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Wesołych Świąt
Szczęśliwego Nowego Roku 2007
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia i także Nowy 2007 Rok.
Dlatego cała nasza Redakcja z serdecznością wielką chce przekazać Życzenia dla
wszystkich, którzy czytają czasopismo „Dla Nas”. Mały Chrystus przynosi zawsze
nadzieję, światło i przychodzi na Ziemię z miłością. Życzymy więc, żebyście te dary
z radością przyjęli do swoich serc. A tym, którzy doświadczają lęku, czyli choroby,
życzymy mocy i pokoju. A ten czas, który nadejdzie w Nowym Roku, oby był dla wszystkich czasem szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Redakcja
à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

Perspektywy. Czemu chcemy
zapobiec, co chcemy osiągnąć?
P

w następnym numerze m.in.:

olska znajduje się w trakcie transformacji od modelu gospodarki
centralnie sterowanej, od modelu
państwa totalitarnego i społeczeństwa
będącego przedmiotem a nie podmiotem rządów w kierunku modelu gospodarki opartej na wolności działalności
ekonomicznej i gospodarczej oraz
modelu demokratycznego państwa
prawa, i społeczeństwa obywatelskiego.
Gdzieś w ten nurt przemian wpisana
jest również transformacja modelu
opieki psychiatrycznej dokonująca się
obecnie w Polsce.

C

Sponsoring:

Małopolska Filia Sekcji Naukowej
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

zemu chcemy zapobiec, a co
chcemy osiągnąć? Na tak postawione pytanie odpowiedź nasuwa się
sama. Z polskiej perspektywy zapobiec
chcemy utrwaleniu i powrotowi do
systemu opieki psychiatrycznej właściwego państwu totalitarnemu. Jest to
model, którego wyznacznikami są:
jeden duży, centralny, zamknięty szpital
psychiatryczny w każdym województwie,
brak powiązania i współdziałania pomiędzy leczeniem zamkniętym a leczeniem
w warunkach pozaszpitalnych, przy
zupełnym, poza ambulatoriami, braku
tego ostatniego, pacjent jako przedmiot a nie podmiot procesu leczenia
oraz podejście biologiczne w leczeniu
z konsekwencjami w postaci nadmiernej
neuroleptyzacji oraz częstego stosowania środków przymusu bezpośredniego
i łamanie praw pacjenta. W tak zdefiniowanym modelu brak było miejsca na

uwzględnienie podmiotowości pacjenta,
a sami pacjenci np. nie mogli założyć
żadnego stowarzyszenia, bo nie istniała
wolność stowarzyszeń. Tak przedstawiony model „tradycyjnej” psychiatrii,
którą nie bez pewnego przerysowania
i lekkiej przesady nazwano tutaj „totalitarną” należy przeciwstawić modelowi
leczenia i opieki środowiskowej.
Wiemy więc z grubsza, czemu chcemy
zapobiec i zostało już zasygnalizowane,
co chcemy osiągnąć. Teraz należy to
tylko bardziej przybliżyć.

Z

polskiej perspektywy niewątpliwie
ważnym problemem jest zepchnięcie osób doświadczających choroby
psychicznej na margines społeczny
z powodów finansowych. W państwie,
gdzie stopa bezrobocia wynosi 15,5%
i jest bodajże najwyższa w państwach
UE, gdzie są olbrzymie obszary biedy
wśród ludzi zdrowych, nie powinno
może dziwić to, że ludziom chorym
psychicznie żyje się ciężko. Osoby
chorujące psychicznie, często zbyt
wrażliwe, by wytrzymać konkurencję
na otwartym rynku pracy, nie uczestniczą wraz z bezrobotnymi oraz innymi
bezradnymi w konsumpcyjnym dobrobycie, którego doświadczają ci najlepiej wykształceni z kwalifikacjami, nie
czerpią profitów z transformacji, jaka
się dokonała w Polsce, doświadczają
społecznego wykluczenia. Taki stan
musi rodzić frustrację. System rentowy
zaś jest niedostosowany, nieefektywny
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i niewydolny. Renty są żenująco niskie,
przyznawane niechętnie i rzadko, na
krótkie okresy – roczne, dwu- i trzyletnie.
Renta dożywotnia jest dziś rzadkością.
W sytuacji, w której przyznanie renty jest
dziś w Polsce marzeniem wielu chorujących, raczej nie zastanawiają się oni
nad ewentualnym negatywnym wpływem,
jaki ma pobieranie renty na ich reintegrację społeczną oraz samodzielność
i samostanowienie.

L

ecz osoby doświadczone przez
chorobę psychiczną spychane są
na margines życia społecznego nie
tylko przez uwarunkowania finansowe.
Również zjawisko stygmatyzacji przyczynia się do ich społecznego wykluczenia. Pokutujące wśród społeczeństwa
krzywdzące i stygmatyzujące stereotypy,
niewiedza, lęk przed tym co nieznane,
niezrozumiałe, pogarda dla słabości –
oto „demony”, przeciwko którym musimy

walczyć. Walkę taką podjęło właśnie
Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie
Drzwi”, którego jestem przedstawicielem.
Organizuje ono szkolenia dla lekarzy,
księży, nauczycieli, dziennikarzy, studentów, młodzieży szkolnej, mówiąc im na
temat choroby i własnych przeżyć. Trafia
do środowisk opiniotwórczych, starając się zmienić ich postrzeganie osób
chorujących psychicznie.

A

by zapobiec tym wszystkim patologiom, musimy rozwijać system
psychiatrii i opieki środowiskowej. Muszą
powstawać oddziały dzienne, warsztaty
terapii
zajęciowej,
środowiskowe
domy samopomocy, przedsiębiorstwa
społeczne, zakłady aktywności zawodowej i mieszkania chronione. Trzeba
uczynić wszystko, aby przywrócić
chorych społeczeństwu. Zostało dowiedzione, iż najlepiej uczynić to dając im
pracę, a przez to możliwość samostano-

wienia. Terapia pracą i poprzez pracę
– oto cel polityki państwa w zakresie
opieki psychiatrycznej. Ludzie chorujący mogą i chcą pracować, trzeba im
tylko to umożliwić. Obecnie w Krakowie,
ponadosiemiusettysięcznym mieście,
istnieją dwa przedsiębiorstwa społeczne.
Obrazuje to skalę potrzeb w tym zakresie. Tylko praca daje finansową niezależność i warunkuje samostanowienie,
daje prawdziwy Empowerment.

Ch

cemy więc zapobiec wykluczeniu osób chorujących, zerwaniu
więzi łączących ich ze społeczeństwem,
więzi emocjonalnych, gospodarczych,
finansowych. Zaś to, co chcemy osiągnąć, to właśnie budowa i umacnianie
tych różnorakich więzi w celu reintegracji osób chorujących psychicznie ze
społeczeństwem.
Marcin Szuba
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Psychiatria a wiêŸ spo³eczna

XVII Sympozjum polsko-niemieckie – Ravensburg 28.09-1.10.2006

D

oœwiadczenie na pewno bardzo interesuj¹ce i pouczaj¹ce.
Mieliœmy mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z perspektyw¹ polsk¹,
niemieck¹ i izraelsk¹, czyli spojrzenie na sytuacjê, kierunki,
problemy, z jakimi boryka siê wspó³czesna psychiatria.
Tematem przewodnim, motywem konferencji by³o „Deregulacja
ogranicza integracjê.” I tu niesamowity wyk³ad pana Nielsa
Porksena, w którym pojawia³y siê nawi¹zania do ksi¹¿ki „¯ycie
na przemia³”, jak te¿ do ksi¹¿ek Sybille Prins. Poruszane by³y
problemy ogólnoludzkie ery globalizacji œwiata. Nie czujê siê
na si³ach pisaæ o deregulacji. Moim zdaniem podstawowym
problemem jest integracja. Czêsto obserwujê, ¿e pacjenci
integruj¹ siê w obrêbie w³asnej grupy, podobnie jak terapeuci.
Na szczêœcie nie jest to regu³¹, wystarczy wspomnieæ niezapomniane obozy narciarskie, w których mia³am przyjemnoœæ
uczestniczyæ.

M

ogê powiedzieæ „i ja tam by³am, miód i wino pi³am”.
Podejmowani byliœmy iœcie królewsko. Wyk³adom,
odczytom co wieczór towarzyszy³ taniec, muzyka, zabawa,
wino i œpiew, a wykonane przez pani¹ doktor Mariê pieœni
– romanse rosyjskie by³y zachwycaj¹ce.

Z

nakomite referaty, zatytu³owane „O co walczymy, co
chcemy zachowaæ?”, wyg³oszone przez naszych kolegów,
Marcina i Rafa³a, nagrodzone zosta³y oklaskami. Wydaje
mi siê, i¿ dobrze by by³o, gdybyœmy mogli je przeczytaæ
w ca³oœci na ³amach gazety.

A

teraz, jeœli mo¿na, chcia³abym podzieliæ siê z wami moimi
odczuciami, przemyœleniami dotycz¹cymi choroby. Jest
we mnie du¿o buntu. Jest niezgoda na bycie traktowan¹
protekcjonalnie i z pewnego rodzaju wy¿szoœci¹. Nie podobaj¹
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mi siê okreœlenia, ani „pacjenci”, ani „beneficjenci”. Wiem,
byæ mo¿e przesadzam. Mamy teraz erê psychiatrii œrodowiskowej, ale jednak wydaje mi siê, ¿e droga do traktowania
nas, „pacjentów” jako wspó³decyduj¹cych, jako partnerów,
a nie bezwolnych pacjentów, jeszcze przed nami. Poza
tym, tu w Krakowie mamy szczêœcie. Tu zmiany zachodz¹
i zmienia siê podejœcie, ale jak wygl¹da to jednak, gdy się
patrzy z perspektywy ogólnej? Jest to chyba problem ogólnie
rzecz bior¹c równie¿ lekarzy innych specjalnoœci. Lekarz jest
niejako traktowany jako wszystkowiedz¹cy „Bóg”, a mia³am
„nieprzyjemnoœæ” byæ pacjentk¹ kliniki chirurgii. Wystarczy
popatrzeæ na poranny obchód. Lekarze u¿ywaj¹ jêzyka
niezrozumia³ego dla laików, mówi¹ ¿argonem medycznym.
Ludzie przybieraj¹ postawê prosz¹c¹ i ¿ebrz¹ o informacjê,
a czêsto nie wiedzą dok³adnie, co tak naprawdê siê z nimi
dzieje, co im dolega.

G

dy s³yszê, ¿e ludzie choruj¹cy psychicznie mog¹
wykonywaæ wy³¹cznie proste prace, to szlag mnie trafia.
Nie jesteœmy gorsi, nie ma nic z³ego ani uw³aczaj¹cego
w pracy pokojowej czy ogrodnika, chodzi tylko o to, ¿eby
byæ traktowanym na równi. Przy rozwiniêtej dziœ farmakoterapii i psychoterapii choroba psychiczna nie skazuje wcale na
wegetacjê i alienacjê.

