała
powierzchnia liścia była pozbawiona
chlorofilu, gdyby była jednolicie biała.

I

nnymi słowy mamy dwa rodzaje drzew:
te najczęstsze – zdrowe, silne, zielone,
które mają wartość gospodarczą, dostarczając drewno na deski, opał itd., czyli
podlegają pod leśnictwo; oraz drzewa
dużo rzadsze, słabe, biało-zielone, które
mają wartość ozdobną, dostarczając
wrażeń estetycznych, czyli podlegają
pod ogrodnictwo.

K

rótko mówiąc: to, co nie ma znaczenia w leśnictwie, znajduje zastosowanie w ogrodnictwie. Każde z tych
drzew ma swoją wartość w określonych
warunkach i w określonym miejscu.

***

tych, którzy radzą sobie na otwartym
rynku pracy i spojrzenie obejmujące
jednostki, które na otwartym rynku pracy
są bez szans.

W

tym drugim wypadku polityka rządu
powinna dążyć do wyszukiwania
takich ludzi i stworzenia im godnych
warunków pracy, w której wydajność
nie będzie najistotniejsza, lecz będą
na pierwszym miejscu takie wartości,
jak: wartości artystyczne, integracyjne,
częściowo ekonomiczne. Te warunki
pracy stwarzają ośrodki terapii zajęciowej i niektóre zakłady pracy, w których
stworzono warunki pracy chronionej.

J

eśli porównać społeczeństwo do
lasu, to spacerując po tym lesie
wciąż dostrzegamy drzewka z defektem genetycznym, które wegetują lub

Polityka rządu powinna obejmować oba spojrzenia
na istotę problemu pracy: spojrzenie obejmujące tych,
którzy radzą sobie na otwartym rynku pracy i spojrzenie
obejmujące jednostki, które na otwartym rynku pracy
są bez szans.

T

akie zmutowane drzewko rośnie sobie
w środku lasu i ma tylko cień szansy
na przeżycie, ponieważ nie może konkurować ze zdrowymi, w pełni zielonymi
drzewkami. Oczywiście sytuacja taka nie
zdarza się często – trzeba mieć ogromne
szczęście, by choć raz w życiu natknąć
się na mutanta chlorofilowego – zdarza
się to, powiedzmy, raz na tysiąc siewek,
ale jednak zdarza się.

W

moich wędrówkach po lesie
bukowym, w ubiegłym roku natknąłem się na taki właśnie okaz. Żal mi się
go zrobiło i po prostu wyjąłem go z korzeniami i przesadziłem na razie do doniczki,
a docelowo do ogrodu mojej siostry, gdzie
skąpany w słońcu będzie mógł spokojnie
i swobodnie rosnąć bez żadnej konkurencji, stając się bardzo dekoracyjną rośliną,
cieszącą wzrok wszystkich, którzy będą
na niego patrzeć. Wreszcie znajdzie
swoje miejsce.
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C
O

o może nam przypominać powyższa
historia?

tóż jest to przypowieść o dwóch
rodzajach ludzi: pierwszy z nich
stanowi ogół większości zdrowych,
wydajnych, zdolnych pracować i konkurować z innymi w walce o byt; ale istnieje
też druga, nieliczna grupa ludzi, która
przegrywa na otwartym rynku pracy,
ponieważ jest słabsza, mniej wydajna,
ponieważ posiada defekt choroby, np.
choroby psychicznej.

W

przypadku drzew istnieją dwa
spojrzenia; spojrzenie leśnika
ceniące tylko wartość gospodarczą,
a więc wydajność i produktywność,
oraz spojrzenie ogrodnika, ceniące
wartość estetyczną. W przypadku ludzi
jest podobnie; polityka rządu powinna
obejmować oba spojrzenia na istotę
problemu pracy: spojrzenie obejmujące

wręcz giną w konkurencji ze zdrowymi
okazami.

S

pacerując po realnym lesie staram
się dostrzegać wprawnym okiem
ogrodnika siewki o nietypowo zabarwionych liściach. Jeśli je wypatrzę, wyjmuję
je z korzeniami i przenoszę do lepszych
warunków.

A

le w pewnym sensie ja sam jestem
takim drzewkiem... Czy ktoś mnie
dostrzeże i stworzy mi lepsze warunki
rozwoju?

