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PSYCHIATRA nie jest organem żadnego towarzystwa nauko-
wego i nie reprezentuje żadnej instytucji. Pismo nie stara się 
o Impact Factor, nie jest na liście Ministerstwa Nauki ani na 
indeksie Kopernika.

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w naszym pi-
śmie są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia nie-
omylności. Publikowane materiały reprezentują opinie ich autora/
autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by od-
zwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że reprezen-
tują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy pochodzą.

Wydawca Mediadore i  redakcja nie biorą żadnej odpowie-
dzialności za szkody lub zniszczenia osób lub własności wynika-
jące z  odpowiedzialności za produkty, zaniedbania lub z  innych 
przyczyn ani też z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, 
produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w  niniejszym ma-
teriale. Z powodu gwałtownego postępu w naukach medycznych 
zawsze konieczne jest niezależne weryfikowanie przez lekarza 
diagnoz, metod leczenia i dawek leków. Wydawca i   redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do 
wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 6 września 
2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z póź-
niejszymi zmianami i rozporządzeniami).

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrze-
gamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany 
ich tytułów. 
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Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publika-

cji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób wykorzysty-
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Drodzy Czytelnicy!

Kilka dni temu, na początku lutego rozpoczął się rok Świni. I to jest pierw-
sza dobra wiadomość. W  jakimś chińskim horoskopie wyczytałem, że świnia 
to wieczna optymistka, oraz że świnia kocha wolność i piękno. Nie ma zatem 
żadnych wątpliwości, że ten rok musi być lepszy niż miniony, więc PSYCHIATRA 
wkracza z  optymizmem w  siódmy z  kolei rok – tym razem swojego istnienia. 
Wprawdzie niektórzy z naszych Autorów, piszący dla Was regularnie co kwar-
tał od samego początku, utrzymują, że nasz kwartalnik jest „nieregularnikiem”, 
ale cóż tam. Semperin altum – jak pisze inna nasza Autorka w chwytającym za 
serce pożegnaniu.

Wspomniany już rok 2018 przepracowaliśmy, podobnie jak poprzednie 
lata, nie szczędząc sił i pomysłów. Podsumowanie naszej działalności znajdzie-
cie na ostatniej okładce tego numeru – jest na co popatrzeć! Z kolei po sąsiedzku 
– prenumerata rozpisana „krok po kroku”. To pewna, tania (i regularna) możli-
wość otrzymywania Waszego ulubionego czasopisma ilustrowanego. No i od-
powiedź na pytanie, jak (i gdzie) można nas znaleźć. Jesteśmy też w sieci http://
www.psychiatraonline.pl/.

Nie mogę napisać, że nie polecam, bo oczywiście część z Was już prawie 
nie bierze papieru do ręki, ale naprawdę – może czasem warto odłożyć mobilne 
urządzenia… Nie mówiąc o mediach społecznościowych. Na naszych łamach 
o „nowej dżumie” XXI wieku dyskutują dr Murawiec i dr Żerdziński. Ale gdzie nie 
spojrzeć, odzywają się dzwonki alarmowe. Przeczytajcie choćby wstępniak do 
Lanceta z 16 lutego: Social media, screen time, and young people's mental he-
alth (DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30358-7).

Kolejna dobra wiadomość, to wzbierająca fala rytualnego utyskiwania na 
Naczelnego, jak również innych Naczelnych. Dlaczego to dobra wiadomość? Bo 
jak przypuszczam jest to zawsze źródło cichej satysfakcji dla naczelnych, w każ-
dym razie dla mnie. Podobnie jak możliwość zachowania niektórych odpowie-
dzi „in pectore”. 

Dobrą wiadomością jest także fakt, że w wiosennym numerze PSYCHIATRY 
pojawiają się nowi Autorzy, których udało nam się zachęcić do przedstawienia 
swoich tekstów Naszym Czytelnikom. Między innymi polecam tekst o psycho-
analitycznym rozumieniu traumy i o tym, jak wygląda kształcenie psychotera-
peutów w Rosji. Tytuł tego ostatniego tekstu to oczywiście radosna twórczość 
Naczelnego. Autorka początkowo nieśmiało protestowała twierdząc, że prze-
cież jej tekst nie jest o  id. Jednakże przekonała ją argumentacja, że ID można 
równie dobrze czytać jako dowód tożsamości albo Identity.

Ogromną radość sprawił nam prof. Robert Pudlo, który dał się po długim 
czasie ponownie namówić, aby napisać, no i  napisał tak, że Wydawca spadł 
z krzesła, a Dyrektor artystycznej rozsypał się worek z serduszkami…

No i na koniec prawdziwa bomba! Dzisiaj przed południem odbyła się pu-
bliczna obrona doktoratu podpory naszej redakcji, już dr Kamy Pierzgalskiej. 
Serdecznie jej gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni z faktu, że choć nie jesteśmy 
pismem naukowym, to jednak nasz naukowy prestiż uległ co najmniej podwo-
jeniu.

Życzę miłej wiosennej lektury!

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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spis treści

Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o istnieniu  
potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany z faktem wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez producenta leku lub suplementu 
diety, który jest wzmiankowany w artykule.