M

ój apel – nie traktujmy siê sami jak chorzy! Nie stawiajmy
siê na pozycji przegranych! Nie czujmy siê gorsi!
Odkryjmy w sobie talenty i zdolnoœci! Uwierzmy, ¿e jesteœmy
pe³noprawnymi obywatelami spo³eczeñstwa i tak musimy
siebie postrzegaæ!
Agnieszka Mielnik

Psyche Drama
P

rzedstawienie Teatru Psyche
„Tristan i Izolda” wyrosło z wczesnośredniowiecznej historii, która
dotrwała do dzisiaj w ogromie wersji. W
celtyckich początkach i później – podejmowana przez Germanów miała, wydaje
się, głównie formę ustną. Odbiła swój
ślad we wszystkich obszarach kultury
europejskiej. Także w muzyce, jak np.
u niemieckiego kompozytora Ryszarda
Wagnera w połowie XIX wieku. Joseph
Bedier w 1900 roku scalił stare arturiańskie zapiski w jedną epicką opowieść,
która jest bezpośrednią matrycą
naszego spektaklu.

Wiosna

Do

Teatru Psyche trafiłem wiosną
2005.
Pierwsze
wrażenie
ogromnego dynamizmu grupy, na pozór
nieprzystawalnego do środowisk osób
chorujących, nie było jednak dla mnie
zniechęcające – choć uważam się za
nieśmiałego. Przeciwnie, okazało się,
iż dawne niemożliwe – tzn. swoboda
publicznej ekspresji – tu, w grupie,
nabierało innej rangi. Stawało się
czymś istotnym, uzasadnionym, podporządkowanym wyższej sprawie, sztuce,
terapii. Niepoważne, czasem, zachowania były umieszczane w poważnym
kontekście, co dawało mi ogromną
swobodę i odwagę. Nawet surowość
i nieociosanie, ekspresji aktora, były
przyjmowane – nie w kategoriach
wartościujących, dodatnio lub ujemnie;
estetyzująco, ale głównie pod kątem
praktycznym. Każda emocja, bowiem,
z racji swojej specyfiki zasługiwała
na uwagę. Wartość danego „zabiegu
aktorskiego”, mierzono jego szczerością. To podejście jest dla mnie
genialne, bo omija szerokim łukiem
tendencje „sportowe”, czy „zręcznościowe” w sztuce (arte = zręczność),
pojmowanej głównie jako okazja do
zabłyśnięcia – a zabierające dziełu
witalność i autentyzm.

Lato

C

ały czas moich zmagań w grupie
– nad „Tristanem i Izoldą”, a później
też nad „Snem nocy letniej” Szekspira,

przebiegał pod mottem równoważenia
się, we mnie, pragnienia poprawności technicznej z chęcią szczerości.
Nieudawania – ale bycia, w danej roli,
jak najbardziej sobą, a przynajmniej,
wkładania jak najwięcej „własnego”
w rolę. Nie powinno być, wg mnie,
przewagi jednego nad drugim.
Najpierw – prawda o sobie i o moim
uczuciu, a dopiero potem żmudna
praca, nabywanie biegłości technicznej, rzemiosła – pod okiem zawodowca.
Opanowywanie przeżyć jako tworzywa;
opanowywanie własnych słabości.
Jedną z najdłużej krępujących mnie
w tym zajęciu trudności, było moje
skupianie się na technice gry – ale
na zasadzie „nabywania” i później
„posiadania” określonych umiejętności. Mógłbym to sprowadzić do chęci
zakodowania wszystkich korzystnych
nawyków, manier, a wyeliminowania
tych kolidujących z nimi – wszystko
według własnego planu. Ciekawym,
może wydawać się, iż to podejście
– jak szybko zauważyłem – nie wiązało
się dla mnie z żadnym rozwojem.
Przyniosło jedynie konstatację, że
stres, zawsze towarzyszący występom
– stał się jeszcze większy. Priorytetowe
bowiem było dla mnie wtedy tak
naprawdę estetyzujące ujęcie zadań
scenicznych. Przedziwnie zamykało
mnie to na głębsze rzeczywistości
scenicznego „tu i teraz”. Hermetyzowało
mnie i utrudniało tylko moją współpracę
z kolegami i koleżankami w zespole;
zawierało także w sobie rodzaj ignorancji odnośnie potrzeb i oczekiwań
publiczności. Gra aktorska tak silnie
podporządkowana namysłowi zatracała
żywotność i płynność i mogłaby się
jedynie już wtedy ratować zmysłowością. Nie czułem się jednak tu tym ani
zainteresowany ani - również do takiej
formy wyrazu powołany. Musiałem
to zostawić i poszukać gdzieś poza
swoistymi „konceptualizmem” i „estetyzmem” jako zapuszkowującymi mnie
niemal dominantami działania.

zadowolonej z siebie (albo przerażonej sobą) niemrawej substancjalności
w czystą energię; niemogące żyć bez
innego. No tak…. sam siebie zapytuję
– jeśli nie substancjalność sama to co
jeszcze? To, na czym spocząć? No,
może właśnie na niczym. Bo zaufać
można tylko Komuś.

Owoc dramatu

To

opowieść o tragicznej miłości
tytułowych bohaterów. Jej czar
sprawia, że stają się oni rozdarci,
podzieleni. O miłości namiętnej, ale,
też mitycznie – idealnej; w ciągłym
rozbracie z rzeczywistością. Nie może
się ona pomieścić w obyczajach i ograniczeniach ludzkich, obnażających jej
zaczarowanie. Porywając obydwoje
kochanków, umieszcza ich w centrum
ich wspólnych tęsknot i pragnień, za
nowym krajem i nowym życiem. Miłość
ta, pragnie ich całkiem zjednoczyć
i nasycić; nieustannie im to obiecuje,
ale nie daje tego dopóki pozostają wraz
ze sobą samymi i z czasem zrośnięci.
Jest gotowa przebyć ścieżki śmierci
by, dopiero Tam, w „cudownym sadzie”
zajaśnieć i dać obojgu swój owoc
– Istnienie.
Jarosław Kleban

I

sama ta decyzja dodała mi już
bardzo dużo dynamiki jak również
spokojnej przytomności podczas
spektaklu. Poczułem, że wydobywając
się z otoczenia mojego „ja” („gryzących się cnót” – Nietzsche) jestem
w stanie to „ja” najbardziej zintensyfikować. „Ja” przeskakujące ze swojej

Rys. Dorota Du¿yk-Wypich
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II nagroda w konkursie literackim
„Razem w pracy, razem w życiu”

				

Godzina myśli

Poniedzia³ek

T

akie mam ¿ycie. Gospodyni domowej.
Ile jest do zrobienia w domu!?
Utrzymanie czystoœci, gotowanie, robienie zakupów. Wolne chwile te¿ trzeba
sensownie wykorzystaæ. Kiedy cierpiê siê
nudziæ, nie mam czasu na nudê. Nawet
podczas jazdy autobusem rozmyœlam
o ludziach, o lekturach. Ju¿ dzisiaj
czyta³am, o ego. Przez chwilê tworzy
siê coœ, na miarê w³asnego talentu.
A potem ¿yje siê prostym ¿yciem.
A to siê kucharzy, a to robi porz¹dki.
Banalne? Jeœli sprawia to co robiê
radoœæ i daje satysfakcjê, to dobrze.
Punkt widzenia. Œwiat jest Ÿród³em
radoœci. Mo¿na cieszyæ siê radosn¹
zabaw¹ dzieci s¹siadów, œpiewem
ptaków. Tylko Ÿród³a radoœci dostrzegaæ
i okazuje siê, ¿e zawsze coœ siê dzieje,
nie ma monotonii. Jimulka zmorzy³ upa³,
œpi, niech wypoczywa. Jak mo¿na byæ
tak m¹drym jak... ? I tu szereg nazwisk.
Oczywiœcie wybór jest œwiadomy, rezygnuje siê z jakiejœ doraŸnej banalnej
przyjemnostki. I okazuje siê raptem,
¿e to co robi umys³ to te¿ praca. Do
pracy potrzebne jest tworzywo, swoje
myœli, cudze myœli. Coœ co mo¿e mój
umys³ zainspirowaæ do pracy. Powstanie
wiersz, ju¿ siê cieszê. Coœ zawsze
siê dzieje w tej mojej przestrzeni
wewnêtrznej. Nic wielkiego nie odkry³am
i nie odkryjê. Wystarczy, ¿e uczê siê
czerpaæ satysfakcjê np. ze sprz¹tania.
Wiele gospodyñ domowych ciê¿ko haruje
¿eby utrzymaæ ³ad w domu. A przecie¿
nie ma takiego etatu. Powoli wychodzê
z choroby i motywacja do dzia³ania
sama siê znajduje. Nie mam pretensji
do œwiata, moje oczekiwania s¹ proste.
Nawet zauwa¿y³am, ¿e ¿yjê higienicznie. Jak jestem zmêczona, wypoczywam. Super relaks ta moja medytacja.
Czasem trafia siê z³ota myœl, a wtedy
lepiej siê ¿yje, Moje uznanie moja
kochana g³owo – myœl dalej. A ¿eby ci
siê lepiej myœla³o poczytam ci. Mo¿e
troszkê prozy, a mo¿e kilka wierszy
kogoœ m¹drego. A ty, moja kochana
g³owo, tylko tyra siê przejmuj i myœl.
Nagroda? Otó¿ to, spokojne ¿ycie jest
nagrod¹. Tylko siê nie zgub wœród
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tych m¹droœci, moja g³owo. Dziêkujê,
powiedziane przez Jimulka, te¿ sprawia
radoœæ. Oj, uczê siê tego bycia we
dwoje. Ludzi te¿ odbieram jako przyjemnych. Sk¹d agresja? Na to pytanie
ka¿dy sam sobie powinien szczerze
odpowiedzieæ. Do furii doprowadza³y
mnie „g³osy”. I teraz ceniê sobie chwile,
kiedy jestem sama ze sob¹, bez nich.
Kiedy siê pojawiaj¹...? Takie, omamy.
Do takiego spokoju „dosz³am porzucaj¹c
apatiê, z nastawieniem, ¿e muszê daæ
coœ ludziom, a wtedy sama coœ otrzymam. Choæby uœmiech i akceptacjê.
Mo¿e jak¹œ odê na czeœæ sprz¹tania,
moja g³owo?! To jest pomys³, jak zdrowo
chorowaæ, takie sprz¹tanie!