T

akich jak ja są setki tysięcy,
rozproszonych punktowo po lesie
społeczeństwa. Czasem wystarczy tak
niewiele, by polepszyć ich warunki
bytowe, a wtedy odwdzięczą się pełną
gamą kolorów.
Bolesław Gorgol

Jak to było z moim pisaniem?

J

uż jako dziecko wykazywałam dobrą pamięć, lubiłam
czytać i szybko się uczyłam. Jako dwuletnia dziewczynka recytowałam wierszyki, bajki i śpiewałam
piosenki. Jako dziecko byłam również bardzo silna.
Podobno nigdy nie płakałam i byłam bardzo zdyscyplinowana. Miałam jednak wrażenie, że nie zawsze taka będę.
Byłam zamknięta w sobie, nie zdradzałam emocji.

N

ie wiem, czy czułam się z tym dobrze, ale cieszyłam się,
gdy poszłam do szkoły, że szybciej dorosnę. Wolałam
być dorosłą niż dzieckiem.

W

podstawówce byłam bardzo dobrą uczennicą. Przede
wszystkim chwalono moje wypracowania; dobra też
byłam z ortografii. Ale gdy poszłam do starszych klas
szkoły podstawowej, miałam już pewne problemy. Zaczęły
się też problemy z pisaniem. Bałam się, że nie potrafię pisać, że się nie sprawdzę. To doprowadzało mnie
do choroby. Prowadziłam pamiętnik, w którym wszystko
spisywałam. Wszystkie obawy, to co czułam w danej
chwili. To mi pomagało.

J

innych, aby sprostać wymaganiom, aby nadal mnie
chwalono. Bałam się utracić talent. Trochę to źle na
mnie wpływało. Raz, gdy miałam napisać wypracowanie,
nazażywałam się aspiryn, aby nie pójść do szkoły. Nie
chciałam nikogo zawieść, gdyż pisanie tego wypracowania wcale mi nie szło. Wiele było takich wydarzeń, kiedy
bałam się, że nie sprostam wymaganiom. Stwierdziłam
nawet, że boję się również sukcesu, tego, że mi wyjdzie
i będę chwalona. Błędne koło zamykało się, pogrążając mnie w egocentryzmie i złym nastroju. Zaczęły się
gorsze oceny, no i przyszła choroba. Dlatego że chciałam pięknie pisać, mając blokadę, która nie pozwalała
mi pisać. Tak jak lubiałam, czyli swobodnie, tak jak
potrafię, nie tak jak inni by chcieli. Ale nadal pisałam.
Potem wiersze w liceum, teraz sprawy związane z chorobą i pobycie w mieszkaniu chronionym. Lubię pisać
zwłaszcza dla siebie. Pisanie mi pomaga. Rozeznaję
wtedy swoją sytuację, to, co się dzieje w moim życiu.
Towarzyszy mi od dzieciństwa i będzie towarzyszyć
długo. Jako lekarstwo na trudne dni.
Dominika Skrzypak
Mieszkanie chronione

ednak lęki się pogłębiały. Wiązało się to również
z pisaniem. Zamiast pisać dla siebie, pisałam dla

Marica

U

palny dzień. Na pozór zwyczajny,
ale dla mnie z pewnych przyczyn
– najtrudniejszy w życiu. Przed
godziną dokonałam wyboru, podjęłam
brzemienną w skutki – niekoniecznie
miłe i przyjemne – decyzję. Więc pewne
sytuacje się nie powtórzą. Nigdy. A inne
nie nastąpią. Człowiek jest zwierzęciem
pełnym melancholii – pomyślałam. Ulega
nastrojom, przywiązuje się, a czasami
powinien uciekać gdzie pieprz rośnie.
Dla własnego dobra i żeby go potem
nie bolało.

Niezwykłe stworzenie zaczęło obwąchiwać moją dłoń.
– Jak on się wabi? – spytałam.
– No, przedstaw się – zachęcała dziewczyna.
– Jestem Liska – powiedział pies
– możesz mnie spotkać na czacie
Batorego w każdą sobotę; pomagam
zakochanym, sama jeszcze nie znala-

S

zumi w moim sercu – tak drżeć może
tylko mój zraniony świat. Szłam starą
ulicą; nie oglądał się już za nią żaden
mężczyzna.

złam drugiej połówki. Tu Liska zaczęła
się prężyć jak kotka nie przymierzając,
bo właśnie przechodził dorodny samiec
rasy Syberian Husky.
– No chodźmy za nim, to może wreszcie zostaniesz babcią – rzuciła w stronę
swojej wlaścicielki. Jej pani nie wyglądała na zaskoczoną ani zgorszoną tym
tekstem. Najwyraźniej taki był styl Liski.