Wtorek

„C

z³owiek zbuntowany” A.Camus.
Cz³owiek miêdzy dobrem a z³em
Szatan dla mnie nie jest piêkny. Demon
pogr¹¿ony w rozpaczy. Bunt, ale
przeciwko z³u. Tyle tego na œwiecie.
Ludzie pogr¹¿eni w ignorancji. Natura?
Oczywiœcie jest ciemna strona natury.
To tajemnica. Uszczkn¹æ odrobinê
tajemnicy. To co mogê poznaæ,
ogarn¹æ swoim umys³em. To takie
poszerzanie granic odpowiedzialnoœci.
Wiedza, samoœwiadomoœæ, granica
wolnoœci, odpowiedzialnoœæ za swoje
cz³owieczeñstwo, wiêc trzeba czytaæ
ksi¹¿ki Alberta Camus. To g³êboka refleksja nad kondycj¹ cz³owieka. Pogr¹¿eni
w egoizmie mo¿emy nie zauwa¿yæ z³a.
A wiêc œwiadomy altruizm. M¹dry altruizm. Cz³owieczeñstwo? £atwo siê zagubiæ
wœród w³asnych egoizmów. Przyjmujê,
wierzê, ¿e Bóg jest mi³osierny. I nie
jest to wiara naiwna. Jakie pope³nia siê
wybory? W chwili podejmowania decyzji
czêœæ konsekwencji jest zakryta. Te
konsekwencje pojawi¹ siê w przysz³oœci.
I jesteœmy wobec tego – winni? Nie
wiedzieliœmy. Straszny los Jezusa,
który wiedzia³ kiedy umrze. Rozmyœlam
o odkupieniu. To mia³o sens przez dwa
tysi¹ce lat. Œmieræ to rzecz pierwsza,
musi przemin¹æ. A wtedy co? Cz³owiek
stanie siê równy Bogu? Bêdzie wiecznym demiurgiem? Bêdzie wtedy inaczej

¿yæ?! Cz³owiek wobec wiecznoœci. Jaka
moralnoœæ siê pojawia. Coœ znanego
tylko „cz³owiek wrogiem dla drugiego
cz³owieka. Jakaœ globalna rewolucja
œwiadomoœci potrzebna. Od zaraz. Bo¿e,
ile myœli od razu. O rasizmie, o religiach,
o tych wszystkich szowinizmach. A s¹
przecie¿ te¿ tacy ludzie, którzy nie
uznaj¹ tego, ¿e ten drugi cz³owiek jest
inny, inaczej myœli. Globalna jednoœæ nie
oznacza jednakowoœci. Ludzie s¹ ró¿ni.
Nie ma jakiejœ jednej matrycy zwanej
cz³owiek.

T

ak, bunt rozumny. Mogê siedzieæ
i myœleæ powoli o jakichœ b³ahych
sprawach. Ale ju¿ A.Camus nie
jest b³ahy. Życie nie jest kaprysem.
Potrzebne takie wychodzenie poza
siebie, siêganie do niemo¿liwego. Taka
œwiadomoœæ jak¹ mia³ Albert Camus,
jest niemo¿liwa. Ile mo¿e dziaæ siê
w umyœle?! Œwiadomoœæ, ale jaka? Los
poety, los niemo¿liwy. Rafa³ Wojaczek?
Tak bardzo zbuntowany, ¿e a¿ siê zabi³.
Czemu zaprzecza³? Komu siê przeciwstawia³? Że a¿ powiedzia³ ¿ycie doœæ!
M³ode, pe³ne cierpienia ¿ycie. Tak,
Rafa³ Wojaczek nie zgodzi³ siê na nic,
na ¿adn¹ przysz³oœæ. Tylko jego poezja
pozosta³a.

Œroda

W

czoraj umy³am okna. Razem
z Jimulkiem oceniamy co trzeba
zrobiæ w domu. On idzie do pracy, a ja
w domu robiê to i to. £atwo powiedzieæ,
ale kiedy ma siê depresjê, albo jest siê
pogr¹¿onym w apatii?! Otó¿ to, nale¿y
zrobiæ co jest do zrobienia, a wtedy
pojawia siê, ni st¹d ni zow¹d, zadowolenie. Wykona³o siê pracê, dla nas.
Gdzieœ tam p³aci siê za to co zrobi³am.
Ale ja tak ¿eby by³o zadowolenie, ¿eby
by³o czysto. A i choroba nie jest taka
wa¿na. A i zadowolenie dla tej osoby,
z któr¹ tworzy siê dom. Gospodyni
domowa to wa¿na osoba. Posprz¹ta,
ugotuje, pójdzie na zakupy. I musi siê
orientowaæ co, gdzie, jak w domu. Dla
mnie to jest jeszcze twórcza postawa,
w³asna nie przymuszana postawa. Sama

zrobiê i wtedy jest dobrze. Je¿eli nie ma
pracy? Ale¿ mam utrzymujê porz¹dek
w domu i jeszcze mam sporo czasu
dla siebie. Mogê siê zastanawiaæ nad
zawi³oœciami œwiata. Mycie naczyñ
te¿ mo¿e byæ wa¿ne. Robiê to i nie
myœlê o objawach choroby. A jaka
satysfakcja, kiedy dom czysty. Razem
z Jimulkiem, razem pracujemy, ja
w domu, on gdzieœ tam, wiêc tym
bardziej siê staram.

P

owoli mija³a apatia, zaczyna³am
to nazywaæ lenistwem. No to
wstyd! I zabiera³am siê do pracy,
Jimulek zadowolony, ja usatysfakcjonowana. Tak, gospodyni domowa to
te¿ zadanie, zw³aszcza dla tych osób,
które niedomagaj¹ psychicznie. Nie
chce siê pracowaæ, bo wszystko nie
ma sensu. Ciemne kolory ¿ycia. Ale
jak siê tak g³êboko wniknie w siebie,
to chce siê ¿yæ. Instynkt samozachowawczy? Niech bêdzie, byle chcia³o
siê ¿yæ. A i Jimulek rozjaœnia ¿ycie.
Jesteœmy razem, wiêc ja te¿ mam coœ
do zrobienia na tym œwiecie.

D

zisiaj kolacja bêdzie bardzo
smaczna, tak siê postaram! Na
terapii dowiedzia³am siê jak traktowaæ
swoj¹ chorobê. Kryzys psychiczny,
tak, mia³am kryzys psychiczny. Jestem
razem ze wszystkimi ludŸmi z terapii.
Pracujemy razem umys³owo, powoli,
¿mudnie porzucamy choroby, chyba

najbardziej dotkliwe, bo psychiczne.
Wykluczaj¹ce ze spo³eczeñstwa,
bo te drêcz¹ce lêki. Ale tam, na
terapii, pracujemy nad sob¹, swoj¹
œwiadomoœci¹, jesteœmy razem. I ¿eby
to przenieœæ na dom i pracowaæ dla
swoich bliskich. Ludzie musz¹ byæ
razem, wtedy jest pe³nia ¿ycia. Jimulek
mnie wspiera, ale ja nie czujê siê, przez
chorobê, zwolniona z obowi¹zków.
Jutro posprz¹tam w ca³ym domu.
Pod³ogi, kurze, ³azienka, kuchnia,
wszystko musi byæ czyste i pachn¹ce.
I to jest moja praca. Obudziæ siê
z apatii, Jimulek z pewnoœci¹ bêdzie
zadowolony. Mieszkamy pod jednym
dachem. To dobrze, ¿e jeszcze
chce mi siê konfrontowaæ w³asne
doœwiadczenia z doœwiadczeniami
innych. St¹d lektury i terapia. M¹droœæ
to obowi¹zek, ciekawoœæ œwiata.

Czwartek

B

unt rozumu koñczy siê szaleñstwem
– A.Camus. Niezgoda na samotnoœæ
na warunki ¿ycia, wreszcie na siebie.
Tak myœlê o sobie, co doprowadzi³o
mnie do szaleñstwa? Wiele prze¿yæ siê
na to z³o¿y³o. Odmienne myœlenie, i
skrzywdzi³am Irminê. Ale mo¿na ¿yæ bez
jej obecnoœci obok. Œwiadomoœæ, „¿e jest,
¿e ¿yje gdzieœ tam”. Oczywiœcie têsknota.
Taki bezradny cz³owiek, chory psychicznie. Samotny, samotny do szpiku.

D

zwoni³a dzisiaj
Ania, by³a chora,
mia³a
depresjê.
W depresji inaczej
siê myœli. I takie
skrajne emocje.

P

isarz
jakby
wiêcej
wie
i czuje. Jest tak,
rzesza
skromnych
ludzi.
A¿
tu nagle, w tym
szarym
t³umie,
pisarz, poeta, i on
twierdzi, ¿e ¿ycie
to piêkne ¿ycie.
Trzeba byæ twórc¹
w³asnego
¿ycia!
Niesie siê, ma siê
wp³yw te¿ na los
innych ludzi. Przez
ca³e ¿ycie trwa
wymiana, dajemy,
otrzymujemy.
W tym kontekœcie
lektura A. Camus.
H u m a n i z m .
Cz³owiek œwiadomy

siebie, œwiadomy swoich relacji
z Bogiem i z innymi ludŸmi. Có¿ to
oznacza, bycie œmiertelnym? Koniec
cielesnoœci. I z t¹ œwiadomoœci¹
czerpaæ satysfakcjê z ¿ycia. Jak ten
problem wygl¹da w kontekœcie lektury
A. Camus? Cz³owiek jest œmiertelny, to
jakby kara, zatrzymanie ¿ycia, unicestwienie, wspó³czeœnie? Docieraj¹
pierwsze nowinki, ¿e byæ mo¿e, bêdzie
mo¿na zatrzymaæ proces starzenia. Ale
ju¿ dawniej jogini potrafili wp³ywaæ na
swój organizm.

M

oje cia³o? Mój umys³? Musz¹ byæ
zdrowe. Jest katharsis cia³a i jest
katharsis umys³u. Medytujê o tym.

M

yœlê o œwiadomoœci. Przemiana.
Coœ trzeba zrobiæ z agresj¹. Nie
zgadzam siê na zbrodniê. Kara œmierci?
Jak¿e inaczej wygl¹da ten problem po
lekturze A. Camus. Istniej¹ takie mizerne
istoty ludzkie, które nie maj¹ sumienia,
wybieraj¹ z³o. Mo¿e nawet nie myœl¹,
nie maj¹ œwiadomoœci konsekwencji.
Ignorancja.

S

pecyficzna lektura to „Gitanjali”.
ws³uchiwanie siê w kroki Boga.
Taka piêkna i wzruszaj¹ca rozmowa
z Bogiem. I tak, m¹dry Hindus przemawia do mnie, istnieje w moim ¿yciu. Bóg
przemawia do mnie swoj¹ nape³niaj¹c
mnie melodi¹. Myœlê, ¿e R. Tagore bêdê
czytaæ stale* Niech bêdzie pod rêk¹.
Umys³ nie ma formy, ale jest jak takie
bez granic naczynie, do którego wk³ada
siê ró¿ne doœwiadczenia. Choroba to te¿
doœwiadczenie. Chcê oddemonizowaæ
schizofreniê. ludzie, którzy nie wiedz¹,
¿e jestem chora, traktuj¹ mnie normalnie. I ja wobec nich jestem normalna.
K³opoty? Nale¿y zrobiæ porz¹dek we
w³asnej g³owie.

Pi¹tek

W

.Szymborska nie mo¿e siê nadziwiæ,
¿e jest teraz, i ¿e jest cz³owiekiem.
Czy¿by by³ to przypadek, takie bycie
cz³owiekiem? Od chwili narodzin
doœwiadczamy ¿ycia, uczymy siê
myœleæ. Myœl to energia. Dobrze myœleæ.
Przebywaæ w aurze dobrych myœli.
Ceniê sobie spokój, kiedy mogê snuæ
refleksje. £atwe, proste ¿ycie – snucie
refleksji, i tak wiersze same siê pisz¹.
Trzeba mieæ na uwadze to jedno jedyne
wa¿ne s³owo. Jest niepokój o s³owo.
Takie szukanie obrazu, metafory.

T

ak mi dŸwiêczy ten Albert Camus.
Taka by³am niem¹dra myœl¹c o karze
œmierci. Nie mogê byæ katem. Œwiat
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trzeba obdarzaæ m¹dr¹ mi³oœci¹, bez
egzaltacji. Takie s³owa: godzina myœli.
Niech zawsze trwa. Taka uwa¿noœæ.
Zaprzeczenie banalnoœci i co za tym
idzie, nudzie. „Jeœli cz³owiek ma istnieæ,
musi dzia³aæ.” – A. Camus. Bêdê o tej
prawdzie rozmyœlaæ. Wschód ma te¿
prawdê o niedzia³aniu.

R

efleksje
z
chwil,
zapiski
z up³ywaj¹cego czasu. Inna rzecz,
¿e nie ma w tym szaleñstwa. Gospodyni
domowa, co mo¿e odkryæ? Mo¿e coœ
na swój temat. I mo¿e te¿ coœ zrobiæ
z czasem. Nie zawsze siê sprz¹ta czy
gotuje. Raptem odkrywa siê, ¿e mamy
swoje miejsce w œwiecie, i ludzie na
ogó³ s¹ fajni. O schizofrenii swojej myœlê
bez goryczy. Doœwiadczenia
z psychozy uœwiadomi³y mi, ¿e
mo¿na przetrwaæ i w ekstremalnych warunkach. Podczas
remisji choroby jestem najnormalniejsz¹ obywatelk¹ i pracowicie spêdzam czas. Ile rzeczy
musi
wykonaæ
gospodyni
domowa?! I ja to, bez oci¹gania,
robiê, Jimulek mi pomaga,
i w chorobie i w normalnym
¿yciu. Pokona³am strach, bo
przekona³am siê, ¿e reagujê
normalnie. Teraz to nawet jestem
ciekawa, jak bêdzie wœród ludzi?
¯mudne porzucanie choroby.
Jestem wyczulona na ka¿d¹
anormalnoœæ u siebie. Proste
dzia³ania, dla kogoœ, bardzo
inspiruj¹ i ciesz¹. Poczucie
wspólnoty.

wyleczyæ, bo mo¿na. A wtedy wracam
do tego, co lubiê robiæ. Lubiê czytaæ, bo
to o ludzkich losach. Lubiê byæ potrzebna. Jimulek mnie kocha i potrzebuje.
Tworzymy razem ¿ycie.

Im

wiêcej czytam, tym wiêcej sobie
uœwiadamiam. Ale jest te¿
wiêcej zagadek do rozwik³ania. Moja
postawa wobec ludzi jest wa¿na. Czy
potrafiê siê uœmiechn¹æ do przypadkowego cz³owieka? A spotykani
takich rozjaœnionych ludzi. Razem
w spo³eczeñstwie. Żeby choroba nie
by³a balastem ci¹gn¹cym w dó³. ¯eby
nie by³a te¿ piêtnem. Ró¿nic miêdzy mn¹
a przeciêtnym innym cz³owiekiem zbyt
wielkich nie ma. Jestem jakimœ ogniwem

J

C

zy moje tworzenie wierszy, czy
bajek, mo¿na nazwaæ prac¹?
Dla potencjalnego czytelnika? Kiedy
piszê czujê siê mniej samotna, mniej
wyalienowana
ze
spo³eczeñstwa.
Otó¿ to. Myœlenie o sobie, ¿e jest siê
psychicznie niesprawnym, jest bardzo
dotkliwe. Bolesne. Pojawiaj¹ siê lêk
i niedowartoœciowanie. Dobrze jest wtedy
pomyœleæ, ¿e te wszystkie psychozy to
tylko kryzysy psychiczne. I ¿e mo¿na je
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J

est mnóstwo gospodyñ domowych,
które szukaj¹ dla siebie miejsca
w œwiecie.

Niedziela

W

czoraj
wieczorem
dzwoni³a
Ania. Wysz³a z depresji. Jestem
z ni¹, przyjació³ka. Zapowiedzia³a
siê z wizyt¹. Przyjdzie z Robertem,
Bêdziemy rozmawiaæ i rozmawiaæ. Ania
jest wa¿n¹ dla mnie osob¹. Kiedyœ,
kiedy by³am sama, pomog³a mi. Bardzo
j¹ kocham, taki dobry cz³owiek.

J

Sobota
estem. Dzisiaj jestem razem
z Wis³aw¹ Szymborską.
Jej myœli moimi myœlami.
„Odchodzi³am od zmys³ów
bardzo du¿o razy.” To jest
jakaœ taka globalna prawda.
Innym, nawet tym niezdiagnozowanym, przytrafia siê cierpienie. Oni
tylko bez szwanku potrafi¹ to cierpienie
porzucaæ.

jest wa¿ne. I trochê nadziei na przysz³oœæ.
Tak, razem w spo³eczeñstwie.

w spo³eczeñstwie. „Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach”. Tak, ¿ycie we wszystkich
jego przejawach, jest interesuj¹ce. Nie
tylko za³amywanie r¹k, ale te¿ tworzenie. Kiedy czytam, nie zajmujê siê tak
bardzo sob¹, swoimi osobistymi problemami. Potem, kiedy np. sprz¹tam, mogê
snuæ refleksje i ³atwiej jest mi znaleŸæ
motywacjê do dzia³ania.

W

is³awa Szymborska jest prawdziwa.
¯ycie sk³ada siê z drobiazgów,
drobnych spraw, które nale¿y za³atwiæ
od zaraz. Nic na potem. Teraz, w którym ¿yjê

est jeszcze Iza, zdrowa,
zrobi³a karierę. Lubiê z ni¹
rozmawiaæ. By³yœmy ostatnio na
d³ugim spacerze. I tematów do
rozmowy nie zabrak³o. Znamy
siê ponad dwadzieœcia lat. Taka
przyjaŸñ. Nie ¿yjê w izolacji,
spotykam siê z ludami, wymiana
– myœli, doœwiadczeñ. Ale nawet
takie robienie zakupów, mo¿e
byæ przyjemne. Sprzedawcy mnie
ju¿ znaj¹ i zawsze padnie jakieœ
przyjemne s³owo. Przychodzê
do domu i jestem zadowolona.
Oczywiœcie zostawi³am w sklepach pewne sumy pieniêdzy,
ale takie jest ¿ycie. Ile osób
pracuje na nasze spokojne ¿ycie.
Sklepowe, kierowcy autobusów,
pani Ewa z terapii to najbardziej
znacz¹ce. Ilu jeszcze, wystarczy
sobie uœwiadomiæ i rozejrzeæ siê.
Spo³eczeñstwo. Jestem wpisana
w spo³eczeñstwo. Lubiê ludzi.
Takie uczucia s¹ mo¿liwe tylko
podczas remisji choroby. Straszne
s¹ lêki i apatia oraz omamy,
wówczas ma siê urojenia. A wtedy
tylko lekarz mo¿e pomóc. I co?
Okazuje siê, ¿e nawet wtedy,
podczas psychozy, nie jestem
sama. Przepisane leki pomagaj¹.
Robiê wszystko ¿eby wyzdrowieæ.
Razem z prowadz¹cym lekarzem kontrolujemy chorobę. Stopniowo pozbywam
siê niemocy. I przekonujê, i utwierdzam
siê, ¿e nie wszystko jest we mnie chore,
nawet pozrywane podczas psychozy
przyjaŸnie s¹ do odbudowania. Ludzie
potrafi¹ wybaczaæ dziwactwa. S¹
te¿ tacy, którzy rani¹, i tych omijam.
Czujê siê bardzo mocno zwi¹zana ze
spo³eczeñstwem. Ilu ludzi jest m¹drych,
odszukujê siê codziennie. S¹ wœród
nich domoroœli filozofowie, poeci.
Lila Borycka

Ravensburg 30 września 2006

Deklaracja Ravensburska
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego
w sprawie poparcia dla przyznania Irenie Sendler Pokojowej Nagrody Nobla
Od roku 1942 była członkiem ŻEGOTY, Rady Pomocy Żydom, stając na
czele Sekcji Dziecięcej. Po decyzji Niemców o likwidacji getta, Sendlerowa wraz
z współpracownikami rozpoczęła akcję wyprowadzania stamtąd dzieci, ratując je
od śmierci i umieszczając je w polskich rodzinach, sierocińcach, klasztorach, w różnych instytucjach opiekuńczych i wychowawczych. Były różne drogi wyprowadzania dzieci. Ambulansem – dzieciom podawano środki nasenne, potem pakowano
w worki i wywożono z getta jako ofiary tyfusu, przez budynek sądu, który przylegał
do murów getta lub przez piwnice domów stojących po obu stronach muru. Dzieci
przemycano również w workach i kubłach na śmieci, w skrzynkach między cegłami. Uratowanie jednego dziecka wymagało pracy co najmniej 10 osób. Dzieci
trafiały najpierw do konspiracyjnego oddziału pogotowania opiekuńczego, a stamtąd do bezpiecznego miejsca. W ten sposób zdołała ocalić około 2500 żydowskich
dzieci z warszawskiego getta – wiele więcej, niż było uratowanych na słynnej liście
Schindlera.
Irena Sendler swoimi czynami wkroczyła w samo jądro ciemności dwudziestego wieku, być może również po to, by swoją osobą oświetlić zło, zbrodnię,
niewdzięczność, ale również wydobyć z tysięcy osób ratowanych, ratujących i tych,
którzy się dziś o tym dowiadują, tak trudną nadzieję i wiarę w człowieczeństwo.
Nigdy nie zabiegała o uznanie dla swoich czynów, przeciwnie, całą swą dobroć,
mądrość i wrażliwość oddała dziełu ratowania życia, a później zachowania i zrozumienia trudnych powikłanych losów „ocalonych”.
Gdy próbujemy przybliżyć się do fenomenu Ireny Sendlerowej, zadziwia nas jej odwaga, siła, niestrudzoność, ale też niezwykła wrażliwość, dobro, które postępuje za ocalonym i wnikając w jego sposób odczuwania, horyzont widzenia, otacza miłością
jego biedny poraniony los. Lecz nie jest to tylko miłość pomocy i współodczuwania, to miłość lecząca rany tożsamości także następnych pokoleń.
Życie tych, którzy ich poprzedzają mówi Irena Sendler, nie było daremne, wypełniło się w nim wszystko, co wielkie
w człowieczeństwie, zarówno w walce o każdą minutę życia, jak w odmowie istnienia będąca niezwykłą manifestacją wolności
w tym piekle zniewolenia. Można chyba powiedzieć, o Irenie Sendler, że nie cofnęła się przed niczym. Weszła do wszystkich kryjówek zbrodni, tragedii i bólu.
Jako Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego powinniśmy zadbać, aby Irena Sendler i jej uczynki stały się
znane każdemu polskiemu, niemieckiemu i izraelskiemu dziecku, aby pozostały częścią pamięci o „losach ludzkich w krytycznych
czasach”, których utrwalanie, i przekazywanie nowym pokoleniom jest jednym z zadań naszego Towarzystwa. W lutym 2003 r.
Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu postanowiło zgłosić Irenę Sendler do Pokojowej Nagrody Nobla. Kandydaturę poparło dwoje
polskich noblistów, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Dziś Prezydent RP Lech Kaczyński podczas swojej wizyty w Izraelu
ponownie zgłasza ją do Pokojowej Narody Nobla. Dołączamy się uchwałą do głosu.
My jako Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego podpisujemy się pod głosem Dzieci Holokaustu i polskich noblistów. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby ta inicjatywa, nie uległa zapomnieniu pod presją codzienności, aby środowiska opiniotwórcze, politycy i wreszcie szersza opinia publiczna wskazały na nią jako na postawę heroiczną
„na stróża brata swego”, znak sprzeciwu wobec totalitaryzmu XX wieku.
Prosimy o przesyłanie listów popierających akcję na adres:
- Lech Wałęsa, Instytut Lecha Wałęsy, Aleje Jerozolimskie 11/19 00-508 Warszawa,
	     tel. 022-622-22-20, 621-14-92, fax 625-14-14
- Szymon Peres, The Peres Center for Peace 2 Hashalom Rd., Tel Aviv 67892 Israel,
	     tel. 972-3-5680680, fax 972-3-5680681
- Pan Prezydent Lech Kaczyński (list przez p.  Ewa Junczyk-Ziomecka, Podsekretarz Stanu
     w Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. 022 695 23 40).
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Nie każda praca leczy
O