O

dchodząc Liska popatrzyła mi
głęboko w oczy i rzekła:
– Niech Cię prowadzi Twoja szczęśliwa
gwiazda...

A

moja prababcia siedziała przy
ognisku, zewsząd otoczona górami;
trzymała w dłoniach oswojonego kruka,
który jadł jej z rąk dobroć. Usłyszałam
jak echo słowa: – Dobrze zrobiłaś
kochana. – W oddali zachodziło słońce.
I nie był to ziemski krajobraz.
Katarzyna M.
Środowiskowy Dom Samopomocy

G

dzie najlepiej lizać rany? Oczywiście
w domu. Jednak najpierw trzeba
tam dotrzeć. Dobrnęłam do przystanku.
Było zupełnie pusto. Nagle przyszła
dziewczyna z psem o jasnografitowej sierści i szmaragdowych oczach.
fot. AF
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„Trzecie stadium, to stadium degradacji – nazwa wskazuje, że następuje
tu totalna degeneracja psychiczna, to już ruina. Nie ma już tej osoby,
która kiedyś była w tym ciele. Zupełne odcięcie od rzeczywistości.
To stadium zwane jest też okresem wygasania, bo wygasają emocje
społeczne. Pojawia się trwały rozpad osobowości. To już trwały defekt
schizofreniczny, nic się już nie zmienia.”
Mieczysław B. Klimek „Mój przyjaciel Schizofrenik”

„ Złoty wiek ”
Ż

yjemy w epoce, w której ceni się
przede wszystkim młodość, sprawność, sukces. Ludzie pozbawieni
tych cech przestają się liczyć w ocenie
społecznej i rzecz ważniejsza – czasem
również w ocenie własnej. Seniorzy
przewlekle chorujący psychicznie swą
obecnością kwestionują tę postawę, są
kłopotliwi i niepożądani. Niepożądani
w klubach seniora, paradoksalnie kłopotliwi
dla psychiatrii humanistycznej XXI wieku.

S

połeczności intensywnie się starzeją.
Fakty te implikuje poszerzające się
zainteresowanie problematyką ludzi
starszych. Według rekomendacji ONZ
podstawą polityki narodowej w stosunku
do ludzi w podeszłym wieku i ludzi
sędziwych powinna stać się ustawa
o ich prawie do uczestnictwa w życiu
społecznym, kulturalnym i ekonomicznym
swego narodu. Ubogie jest naukowe,
filozoficzne, psychologiczne i wszelkie
inne polskie piśmiennictwo dotyczące
choroby, która towarzyszy człowiekowi
całe dorosłe życie i który mozolnie
zmagając się z nią, dożywa starości.
Kraj nasz nie stanowi pod tym względem
wyjątku – piśmiennictwo jest wszędzie
ubogie, a temat stanowi tabu. Otwartym
pozostawiamy pytanie, dlaczego tak
jest. Bezsprzecznie, przyczyn jest
wiele. Nie jest przedmiotem tego
referatu dociekanie ich, ani jakakolwiek
analiza. Jednakże praktykę implikuje
fakt, iż większość decyzji dotyczących
postępowania z osobą chorującą na
schizofrenię, która osiągnęła wiek zwany
podeszłym – musimy podejmować
nie w oparciu o wyniki metaanaliz lub
badań randomizowanych, lecz o własne
doświadczenie i oczekiwania chorego.
Słowami „naszych pacjentów” będziemy
też mówić na tym spotkaniu. Może ich
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milczenie, ich cisza stanie się za jakiś
czas donośnym opiniotwórczym głosem.