soby z problemami natury psychologicznej a szczególnie osoby po
przebytych ostrych stanach psychotycznych mają bardzo duże problemy
z powrotem do pracy lub rozpoczęciem
kariery zawodowej. Praca daje możliwości samodzielnej egzystencji i założenia
rodziny a dla coraz większej liczby osób
stanowi jedyny sens życia. Bezrobocie
fatalnie odbija się na psychice nim
dotkniętych, w tym zwłaszcza osób ze
skłonnościami do poważnych zaburzeń
psychicznych.

M

ówi się wiele o potrzebie zatrudniania osób chorujących lub tych,
które wyzdrowiały. Trzeba jednak powiedzieć, że nie każda praca, nie każdy jej
rodzaj służy poprawie zdrowia chorych.
Wiem, że jest nią tylko praca zgodna
z profilem osobowości i przede wszystkim profilem zainteresowań pacjenta.

P

sychoza to demokratyczna choroba
– dotyka matematyków, filologów,
informatyków. Jest dobrze, że w Polsce
obecnie można znaleźć jakąkolwiek
pracę w sytuacji gdy 3 mln osób a więc
około 1-2 mln rodzin dotyka ten problem
społeczny. Nie jest dobrze, że zwykle
praca jakakolwiek oznacza pracę nie
tylko nieadekwatną do zainteresowań,
marzeń, ambicji pracującego, ale także
oznacza pracę nie w swoim zawodzie.
Gdy nauczyciel musi sprzątać, wtedy
nie może się rozwijać, nie tylko dlatego,
że choruje.

P

racowałem po studiach w wielu
zawodach, ale żaden mi nie
odpowiadał. W bieżącym roku, już po
określeniu mojej grupy inwalidzkiej
i ustaleniu prawa do renty socjalnej,
znalazłem pracę chronioną na korzystnych warunkach finansowych. Nie jest to
jednakże praca wymarzona a jako taka
nie pozwala na rozwój osobisty i realizację drugoplanowych celów życiowych.

N

iektórzy lubią pracę w samotności – dla nich praca w domu, w
wolnym zawodzie byłaby wskazana.
Mnie marzy się praca z ludźmi, zwłaszcza polegająca na rozmowie z drugim
człowiekiem. Większość, jeśli nie wszystkie problemy w relacjach między ludźmi
biorą się z utraty kontaktu i komunikacji,
z nieumiejętności rozmawiania. Problemy
izolacji społecznej chorych na schizofrenię to przede wszystkim brak inicjatywy
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do podjęcia i podtrzymania rozmowy,
bo nie ma relacji bez rozmowy, gdy
panuje milczenie. Gdy chory nie umie
rozmawiać otoczenie może myśleć, że
nie chce rozmawiać ale tak naprawdę
on nie potrafi a bardzo chce rozmawiać.
Najlepiej zawsze wychodzi rozmowa
między dwiema osobami. Chorym
trudniej jest dyskutować w szerszym
gronie, nawet bliskich osób, bo im
więcej osób uczestniczy w rozmowie,
tym trudniej ją ukierunkować. Praca
niszowa w samotności czasem jest
dobrym wyjściem, gdy chory z ludźmi
źle się czuje. Czasem wystarczy zmienić
otoczenie i znaleźć innych ludzi, ale
często chorzy tacy muszą być sami.
Tak się lepiej czują siedzą w domu, nie
wychodzą na zewnątrz.

J

ednak są chorzy, których lęk
i poczucie pustki redukuje obecność
ludzi. Ja do nich należę szczęśliwie,
a gdy jestem sam czuję się źle. Nie
można oczywiście przez cały czas być
w towarzystwie a czas na refleksję
i kontemplację bywa konieczny. Jednak
wiem na pewno, że praca polegająca
na rozmowie, doradzaniu, poradach,
konsultacjach byłaby dla mnie najbardziej odpowiednia. Podczas choroby
zmieniały się moje zainteresowania, tak,
że obecnie nie wybrałbym drugi raz
mojego zawodu. Choroba po części
spowodowała, że wybrałem polonistykę,
sądząc, że chcę być naukowcem, coraz
częściej jednak czuję, że nie byłby to
dla mnie dobry wybór z wielu powodów,
o których tutaj nie ma miejsca pisać.
Renta daje mi możliwość ukończenia
być może jeszcze jakichś kursów czy
nawet studiów, po których będę mógł
pracować z drugim człowiekiem.

W

gruncie rzeczy samotność to
w schizofrenii doświadczenie
podstawowe. Gdy wokół są ludzie,
można sobie radzić. Problem w tym,
że do chorego trzeba podejść. Zdrowy
winien wyciągnąć rękę jako pierwszy,
jako silniejszy i ten, który się nie boi.
Jeśli się boi, wtedy nie może choremu
pomóc.

C

hory zwykle pierwszy nie podejdzie
i nie zacznie rozmowy. Jeśli zdrowi
nie wyjdą do chorych, wtedy na kontakt
nie ma szans. Nie jest tak, że chory
nie chce rozmawiać – zazwyczaj wstydzi
się, boi się ośmieszenia, obawia się, że

to co powie będzie zbyt proste, ma
niskie poczucie wartości, czasem wręcz
kompleks niższości. Jest przede wszystkim nieśmiały, przekonany, że swoim
wyglądem straszy ludzi. Nie umie też
dobrać słów, gubi wątek, nie bardzo wie
co jest ważne, co chce właściwie powiedzieć. Mówi więc często byle co, żeby
za wszelką cenę podtrzymać rozmowę.
Samo słuchanie chorego nie wystarczy.
Potrzeba umiejętnie prowadzić dialog,
bo wierzę, że z każdym chorym na
schizofrenię da się rozmawiać. Czasem
sprawiamy wrażenie, że nie chcemy
rozmawiać, ale to pozór – zazwyczaj nie
umiemy, bo tego w szkole nie uczyli.
Czasem mówimy za dużo, nie umiemy
słuchać, wtedy zdrowy może nas w tym
wyręczyć. Kiedy indziej nie wiemy, co
powiedzieć, chcemy wtedy, żeby ktoś
mówił do nas a my słuchamy, albo
przynajmniej chcemy słuchać.

T

ak naprawdę jednak kłopoty z komunikacją nie dotyczą tylko chorych na
schizofrenię. Są chlebem powszednim
w rodzinach gdzie często ma miejsce
blok komunikacji. Bez rozmowy nie ma
szans na zawarcie dobrych znajomości,
na autoprezentację w konsekwencji na
zdobycie pracy i awans. Gdy szwankuje
komunikacja, zazwyczaj winny jest brak
zainteresowań, apatia. Dlatego trzeba
zachęcać i motywować beneficjentów,
żeby stali się ekspertami w jakiejś
dziedzinie. Wtedy mogą znaleźć interlokutorów podzielających ich zainteresowania. Najczęstsze tematy rozmów to
życie codzienne i wydarzenia z pierwszych stron gazet.

P

rzełamywanie barier społecznych
to w gruncie rzeczy pokonywanie
komunikacyjnych blokad. Jestem pewien,
że w tym momencie 50 mln chorych na
schizofrenię na całym świecie bardzo
chciałoby porozmawiać. Tyle, że nie mają
o czym, a przede wszystkim z kim. Bo
jeśli otoczenie chce wciągnąć chorego
w rozmowę, zawsze znajdzie temat,
który chorego zainteresuje. Zazwyczaj
w stanach ostrych chorzy lubią rozmawiać o sobie, preferują ciężką tematykę
filozoficzną, religijną. Nie trzeba uciekać
od pytań egzystencjalnych ani odwracać
uwagi chorego za wszelką cenę od tego,
podobnie jak nie zabrania się dzieciom
pytać o rzeczy oczywiste. Osoby po
kryzysie wolą rozmawiać już na tematy
obiektywne, neutralne, ze świata

zewnętrznego, czasem polityki, czasem
po prostu o codzienności. Nie pytajmy
wtedy na siłę o ich wnętrze, które chcą
zasłonić. Najlepiej udaje się kontakt, gdy
rozmowa jest lekka ale czasem poważne
dyskusje dają początek bliższej znajomości. A od niej zaczyna się poznawanie świata, drugiego człowieka, bez
którego żaden chory nie ma szans na
pracę. A nie mając szans na pracę, nie
ma szans na pełne człowieczeństwo.

J

est dobrze, że w Polsce praca jest.
Nie jest dobrze, że bywa to praca
byle jaka, zwykle fizyczna, wyczerpująca. Są chorzy, którzy źle znoszą
monotonię pracy, nie tolerują wysiłku
fizycznego. Innym praca rutynowa
pozwala odciążyć umysł. Praca

z ludźmi, polegająca w dużej mierze
na rozmowie to być może przyszłość
dla wielu beneficjentów. Chorzy świetnie znają się niekiedy na psychologii,
mogą doradzać innym pacjentom, być
ich asystentami. Ten potencjał ciągle
leży odłogiem i jest niewykorzystany w
pełni.

S

chizofrenia bywa postrzegana jako
choroba skazująca na samotność.
Trzeba to jak najszybciej zmienić, bo co
roku nadchodzą doniesienia o nowych
zachorowaniach na całym świecie.
Trzeba, żeby samotność była świadomym wyborem, dla tych, co wolą być
sami a nie smutną koniecznością.

P

sychiatria środowiskowa daje takie
możliwości. Kiedy byłem leczony
ambulatoryjnie nie było praktycznie
rozmowy. Obecnie włączono mnie
w system psychiatrii środowiskowej,
jest dużo czasu na rozmowę, na której
polega w istocie praca psychiatry. Nawet
drobny gest, jak pomoc pacjentowi
wstać z krzesła, gdy dokucza mu brak
koordynacji to wielkie dobro. Wziąć za
rękę, gdy nie wie jak się ma zachować.
To wszystko drobiazgi, które psychiatria akademicka trochę pomija, uważa
za nieistotne. Ale być może chorujący
wiedzą, że w życiu tak naprawdę nie ma
rzeczy nieistotnych.
Rafał Sulikowski
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Czas
C

zas. Oto zagadka. To od niego
w psychiatrii (także) wszystko się
zaczyna. I w nim tkwi rozwiązanie.
Cierpienie psychiczne to czas poza
zwykłym czasem (rytmem porządnym
życia). Niewymierny niby a jednak
liczony w sekundach. W sekundach,
z których każda zawiera ból, napięcie,
niepokój, strach, zdolne wypełnić całe
inne życie.

J

ak sobie wyobrażam te ciężarne
w śmierć sekundy, ciężarne także
w jakąś nieskończoność (często
przechodzimy w psychozach i śmierć
i trudną do określenia słowami
zwykłymi wieczność), doświadczane
są przez Każdego i zdrowego, jednak
w dawkach homeopatycznych.

D

laczego tak zaczęłam tekst
o temacie „Pomoc dla beneficjentów w Krakowie”. Bo czas – to jest
to bezcenne, czego potrzeba najbardziej chorującemu człowiekowi. Czas
drugiego człowieka. Nie, nie tylko
czas zewnętrzny obecności lekarza.
Właśnie jego czas wewnętrzny. Zgoda,
lekarz ma swój rytm swojego życia.
I to jakie jest ono, ile w nim „miejsca”
na rozmowę, ale także osobistej (to ani
trochę żart) d o s k o n a ł o ś c i
decyduje o skuteczności terapii.
A więc pomoc to jest ten niewyrażalny
czas – gotowość, czas – otwarcie, czas
– uwaga, niewyrażalny a do zauważenia przez każdego z nas, obciążonych

przeklętymi sekundami, które koniecznie trzeba zlikwidować, wyrównać ich
zaśpieszony oddech, położyć kres ich
władzy nad oddechem.

Polski powiedzą na pewno profesjonaliści. Powrócę jeszcze tylko do
słowa c z a s, aby zamknąć stosowną
klamrą.

N

C

ie wiem, skąd bierze się taki
czas wewnętrzny. Moc i miejsce
na cudze cierpienie. Ale on istnieje
albo nie. I lekarz tym (tylko) może
pomóc albo nie. I chory człowiek to
czuje albo nie. I albo się uwalnia
albo cierpi sobie. I czasem w sobie
znajduje właściwe rozwiązanie. Mówię
to, bo nie chcę wchodzić w utopię.
Tak naprawdę wystarczy w lekarzu
tyle tego „czasu wewnętrznego”, co
na miarę ludzką jest możliwe. Ale
dobroć to już w całości. Chorowanie
jest skutkiem jakiegoś zła, więc tylko
dobroć (w całości) potrafi uleczyć.
Także i dlatego odwołujemy się do
Absolutnego Dobra, kiedy tylko potrafimy, kiedy zbledną śmiertelne sekundy
ciemności a ich (jak zaskuczałam
poprzednio) jest przecież bez liku.

zas leczy rany. Ale nie samotny
czas. Nie zamknięty czas. Czas,
który jak okno w monadzie może
pomóc otworzyć na Dobrą Część
świata drugi człowiek. Być może
w imieniu Boga.
Małgorzata Misiewicz

T

oteż jest lekarz zegarmistrzem
i jeśli oczekujemy czegoś, to aby
miał tego świadomość. W Krakowie
(mówiąc krótko) świadomość ta
w pionierskiej gromadzie (sporej)
lekarzy istnieje i promieniuje, i żadne
z nas przesyłających te parę słów do
Bethel nie zaprzeczy temu. O „systemie” psychiatrii środowiskowej, który
powstał i pewnie stanie się jakimś
wzorem do naśladowania dla reszty
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Moje spotkanie z teatrem
T

eatr pojawił się w moim życiu wcześniej niż sięgają moje wspomnienia.
Nasze pierwsze zabawy w gronie sąsiadów, rówieśników, nazywane były przez
trzymających nad nami pieczę „starszych”
Cyrkiem Tralabomba. Samo przedstawienie zatarło się w mojej pamięci, jednak
makieta dekoracji w witrynie Teatru
Groteska przez wiele lat dzieciństwa
budziła pamiętne do dziś sentymenty.

S

potkania z teatrem przebiegały
dwutorowo: raz było to oczarowanie jak zwykle dobrymi krakowskimi
spektaklami (Kraków nieprzypadkowo
gości obecnie scenę narodową), raz
spontaniczne czarowanie jakiegoś
towarzyskiego spotkania, przybieranie
póz i min, przyprawianie gęb, kokietowanie strojem, słowem, niespodziewaną,
zaskakującą sytuacją.

T

eatry były różne: od teatru liliputów,
przedstawienia Groteski i teatru
Biliżanki, poprzez estradowe prezentacje
w Parku Jordana aż po wielce uroczyste
jasełka w parafialnym domu katechetycznym, czy jubileuszowe wystawienie
„Chorego z urojenia” ku czci Antoniego
Fertnera (oglądane ze schodów jaskółki,
gdy fotel okazał się zbyt niski by
zobaczyć scenę).

M

ojemu wychowaniu szkolnemu
od początku towarzyszył teatr:
wystawne, aluzyjne akademie w podstawówce, próby inscenizacji lektur

w gronie kolegów, z których starszy brat
mego przyjaciela – licealista utworzył
zastęp młodzików w drużynie starszoharcerskiej. Ta drużyna posiadała
własny teatr i organizowała konfrontacje działań kulturalnych harcerzy
z prezentacją w amfiteatrze organizowanym ad hoc w jurajskich dolinkach.
Najbardziej pociągało mnie przygotowanie przestrzeni teatralnej, zaskoczenie
widza tym, że tu i teraz wyczarowuje się
coś niezwykłego a znaczącego.

B

ędąc aktorem w mym osobistym
teatrze życia codziennego czy to
w czasie wakacji czy innych rodzinnych
okoliczności z konieczności uczyłem się
innych obyczajów miejsc a były to kraje,
miasta, mieszkania.

F

ascynacja różnorodnością architektury pojmowaną za profesorem
Miłobędzkim, według Scamocciego jako
kształtowanie przestrzeni według nieba
i obyczaju (z którego rodzi się prawo,
i który może zaprzeczać niebu rozumianemu jako warunki przyrodnicze) skierowały mnie na studia architektoniczne,
wielce stechnizowane (co za inżynierski
termin), preferujące ergonomię, stresom
techniki miała przeciwdziałać medycyna
pracy. Tym trudniej było nieobyczajne
instynkty wyzwolone przez przeciążoną,
upokorzoną charówkę bohaterów tamtych
czasów, wpisać w obyczaj narodu
niesiony przezeń przez z górą tysiąc
lat, łagodzący spotkania i uczucia. Jak

większość bliskich mi kolegów nie
znalazłem się na studiach i tylko
udział w studenckim ruchu kulturalnym,
i wszechstronny, głęboki humanizm
moich wychowawców, pomógł mi w ich
ukończeniu. Najpełniej uświadomiło mi
to zetknięcie z teatrem „Psyche” i jego
inscenizacją „Tristana i Izoldy”.

Po

wieloletniej pracy polegającej
głównie na produkcji kubatury
dla statystycznych, wzorowych jednostek
wirtualnej przyszłości w przedstawieniu
zaintrygowało mnie głównie zachowanie
aktorów w przestrzeni.

S

krzywienie zawodowe kazałoby mi
nazwać je technicznym terminem
rozrządu ruchu i następstwem nośnych
znaków kodu kulturowego, ale…

T

erapia, w której uczestniczę pozwala
na osobisty kontakt z ludźmi biorącymi
udział w przedstawieniu, zetknięcie w sytuacjach codziennych. Ludzkie rozmowy
pozwalają poznać co skłoniło, oczarowało
ich w teatrze i jaką rolę odgrywa on w ich
osobistym, jakże różnorodnym życiu.
Jedni szukają kontaktu z przyjazną grupą,
to znów chodzi o zrealizowanie zawiedzionych ambicji, aplauz bliskich lub właśnie
obcego, nieznanego tłumu, widowni czy
też wczucie się w intencje autora i inscenizatora, odpowiedzialne interpretowanie
roli mimo natręctw choroby dotarcie do
widza lub na pozór swawolna zabawa
pozwalająca oderwać się, odetchnąć od
uporczywej choroby.

M

nie teatr ten nauczył różnorodności
ludzkiej psychiki i obawy o to, czy
jestem na tyle roztropny by swoistości tej
tak bardzo ludzkiej nie zdławić. I odwagi,
że jeśli chyba obdarzony (bo nie ukarany
mimo okresowych napadów zwątpienia,
zaniechania, apatii) jestem chorobą, to
nie ja jeden (a więc nie samotny, odosobniony, odseparowany – nie uwięziony
a więc jeszcze raz nie jest to kara)
borykam się z odrębnością swej osobowości. W cywilizacji technicznej mającej swój
reżim technologiczny (znowu inżynierski
termin) powinienem unikać tłamszenia
tej osobowości wśród ludzi i w sobie,
w sobie by zachować trzeźwość spojrzenia. Że do tego potrzebna mi terapia, tak
terapia a nie histeria, tarot, nałóg i inne
bezeceństwa. A to jest zwycięstwo terapii.
                           Marek Zmarz

14

Część III
„Z chwilą gdy artysta bierze jakiś przedmiot z natury, wówczas nie należy on już
do niej, a możemy nawet powiedzieć,
że artysta stwarza go w tym momencie,
wydobywając z niego jego znaczące,
charakterystyczne i ciekawe właściwości,
lub raczej wtedy dopiero nadając mu
wyższą wartość.”
Johann Wolfgang Goethe [13, s.15]

U

stalony i od dawna pokutujący
stereotyp, że malarstwo chorych to
szare rysunki i smutne obrazy, datuje się
od czasów, kiedy zajęcia z arteterapii
były prowadzone na poziomie wyplatania koszyków wiklinowych. Artyści profesjonalni zmienili obraz terapeutycznych
pracowni plastycznych; nagle okazało
się, że obok czerni i szarości istnieje
1500 odcieni błękitu i słońca, że istnieją
na świecie takie pędzle, które podążają
za myślą, a kratkowane papiery Nikifora
zostały przepędzone przez papiery
Cansona czy Fabriano.