My,

profesjonaliści
psychiatrii,
patrzymy niekiedy na „naszych”
seniorów poprzez pryzmat stereotypów –
jako niedołężnych, bezwolnych ludzi, traktując ich protekcjonalnie, podejmując za nich
w naszym mniemaniu dobre decyzje, a nie
widzimy samostanowiących i samoświadomych jednostek. Diagnozy bowiem zaledwie opisują rzeczywistość. Jeśli mamy
zrozumieć, musimy przyjrzeć się człowiekowi. Nie zauważamy, kiedy choroba
„odeszła”. Został starzejący się człowiek,
mężczyzna, kobieta, pozbawieni tego, co
towarzyszyło im przez całe dorosłe życie:
objawu choroby, towarzysza zastępującego
niekiedy cały świat. Przyjaciela wiernego,
rzeczywistości oswojonej, paradoksalnie
bezpiecznej, niejednokrotnie jedynej znanej.
„Wiesz, powiedział pewnego dnia jakoś
tak smutno Pan Paweł, właściwie jestem
zdrowy, nie mam już żadnych objawów”.
Dopytany uśmiecha się, mówi o swej
towarzyszce z tęsknotą, jak o kimś, kto go
na starość opuścił. „Moje życie jest bardziej
ubogie, smutniejsze, poszukuję alternatywy,
recepty na dalsze życie”. Pan Paweł bierze
czynny udział w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach kształcenia
studentów, profesjonalistów, wspomina...
Po latach izolacji emocjonalnej poszukuje
miłości życia, kobiety towarzyszki. Paul
Federn powiedział to tak: „Wszystko, co
żyje musi kochać, by nie umrzeć”. Freud
pisał tak: „musimy kochać by nie popaść
w chorobę, i musimy zachorować, gdy
z powodu frustracji nie potrafimy kochać”.
Z myślą o Panu Pawle, Pani Eli, Panu,
Pani... dwa lata temu została powołana
„Grupa Wsparcia – Klub Seniora”. „Klub
Seniora” skupia 15 osób przewlekle chorujących psychicznie, zagrożonych społecz-

nym wykluczeniem, znajdujących się
w sytuacji mogącej powodować ubóstwo
emocjonalne. Ze względu na głębokość
i specyfikę zaburzeń psychicznych oraz
wiek, uczestnicy grupy zostają wypisywani
z zajęć rehabilitacyjnych w warsztatach
terapii zajęciowej oraz innych form instytucjonalnej pomocy (wyjątek stanowią
tu Środowiskowe Domy Samopomocy).
„Dobrze, że mogę tu przychodzić. Jest
to jedyne miejsce, w którym jeszcze
mnie chcą” – mówi Pan Adam. Po
chwili upewnia się czy na pewno jest tu
pożądany. „Próbowałem w różnych instytucjach, wszędzie mnie gdzieś odsyłali, na
„Zwyczajnej” też byłem na rozmowie kwalifikacyjnej – powiedzieli, że jestem za stary.
„Do niczego się nie nadaję” mówi Adam
ukradkiem spoglądając na komputer. „Już
wszędzie jestem za stary...” Zaczęliśmy
oswajać wirtualny świat. W portalu „Nasza
Klasa” znaleźliśmy klasę Adama – nikt
się nie wpisał. Funkcjonowanie „Grupy”
opiera się na zasadach podejścia zmierzającego do kształtowania w uczestnikach
przeświadczenia, że posiadają wewnętrzną
siłę, która pozwoli wywrzeć wpływ na
bieg życia. Obowiązująca w nowocześnie
rozumianej terapii psychiatrycznej zasada
„empowerment” uzasadnia tylko te działania praktyczne, które wynikają z wnikliwego słuchania klientów sygnalizujących
swe indywidualne potrzeby, plany rozwoju
oraz przyczyny niekorzystnego położenia
społecznego.

K

ażdy dzień pracy z osobą starszą
uczy nas odczytywania potrzeb,
głębszego poznania naszych możliwości,
poznania siebie Każdy dzień uczestnictwa w grupie uczy użytkowników odczytywania też naszych potrzeb, empatii,
głębszego poznania swoich możliwości,
poznania siebie. Zapewnienie wsparcia

emocjonalnego niweluje dolegliwości
wynikające zarówno z choroby psychicznej, jak licznych w tym wieku dolegliwości somatycznych; wówczas wola życia,
jego jakość, kreatywność własna okazuje
się tak silna, że „Seniorzy” potrafią wyjść
z marazmu, a wartość życia spostrzegana jest przez nich wyraźniej niż
kiedykolwiek przedtem. Każdy dzień jest
przeżywany silniej, każde nowe wydarzenie dzielone z innymi zwielokrotnia swą
dotychczasową wartość i smak.

N

ie było łatwo. Początkowo spotykaliśmy się w jednym z ośrodków
psychiatrii środowiskowej, trochę nauki
komputera, wspólne śpiewanie, stare
filmy. Byli uczestnicy i dwie terapeutki.
Była psychiatria. Po pewnym czasie,
może w wyniku własnej frustracji,
zauważyliśmy, że żyjemy i mieszkamy
w Krakowie, a Kraków to muzea, kawiarnie. Nieśmiało nasz kuter wypłynął
z bezpiecznej przystani. Wypłynęliśmy
początkowo do zatoki, a potem dalej,
w morze. Naszym zamiarem jest wypłynięcie w bezkresną przestrzeń oceanu...
Motyw żeglarskiej piosenki „Hej, hej
żagle staw, ciągnij liny i się baw” był
o tyle adekwatny, o ile dotyczył trudu
i zmagania się z żywiołem, znacznie
gorzej było z zabawą. Spotkania w
muzealnych wnętrzach, przytulnych
kawiarenkach, atrakcyjnych pubach
nie zniwelowały przeświadczenia, że
w grupie wywodzącej swój rodowód
z psychiatrii powinno się rozmawiać
o sprawach związanych z chorobą.
Podstawową trudność stanowiła sztuka
prowadzenia zwykłej rozmowy i znalezienie dla niej tematu, odpowiedniego dla
„towarzyskiej konwersacji”.

Po

wieloletniej izolacji od „zdrowego
świata” Kraków wraz z całym jego
życiem: kawiarniami, muzeami, koncertami, teatrem był obcy. „Znalazłem się
tutaj chyba z kosmosu” – powiedział pan
Adam popijając tonik w pubie. Adam –
artysta-malarz wiedział, że w kawiarni
wypadało podjąć miłą konwersację „Nie
potrafię rozmawiać. Potrafię milczeć,
całymi dniami siedzę sam w domu.
Żona wraca wieczór zmęczona. Raz
w miesiącu rozmawiam z psychiatrą, ale
i on nie ma dla mnie czasu, wypisuje
recepty. Moje życie jest nudne, jestem
ciężarem dla dzieci i żony. Dzień należy
jakoś przeżyć. Muszę rozmawiać, mówię
do przechodniów przez zamknięte okno
pustego mieszkania”. Pan Adam potrafił długo opowiadać o swej chorobie,
licznych, bardzo licznych „autorytetach
psychiatrii”. O tej złej psychiatrii milczał.
Pozostał lęk przed szpitalem, przed
izolacją, tygodniową, wielomiesięczną...

„Może zmienię lekarza – będzie ze
mną więcej rozmawiał”. Milczeliśmy.
Potrafiliśmy ze sobą milczeć. Można
było oczywiście opowiadać o chorobie,
leczeniu, utracie nadziei. Pani Wiola
była niekiedy dziwaczna: przekładała
cukierniczki, zadawała dziwne pytania
barmanowi. Dla nas stanowiła konkret,
z którym wszyscy potrafili sobie poradzić,
normalność do ogarnięcia, zwyczajność
psychiatryczną. „Bardzo mi tego brakowało, dobrze jest znaleźć się znów wśród
ludzi. W młodości to była moja ulubiona
kawiarnia, potem, jak zachorowałem...
Nigdzie nie bywałem, w żadnym miejscu,
w którym można spotkać dawnych
przyjaciół, teraz sam nie mam odwagi”
– z nostalgią wspominał Marek, artysta
malarz. W chwili obecnej Adam i Marek
toczą długie dysputy o sztuce. Nigdy się
ze sobą nie zgadzają.

P

ewnego zimowego dnia muzeum
wyjątkowo było zamknięte. Brak
planu. Na spotkanie szłyśmy z lekkim
niepokojem, Co będziemy dzisiaj
robić? „Nie ma sprawy” – powiedziała
Pani Ela – chodźmy do „Zalipianek”,
jest taniej niż w „Bunkrze”. Nie, może
chodźmy do tej kawiarni „PRL”, tam są
takie swojskie klimaty. Ha, ha”. Idziemy.
To tylko 2 przecznice stąd. Gdzieś na
rogu, po drodze ktoś rozdawał ulotki.
„Na Studenckiej otworzyli nową kawiarnię – chodźcie, zobaczymy... Co nam
szkodzi?”