B

iegłość w malowaniu można porównać do biegłości w opanowywaniu
obcego języka. Im lepsza znajomość
większej ilości słów-technik, tym sprawniejsze porozumiewanie się, wyrażanie,
tym ciekawsze staje się tworzenie. Tak
więc zaznajamianie się z technikami
malarskimi skomplikowało palety twórców,
ale nie odebrało im indywidualności.

H

istoria sztuki pokazuje, że istniały
w malarstwie szare i mroczne okresy
jak turpizm, symbolizm, kiedy to nie
choroba, a świadoma decyzja artystów
zaciemniała obrazy, zalewała przestrzenie płócien monachijskim sosem.

W

ydaje mi się też, że często tzw.
konferencyjna twórczość, przypomina swoimi cechami to, co powszechnie przyjęto za typowe cechy twórczości
osób po kryzysie psychicznym.

P

owtarzalność kresek, mechanizm
multiplikowania linii, głowonogi,
karykatury i kłębowiska, tworzone przez
tzw. konferencyjnych twórców, nie są
poddawane psychologicznej analizie.
A w każdym razie nie wszystkie takie
„dzieła”.

B

athus w czasie rozmowy z Constanzem Constatinim powiedział: „nie
sądzę, aby obraz można było objaśnić
słowami, gadaniem czy psychoanalizą.
Język malarstwa jest językiem autonomicznym, specyficznym i nie potrzebuje innych języków, by to wyjaśnić
i zrozumieć [2,s. 39).

M

alujący chorzy często nie umieją
poprawnie namalować przysłowiowego konia ale doznają wielu przyjemność z samego mechanizmu tworzenia.
Doznawanie przyjemności to jedno
z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą
Sztuka, choć wiemy, że sztuka przynosi
też cierpienie, jak to zauważył Zbylut
Grzywacz w jednej ze swych pięknych
i mądrych rozpraw o malarstwie osób
chorych
psychicznie.
Cierpienie
z powodu artystycznej niepewności,
braku natchnienia, pustki i gwałtownych
poszukiwań sensu tworzenia.

Na

przestrzeni lat mojej pracy
z chorymi zaobserwowałam,
że w miarę wzrastania artystycznych
umiejętności malującej grupy, zwiększają się ich twórcze wymagania.
Obserwowałam większą odpowiedzialność za treści i formę. W miarę upływu
czasu nasila się potrzeba zdobywania
wiedzy z zakresu Historii Sztuki, chęć
odwiedzania wystaw, oglądania obrazów
i reprodukcji. Pojawia się też większa
dbałość o własne rysunki czy szkice,
a nawet przywiązanie do nich. W grupie
malujących razem pacjentów nawiązują
się nowe artystyczne przyjaźnie i fascynacje. Sztuka zaczyna zajmować coraz
to istotniejsze miejsce w egzystencji tych
osób. Pojawia się natarczywa ochota na
„zamalowanie świata”.

„M

alarstwo to nie zawód to powołanie” – tak powiedział Balthus. Nie
można od tego uciec. A dla Matisse’a
z kolei malarstwo jest losem. A jednak
Artysta i dzieło kiedyś się rozchodzą.
Obraz zaczyna żyć własnym życiem.
Powstaje nowy problem: w jaki sposób
obraz może zaistnieć w świadomości
odbiorcy?

J

est wiele poprawnie namalowanych
dzieł, które nie zaciekawiają, nie

zatrzymują widza. Nie mają własnej
tajemnicy? Czasami zdarza się, że obraz
jest ciekawy, ale jego twórca jest zupełnie nieinteresujący, banalny, może wiec
przez analogię, kiedy twórca choruje
psychicznie być może jego obraz cieszy
się nadal zdrową artystyczną kondycją.

W

  latach 70-tych, francuski malarz
Jean Dubuffet założył pod
Lozanną w Szwajcarii Muzeum L’art
Brut. Art brut (sztuka marginesu), w
języku polskim oznacza „surową, nie
fałszowaną sztukę”. W języku francuskim brzmi: „szlachetna gorzka sztuka”
(„szampański margines”). Nazwę tę
wprowadził w roku 1975 J. Dubuffet
zainteresował się tym rodzajem sztuki
bardzo wcześnie. Pierwszym momentem tej fascynacji było zetknięcie się
z rysunkiem wykonanym przez kobietę
chorą psychicznie, która pracując w
Stacji Meteorologicznej na Paryskiej
wieży Eiffla, rysowała i interpretowała
konfiguracje chmur. Pierwszą kolekcję stworzył w latach 40-tych XX
wieku. Odwiedzał wtedy w Szwajcarii,
w Szpitalu Psychiatrycznym Antonina
Artaud. Z pomocą lekarza psychiatry opiekującego się poetą, zebrał
rysunki psychicznie chorych, które go
zafascynowały.

W

niemieckich szpitalach psychiatrycznych odkrył świat mistycznych
mandali Adolfa Wolfli, tajemniczych
przestrzeni Heinricha Hermanna Mebes’a,
Carla Hilla i dziwaczny dziecinny świat
Henry Drabera.

J

ean Dubuffet uważał, że każdy
posiada zdolność myślowej interpretacji świata i zdolność kreacji na
najwyższym poziomie. Sam, tworząc,
zamieniał każdy etap swojej twórczości
na walkę przeciwko temu, co składa
się na kulturę w tradycyjnym rozumieniu. Zebrana kolekcja to ok. 2 tys. prac
ponad dwustu autorów, z których połowa
została uznana przez lekarzy psychiatrów za psychicznie chorych.

P

onieważ „Art brut” jest ściśle
związana ze spojrzeniem na sztukę
Dubuffeta, określenie to często jest
niesłusznie identyfikowane z jego stylem.
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Ważniejszy jednak jest związek z jego
działalnością jako kolekcjonera. Dubuffet
zastrzegł sobie używanie „Art brut” jako
swój wynalazek i jakby stawiał stempel
oceniając prace innych artystów. To
samowolne izolowanie swoich kolekcji
– „Collection de l`art brut” było krytykowane wcześniej przez Andre Bretona
i później przez Haralda Szeemanna.

K

ustosze zbiorów w Lozannie,
Michael Thevoz i Lucienne Peiry,
używają określenia „Art brut” do tego
rodzaju kierunku w sztuce i stawiają
w konkurencji z innymi używanymi
potocznie
określeniami marginesowych stylów sztuki jak: „malowanki
psychicznie chorych” (Hans Prinzhorn),
„Sztuka wymyślona”, „Sztuka naiwna,
prymitywna”. Sztuka inna. Outsider Art
(Roger Cardinal), „Visionary art”, „Selftaught art”. Mimo tych róznorodności
to właśnie określenie “Art brut” ustabilizowało się na międzynarodowym rynku

sztuki i pomogło w jej zaakceptowaniu.
Odbywają się międzynarodowe targi tego
kierunku sztuki np. KunstKöln i w Nowym
Jorku „Outsider Art Fair”, wydawane jest
specjalistyczne czasopisma np. angielskie pismo “Raw Vision”. Psychiatrzy:
Leo Navratil w Domu Sztuki Gugging
w Klosterneuburgu koło Wiednia oraz
La Tinaia – Centro di Attività Espressive
we Florencji dążyli do wykorzystywania
artystycznych prac do celów terapeutycznych.

W

  Krakowie w Pałacu Sztuki w 2005
roku w ramach Dnia Solidarności
z Osobami Chorującymi na Schizofrenie,
miała miejsce wielka wystawa malarstwa
rzeźby, rysunku, fotografii pt. „Kobieta
i mężczyzna”. Na wystawie oprócz prac
artystycznych, malujących osób po kryzysach psychicznych z ART Studio Miodowa
pokazano dzieła wielu cenionych artystów:
malarzy i rzeźbiarzy. Poziom prac był na
tyle wyrównany, że pojawiły się pytania

o pomoc w rozróżnieniu autorów tych
prac i ich profesjonalnej kwalifikacji.

Po

raz kolejny okazało się, że sztuka
łączy i nie ma tutaj znaczenia
kondycja psychiczna a raczej różnorodność bezpośrednich doznań i przeżyć,
jak również sposób ich przekazania.
„Artysta wie, że dzieło jego tylko wtedy
działa najsilniej, kiedy wzbudza wiarę
w improwizację, w powstanie z cudowną
nagłością; pomaga przeto chętnie tej
iluzji i wprowadza do sztuki pierwiastki
natchnionego niepokoju na ślepo rzucającego się nieładu, nasłuchującego
przy poczęciu dzieła marzenia, żeby
tymi podstępnymi środkami tak nastroić
duszę widza lub słuchacza, iż ten uwierzy
w nagłe zjawienie się doskonałości.”
Friedrich Nietzsche [13, s.80]
Małgorzata Bundzewicz

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

O pracy dla osób, które chorowa³y psychicznie

Jakie bariery nale¿y pokonaæ?
„To, co u zwyk³ego cz³owieka jest poczytywane jako objaw
z³ego humoru, chwilowego nastroju, lub rozdra¿nienia, to u
by³ego pacjenta jest brane jako nawrót choroby. Choremu
trudno wróciæ w dawne œrodowisko pracy. Koñczy siê zwykle
tym, ¿e chory zostaje z pracy zwolniony, idzie na rentê, a to
jest zwykle pocz¹tkiem jego degradacji spo³ecznej”
(A. Kêpiñski, 1972)

Nie ma mo¿liwoœci, aby wspó³czesna polityka zdrowotna
i spo³eczna, w tym w zakresie polityki zatrudnienia by³a
realizowana bez udzia³u by³ych pacjentów.

L

eczenie psychiatryczne jest skuteczne tylko wówczas kiedy
uwzglêdnia siê podmiotowoœæ pacjenta. Bez jego wolnej
decyzji, która czêsto jest ograniczana z³ymi metodami leczenia (przez co rozumiemy np. nadmiern¹ „neuroleptyzacjê”,
leczenie tylko w du¿ych szpitalach lub brak lecznictwa
œrodowiskowego) nie mo¿emy oczekiwaæ dobrych wyników
terapii. Nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e jej wynikiem bêdzie nasz
powrót do pracy. Chcielibyœmy podkreœliæ, ¿e brak oddzia³ów
dziennych, warsztatów terapii zajêciowej, œrodowiskowych
domów samopomocy, przedsiêbiorstw spo³ecznych, a przeznaczanie funduszy tylko na lecznictwo zamkniête jest
niczym innym jak marnowaniem publicznych pieniêdzy; jest
ra¿¹cym zaniedbaniem polegaj¹cym na niewykorzystywaniu potencja³u leczniczego i rehabilitacyjnego osób, które
chorowa³y psychicznie, ich rodzin, przyjació³ i œrodowisk lokalnych. Nasza opinia wynika z doœwiadczeñ wiêkszoœci krajów
Europy, które zrozumia³y, ¿e te nowoczesne rozwi¹zania nie
tylko maj¹ walor postêpowania humanitarnego, ale równie¿
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wspieraj¹ proces leczenia, co przek³ada siê na znacz¹ce
oszczêdnoœci finansowe.