B

yło miło. Panowie sypali komplementami, piliśmy „yerba mate”,
umawialiśmy się na sobotni koncert do
filharmonii. Pan Adam miał zorientować
się, czy koncert jest wart naszej uwagi,
powiadomić wszystkich telefonicznie.
Pani Kasia, pielęgniarka, nowa uczestniczka „Klubu”, dotychczas milcząca,
była pierwszy raz ożywiona, uśmiechnięta, pierwszy raz piła „dziwne zioło”
w ładnym miejscu, wychodząc powiedziała: „dziękuję bardzo, miło było
z państwem się spotkać, nie wiem gdzie
jestem, ale chcę tu wrócić. Może była
to tylko chwila powrotu do świata, może
nie jest to spektakularny sukces, ale to
nas wspólny wielki wyczyn, to nasze
mistrzostwo świata”.

D

ziałalność turystyczna rozpoczęła się
w poprzednim roku jesienią, czterodniową wycieczką do Krościenka. Było to
przedsięwzięcie odważne. Pierwszy raz
mieliśmy wspólnie wyjechać. Już pierwszego dnia uczestnicy wzięli odpowiedzialność we własne ręce, a może to
nam udało się oddać odpowiedzialność
za klimat, za nocne ogniska, za bycie
razem...

J

ednym z punktów programu była
wycieczka do „Wąwozu Homole.” Jak
wysoko wejdziemy, czy damy radę? Czy
taka „wyprawa” nie stanowi zbyt dużego
wyzwania? Turystyczna ścieżka przekracza kilkakrotnie potok. Pokonujemy go,
przeskakując po dużych kamieniach na
jego dnie, co wymaga nieco zręczności, drewniane mostki... Trasa prowadzi lesistym i zawalonym rumowiskiem
dużych głazów zboczem. Dość strome
podejście ułatwiają drewniane stopnie
i poręcze. Towarzyszy nam szum potoku
spadającego po kaskadach. Idąc, z
bliska przyglądamy się wapiennym,
zabarwionym na czerwonawo ścianom
skalnym na otaczających polankę
zboczach. Wszyscy weszliśmy na
szczyt. A na końcu był taki Baca, który
częstował żętycą i buncem.

N

a spotkaniach „Klubu” obchodzone
są różne uroczystości, takie jak:
Andrzejki, Walentynki, Dzień Kobiet,
imieniny i urodziny, spotkania przy okazji
Świąt Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia.
Są też tacy, którzy w klubie spotkali
swoją nową miłość i twierdzą, że ta
jest najpiękniejsza, ponieważ pozwala
przetrwać, ponieważ
„Spojrzał, dodał mi urody,
A ja wzięłam ją jak swoją.
Szczęśliwa połknęłam gwiazdę”.
Wisława Szymborska „Przy winie”

P

ani Ela, emerytowana nauczycielka,
polonistka przywitała go słowami:
„Najprawdziwszy
Święty
Mikołaj
z dalekiej Laponii odwiedza wszystkich. Wszystkich, którzy wierzą w jego
istnienie. Spełnia marzenia, przynosi
nadzieję i radość. Wypełnia czas świąt
magią, która oby pozostała z nami na
zawsze”. To był prawdziwy, najprawdziwszy Święty. Pan Paweł w swej
kronice stara się odnotować wszystkie wydarzenia zachodzące w klubie
i środowisku, jako świadectwo przeżyć
ludzi w „złotym wieku” i optymistyczny
zapis dla przyszłych pokoleń. Danuta
Mastalska pisze w rozważaniach „Pod
wieczór życia”: „Najczęściej żyjemy jak
ślepcy i niekiedy dopiero starość otwiera
nam oczy na prawdę o niezastąpionej
niczym roli miłości”. O nich Jan Paweł II
mówi: „Jesteście błogosławieństwem
świata; jesteście bezcennym oparciem
dla Waszych synów i córek w trudnych
chwilach; jesteście niezbędnym uzupełnieniem świata”.
Anna Popek
Klinika Psychiatrii Dorosłych UJ
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Mapa w świecie,

czyli własna część czasoprzestrzeni

K

ażdy człowiek dotknięty schizofrenią ma swój własny sposób
chorowania, własny, tylko dla
niego charakterystyczny przebieg
choroby i linii życiowej. Badacze schizofrenii starają się pogrupować te osobiste
przypadki w większe całości – i w rezultacie dochodzą do różnych wniosków.
M.in. na przestrzeni ostatnich 200 lat
pojawiło się przejście od „przeważnie
niekorzystnego przebiegu choroby” (stąd
dawna nazwa „dementia praecox”, czyli
„otępienie wczesne”) do wyróżnienia
trzech podstawowych typów przebiegu
choroby – pojedynczego epizodu jako
wariantu najbardziej optymistycznego
z jednej strony, przebiegu ciężkiego
i lekoopornego, stale postępującego,
ze strony przeciwnej, oraz najczęściej
spotykanej i najliczniejszej trzeciej grupy
„pośredniej”, w której chorzy przeszli
więcej niż jeden epizod chorobowy,
ale przy odpowiedniej terapii i wsparciu społecznym są w stanie jako tako
funkcjonować. Sam osobiście czuję, że
należę do tej właśnie „pośredniej” grupy
i o niej właśnie traktuje niniejszy artykuł.

L

udzie z istotnymi dysfunkcjami
organizmu, różnymi formami niepełnosprawności uczą się – wraz ze swoją
chorobą – jakoś żyć w otaczającym
świecie. Człowiek chodzący z trudem o
kulach opracowuje swoją „Mapę świata”,
w której ma zaznaczone, które krawężniki
są dla niego za wysokie, które ścieżki
zbyt kamieniste, w którym budynku nie
ma windy itp. I w oparciu o uzyskaną
wiedzę porusza się w otaczającym
świecie. Tam, gdzie może dojść, zaspokaja swoje potrzeby życiowe, a z innych
miejsc rezygnuje lub wybiera sobie alternatywne sposoby komunikacji (pocztę,
telefon, czy zwłaszcza – i na całe wielkie
szczęście – Internet).

P

odobnie osoba chorująca psychicznie, gdy już minie szok pierwszej
psychozy, a leki są już właściwie
dobrane, uczy się otaczającego świata.
Uczy się, które działania dają jej ulgę
w cierpieniu psychicznym, gdzie może
pójść, z kim się spotykać, jak spędzać
dni. Jest to mozolna własna droga,
na której zdarzają się klęski, chybione
decyzje, nawroty choroby, próby, błędy
i kolejne próby. Uczymy się, które
zachowania należy i trzeba powta-
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rzać, a któych należy unikać. Uczymy
się, gdzie bywać, a od których miejsc
(i ludzi) należy trzymać się w największej możliwej do osiągnięcia odległości.
Tak właśnie powstaje tytułowa „własna
część czasoprzestrzeni”.

C

o z tego mamy, gdy już taką własną
czasoprzestrzeń mamy? Jeśli jest
bezpieczna, staramy się ją w takim
stanie utrzymać. Jeśli coś jej zagraża,
staramy się ją ochronić. Jeśli przestaje
nam wystarczać, musimy ją rozbudowywać o kolejne elementy – ze wszystkimi
niebezpieczeństwami i zagrożeniami
tego procesu.

W

e własnej części czasoprzestrzeni
czujemy się dobrze, bezpiecznie,
zaspokajmy swoje potrzeby życiowe. Co
jest jednak najważniejsze: nie chorujemy
już, nie mamy kryzysów psychicznych.
Nasuwa się niejako automatycznie
pytanie: czy jesteśmy wtedy zdrowi, czy
chorzy? Moim zdaniem, jeśli osoba po
kryzysie psychotycznym dalej bierze
leki psychotropowe, to taka osoba jest
nadal chora! Może być w remisji o
takiej czy innej nazwie, ale – skoro musi
zażywać leki – to jest chora! Czasami
na pogadankach o farmakoterapii
schizofrenii porównuje się tę chorobę
do cukrzycy, bo w cukrzycy chory na
nią człowiek musi do końca życia przyjmować insulinę. Więc chory psychicznie
– niby przez analogię – leki neuroleptyczne. Jednak w cukrzycy organizm
nie wytwarza już insuliny, a u chorego
psychicznie wytwarza jak najbardziej,
choć nie o insulinę w tym przypadku
chodzi, ale o dopaminę. Schizofrenicy
mają jej ponoć za dużo lub źle rozmieszczoną, lub są na nią nadmiernie wrażliwi.
Więc analogia z cukrzycą dotyczyłaby
bardziej choroby Parkinsona, w której
to w organizmie jest za mało dopaminy
i trzeba ją choremu dostarczać z
zewnątrz. To jednak na marginesie.