Bariery

S

pecyfika choroby psychicznej polega na jej czêstych
nawrotach, d³ugotrwa³ym zdrowieniu przy niepomyœlnych
remisjach, ubocznych skutkach farmakoterapii takich jak
sennoœæ, sztywnoœæ miêœni, problemy z koncentracj¹, a tak¿e
na specyficznym rytmie pracy i ¿ycia. Jednym z dodatkowych
elementów jest stan melancholii, depresji popsychotycznej,
braku motywacji do dzia³ania. Z tytu³u niepe³nosprawnoœci
psychicznej, czêsto wystêpuje obni¿ona samoocena, obraz
samego siebie jest zaciemniony przez przebyt¹ chorobê.
Wystêpuje równie¿ ubóstwo relacji spo³ecznych spowodowane
spadkiem zainteresowañ oraz samostygmatyzacj¹. Potrzebne
jest sta³e leczenie, które polega nie tylko na pozytywnym
i dobrym kontakcie z lekarzem i terapeut¹, ale równie¿ na
d³ugotrwa³ym za¿ywaniu lekarstw. Nawet przy za¿ywaniu
dawek podtrzymuj¹cych mog¹ wyst¹piæ skutki uboczne.

T

rudno jest zdecydowaæ i rozstrzygn¹æ komu ujawniæ
swoj¹ chorobê psychiczn¹ z powodu bariery, któr¹ jest
lêk przed odrzuceniem i niezrozumieniem. Czêstym przypad-

kiem w czasie chorowania lub w okresie remisji jest brak
motywacji dotycz¹cej zmian w³asnej sytuacji ¿yciowej, a tak¿e
do wykonywania codziennych czynnoœci ¿yciowych takich jak
mycie siê, sprz¹tanie, zakupy.

S¹

regiony w Polsce, w których leczenie polega tylko
na przepisywaniu recept, ograniczonym i zredukowanym kontakcie z lekarzem do wizyt w odstêpach oko³o
3-6 miesiêcy. W takiej sytuacji nie ma mowy o rehabilitacji,
pozytywnej remisji i powrocie do pracy.

I

stnieje stygmatyzacja osób po kryzysie psychicznym wskutek
nie wystarczaj¹cej wiedzy na temat chorób psychicznych
i lêku przed osobami choruj¹cymi, a tak¿e opinie schematyczne i obiegowe prezentowane przez niektóre media
o charakterze sensacyjnym. Jedn¹ z mo¿liwoœci zmiany
tej sytuacji jest wprowadzenie edukacji na temat zdrowia
psychicznego obejmuj¹cej np. ju¿ dzieci w wieku szkolnym.

N

ie chcemy pomocy w formie ja³mu¿ny, ale mo¿liwoœci
budowania relacji i pracy na bazie zaufania i zrozumienia, odcinaj¹c siê od szeroko rozumianej stygmatyzacji.

W

wyniku wystêpowania choroby psychicznej u osób
m³odych, w wieku studenckim, czêsto zdarza siê, ¿e
przerywamy naukê oraz nie kontynuujemy dalszej edukacji.
St¹d niski poziom naszego wykszta³cenia i kwalifikacji.

B

rakuje specjalistycznych s³u¿b zatrudnienia i rehabilitacji
oraz odpowiednio przygotowanych profesjonalistów z
zakresu terapii zajêciowej i pracy socjalnej. Niewystarczaj¹ca
jest iloœæ miejsc praktyk i sta¿y zawodowych dla osób
choruj¹cych psychicznie. W naszym regionie mo¿na wymieniæ
jedynie te, o których nam wiadomo to jest: pensjonat „U Pana
Cogito”, Kawiarniê „Miodowa 9”. A powinniœmy na ten temat
wiedzieæ wiêcej...

J

edn¹ z podstawowych barier w zatrudnianiu osób
choruj¹cych psychicznie jest ich stygmatyzacja tj. przeœwiadczenie, ¿e osoby choruj¹ce psychicznie s¹ osobami
nieodpowiedzialnymi, np. nie wykonuj¹ pracy, do której siê
zobowi¹za³y, nie mo¿na powierzyæ im zadañ terminowych lub
wymagaj¹cych zaufania. A tak nie jest!

D

opiero teraz jest prowadzona kampania edukacyjna
zwi¹zana z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych pt.
„Niepe³nosprawni w pracy”, lecz nie wiadomo nic o szeroko
zaplanowanej kampanii na rzecz sta³ego zatrudnienia osób,
które chorowa³y psychicznie lub na rzecz zdrowia psychicznego osób zatrudnionych, które to zdrowie mog¹ utraciæ.

80

% osób choruj¹cych psychicznie nie pracuje poniewa¿
brakuje programów zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
tej grupy – wyj¹tek stanowi kilka projektów w Polsce, których
czêœæ uczestniczy w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL, aby
wymieniæ projekty z Suwa³k, warszawski „Dom pod Fontann¹”
czy w £odzi Towarzystwo Przyjació³ Niepe³nosprawnych.

A

by pokonaæ istniej¹ce bariery wa¿na jest kampania informacyjna, ¿eby pracodawcy poznali prawdziw¹ specyfikê
zatrudnienia osób po kryzysach psychicznych, jak równie¿
edukacja obu stron, która pozwoli na poznanie siê dwóch
œwiatów i zbli¿enie ich do siebie – œwiata osób choruj¹cych
oraz pracowników i pracodawców, którzy nie maj¹ tego typu
problemów. Mo¿liwe bêdzie wtedy, wykorzystanie potencja³u
pracowników, którzy mieli kryzys i przez to pomocy nie tylko
pracownikowi, ale i pracodawcy.

P

rzy za¿ywaniu leków, dawki powinny byæ tak dobrane, by
nie dawa³y skutków ubocznych jak równie¿ nie utrudnia³y
wykonywania codziennych obowi¹zków i zadañ.

R
1.

ynek „spo³ecznie chroniony” praktycznie nie istnieje, a jest
on potrzebny, aby:

pokonaæ te trudnoœci w pracy, które wi¹¿¹ siê
z niepo¿¹danymi dzia³aniami leków (np. „poczuciem
sennoœci”, „obni¿on¹ koncentracj¹”) – szczególnie przy
du¿ych dawkach podtrzymuj¹cych,

2.

wspieraæ nasz¹ zdolnoœæ do radzenia sobie ze zmiennym, niestabilnym samopoczuciem, ró¿n¹ dyspozycj¹
psychofizyczn¹,

3.

mówiæ swobodnie o problemach zdrowia psychicznego
w miejscu pracy.

„Grupa EQUAL” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Œrodowiskowej – Krakowska Inicjatywa na Rzecz
Gospodarki Spo³ecznej – COGITO

Jacek Nowak, Miros³aw Tynka, Konrad Wroñski,
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Hubert Kaszyñski
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Œrodowiskowej
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Konferencja „Schizofrenia – różne
konteksty, różne terapie”
W

  d niach 16-18 listopada 2006
w podkrakowskich Tomaszowicach
odbyła się ogólnopolska sesja na temat
schizofrenii i możliwych terapii.

W

czasie konferencji wystąpiło
kilkanaście osób z referatami
z całej Polski. W pierwszym dniu
mówiono o psychoterapii schizofrenii,
szczególnie możliwości zastosowania psychoanalizy wywodzącej się
od Freuda. Referenci mówili o tym,
czy i na ile psychoanaliza może być
skuteczna i bezpieczna w przypadku
pacjentów z diagnozą schizofrenii,
która dotyka w Polsce 400 tysięcy
osób różnej płci i wieku. Wydaje się,
że panuje zgoda co do konieczności
farmakoterapii w tym ciężkim schorzeniu, ale nie ma zgody co do skuteczności psychoterapii. Psychoanaliza
to żmudna i długotrwała praca
z
pacjentem,
wymagająca
od
niego i jego terapeuty cierpliwości.
Wydaje się, że niewiele pomocne są
tutaj terapie krótkotrwałe, jako, że
przebieg schizofrenii jest przewlekły
i nieprzewidywalny.

Z

aznaczyły się w czasie konferencji dwa poglądy, przypominające
dawną walkę między psychiatrami
zorientowanymi
humanistycznie,
podkreślającymi rolę psychoterapii
i terapeutami zorientowanymi biologicznie, akcentującymi rolę czynników
genetycznych i organicznych oraz
mówiących o konieczności interwencji
farmakologicznej. Z rozmów kuluarowych wynikało, że generalnie te dla
stanowiska się wzajemnie zwalczają,
co nie wydaje się słuszne, ponieważ zarówno podejście biologiczne,
akcentujące rolę czynników endogennych, jak i ścieżka humanistyczna,
podkreślająca głównie udział środowiska w genezie i terapii schizofrenii
są słuszne. Nie da się zaprzeczyć,
że z powodzeniem udaje się wskazać
geny kandydujące i udział czynników
biologicznych w schizofrenii, która
jest chorobą mózgu, choć czasem
wywoływaną przez niewłaściwe środowisko (szkoła, rodzina, zakłady pracy).
Z drugiej strony jak najbardziej środowisko może wpływać nie tyle na geny,
co na ich ekspresję. Środowisko może

wywoływać u ludzi podatnych do
psychoz chorobę, ale zarazem może
odegrać (np. przez zatrudnienie)
leczący wpływ na pacjenta.

I

nformacja jakoby udało się już
opracować skuteczne leki w zakresie redukcji wszystkich objawów
schizofrenii była przedwczesna. Kilka
lat temu wydawało się, że takim
lekiem może być risperidon, który u
niektórych pacjentów powoduje całkowitą remisję. Jednak ciągle trudno
jest leczyć objawy negatywne, które
w tej chorobie są podstawowe. Nie
wystarczy, że pacjent nie ma urojeń
i omamów ani zaburzeń myślenia. Jako objawy resztkowe zostają
często symptomy rzekomo nerwicowe i symptomy negatywne (apatia,
anhedonia, zubożenie treści wypowiedzi, zblednięcie emocjonalne). Wiele
nadziei pokładają biologiści w nowych
lekach, jednak bez solidnej psychoterapii i socjoterapii każdy sukces biologiczny wydaje się problematyczny.
Rafał Sulikowski
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1%

Przekaż
swojego podatku dla Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
w Krakowie. Pomożesz osobom niepełnosprawnym
z powodu choroby psychicznej.
Bank Pekao S.A. I O/ Kraków
20 1240 1431 1111 0000 1046 9064
Zachęcamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia
www.stowarzyszenie-rozwoju.pl
gdzie można znaleźć informacje o sposobie dokonania rozliczenia
i realizowanych programach pomocy osobom chorującym psychicznie.
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