K

to to jest człowiek chory? Taki, który
musi brać odpowiednie lekarstwa!
Stąd poziom funkcjonowania u człowieka
chorego powinien mieć znaczenie drugorzędne! Ma dobrze ustawione leczenie,
swoją własną „mapę w świecie” i jak
długo te dwa elemety będą istnieć on
już nie powinien mieć żadnych pogorszeń! Ma blizny i wie, gdzie się nie

zapuszczać, które schody są dla niego
za strome, czy za dlugie. Chodzi tam,
gdzie może i żyje jak potrafi! Podobno
nawet śmiertelnie chore dzieci do swoich
ostatnich chwil czymś się bawią, a
przecież te zabawy nie określają defnicji
zdrowia, ale raczej cechy osobowości
dziecka! Człowiek chory psychicznie widzi, gdzie nie zaszedł, jakie
okazje, szanse i możliwości, plany
i marzenia choroba mu przekreśliła, ale – nie mogąc stale nad
tym płakać, jakoś się przyzwyczaił
i ma swoje małe radości, zwycięstwa i sukcesy! Choćby to był nawet
tylko zakup nieprzeterminowanego sera
pleśniowego, który przebiegła pani
sklepowa schowała głębiej na półce.
Nawet takie małe zwycięstwo też jest
zwycięstwem i może dawać satysfakcję!

C

złowiek, którego „mapa w świecie”
jest zagrożona, zaczyna czuć
lęk. Człowiek, którego „własna część
czasoprzestrzeni” już mu nie wystarcza, zaczyna czuć złość i frustrację.
Człowiek, którego „własna część czasoprzestrzeni” jest całkiem pusta i martwa,
umiera za życia. Przecież martwą czasoprzestrzenią jest właśnie grób!

N

atomiast człowiek, którego „własna
część czasoprzestrzeni” zostanie
zniszczona, zaczyna w większym lub
mniejszym stopniu cierpieć, chorować.
Może mieć na tyle siły, aby próbować
coś odbudować, ale często brakuje mu
siły albo budulca – wtedy pozostaje mu
tylko szpital psychiatryczny. Alternatywą
jest dramatyczne zwiększenie dawek
leków psychotropowych. Takie jednak
działanie tylko zmniejsza cierpienie i je
zamraża, a nic nie buduje!

P

odsumowując: chrońmy swoją
część czasoprzestrzeni przed złymi
wpływami i zagrożeniami oraz, a może w
szczególności, nie zazdrośćmy innym ich
własnego zdrowia w ich ciężko zdobytej
„mapie w świecie”, bo nie znamy ani jej
wielkości, ani jej kruchości, ani ceny,
jaką ktoś płaci za jej podtrzymywanie w
realu!!! Dla porządku i wyjaśnienia: real
– oznacza po prostu normalną rzeczywistość „w świecie” i jest przeciwieństwem
cyberprzestrzeni, czyli rzeczywistości
wirtualnej istniejącej tylko w pamięci
komputerów.                        J . P.

Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz
Osób Chorujących Psychicznie „Dla Nas”
redaguje Komitet redakcyjny w składzie:

 Małgorzata Misiewicz – redaktor naczelna
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

 Katarzyna Byra – z-ca redaktor naczelnej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

 Bogusława Skimina – sekretarz redakcji
Środowiskowy Dom Samopomocy

 Katarzyna Milcewicz

Środowiskowy Dom Samopomocy

 Marek Zmarz

Środowiskowy Dom Samopomocy

 Jan Wilkosz
DTP

Stale współpracują: Anna Bartosik (grafiki), Sybille Prins
(korespondencja – Niemcy), Mishka Jambor   (korespondencja – Australia).

Nad pracami redakcji czuwa
Rada Programowa w składzie:

 Prof. Aleksander Araszkiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy

 Prof. Jacek Wciórka
Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 Dr Andrzej Cechnicki
Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

 Dr Krzysztof Czuma
Dyrektor Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach

 Jarosław Naliwajko SJ
Duszpasterz osób chorujących psychicznie

 mgr Krzysztof Banach – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów, zastrzega sobie
prawo redagowania i skrótów nadesłanych tekstów za uprzednią autoryzacją.