Zdjęcia na okładce oraz stronach: 13, 23, 66-67, 76-77, 79 – www.stock.chroma.pl
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Sławomir Murawiec. Zdjęcie: BrandLab

Lajkoterapia
czyli jak leczyć w XXI wieku

Sławomir Murawiec, Maciej Żerdziński

rozmowarozmowa

S. Murawiec: Z  zainteresowaniem 
wysłuchałam Twojego wystąpienia, któ-
re dotyczyło OCD, ja mówiłem chwilę 
później o  depresji. Miałem wrażenie, że 
na wielu Twoich slajdach można było-
by zastąpić diagnozę „OCD”, diagnozą 
„depresja”, zostawić pozostałą treść 
i  wyszedłby slajd bardzo podobny, je-
śli chodzi o  przekaz, do tego, który ja 
miałem przygotowany o  depresji. Tym 
wspólnym mianownikiem jest moim 
zdaniem kwestia poczucia wartości. 
Czy pacjenci z OCD mogą być dumni ze 
swoich objawów? Czy kwestie poczucia 
wartości mają znaczenie w powstawaniu 
objawów, utrzymywaniu się ich, leczeniu 
OCD? 

M. Żerdziński: To ciekawe i  zadzi-
wiające spostrzeżenie. Pozornie oba 
problemy są od siebie odległe. Bo cóż 
niby mają ze sobą wspólnego: osoba 
melancholijna i  osoba będąca tyranem 
skrupulatności? Z  drugiej strony, obja-
wy depresyjne bardzo często występują 
w przebiegu OCD; są niemal nieuchron-
ne – czasem epizodyczne, a  czasem 
dystymiczne. W swoim wystąpieniu sku-
piałem się przede wszystkim na istocie 
osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. 
Wydaje się ona bardzo specyficznym 
fenomenem, ponieważ niesie ze sobą 
wiele sprzeczności. I  tak – z  pewnością 
osoby, które mają anankastyczne cechy 
charakteru są ze swej „anankastyczności” 
nie tylko dumne, ale wręcz ją pielęgnują. 
Nierzadko starają się też ją „pomnażać”, 
przytłaczając sobą otoczenie. Kiedyś 
nazwałem to zjawisko „anankastyczną 
mocą”. Jeśli więc u  podłoża objawów 

OCD leży osobowość anankastyczna, to 
natręctwa są z  nią nie tylko syntonicz-
ne, ale uznawane za wielce pożądane, 
bo przecież sprawiają, że dana osoba 
czuje się po prostu lepsza od innych. 
W  pojęciu „lepsza” mieszczą się różne 
powody do dumy: bo dokładniejsza, 
bardziej obowiązkowa, odpowiedzialna, 
przeznaczona do specjalnych zadań itp. 
I  zobacz: jak taka osoba ma skwapliwie 
przyjąć ofertę leczenia? Czuje się raczej 
nią zagrożona, ponieważ nie tylko nie 
chce stracić cech, które ją wyróżniają, ale 
przede wszystkim stanowią one dla niej 
jedyny znany i dopuszczalny fundament 
egzystencji. Przecież te osoby w  istocie 
gardzą wizją mniejszego zaangażowania 
czy mniejszego przejmowania się. Nie 
chcą tak! Ich leczenie jest wielce proble-
matyczne, mało skuteczne, nierzadko – 
nigdy do niego nie dochodzi. 

S. Murawiec: No właśnie, to mnie 
uderzyło. Jak wspomniałem, myślę, że 
tym wspólnym elementem mogą być 
kwestie dotyczące poczucia wartości. 
Także w  kontekście, o  którym mówisz: 
bycia dumnym. Posłuchaj takiej historii: 
trafił do mnie pacjent, człowiek już po 
50-tce, u  którego przez całe życie roz-
poznawano depresję. Był leczony przez 
wielu psychiatrów, pobierał wszystkie 
możliwe leki i  ich kombinacje i z pewną 
dumą oświadczył, że żadne leki mu nie 
pomogły. Wyglądał na smutnego, nie-
szczęśliwego i dobrotliwego, ale w jego 
postawie czuć było pewną moc. W mło-
dości marzył, że wybije się ze swojego 
środowiska, które oceniał jako niskie 
społecznie i  zostanie kimś wybitnym: 
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rozmowa

Z
apraszamy czytelników „Psychiatry” do udziału w rozmowie, która wywiązała 
się między nami po wzajemnym wysłuchaniu swoich prezentacji w trakcie  
V Branickich Spotkań Naukowych „Osobowość i co z tego” w dniu 20.09.2018. 

Rozmowa dotyczy refleksji bazujących na doświadczeniu w kontakcie z osobami 
z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i depresji.

artystą, postacią rangi światowej, która 
zyskuje podziw dawnych sąsiadów i zna-
jomych mówiących „tak, to on, to ten 
wielki człowiek”. Nawet nie doznał jakiejś 
wybitnej porażki na studiach artystycz-
nych, po prostu nie szło mu tak, jak sobie 
wyobraził. Nie dostrzegał w  oczach na-
uczycieli, że jest tak wybitny jak pragnął 
być. Czy mógł zostać „po prostu” artystą, 
jednym z  wielu w  swojej dziedzinie? 
Realnie mógł, ale w  swoim oczekiwa-
niu szczególnej wartości wobec siebie 
– nie. Zrezygnował ze studiów i  znalazł 
sobie zajęcie, takie, żeby się upokorzyć, 
żeby być nikim. Prosta praca dużo po-
niżej możliwości i  na drugim biegunie 
aspiracji. Ten wybór zdawał się mówić; 
„Jak nie będę światowej sławy artystą, 
to będę sprzątał ulice”. I  tak zrobił. Trafił 
do mnie po „pokonaniu” w  ciągu ostat-
nich lat wszystkich dotychczasowych 
lekarzy, terapeutów i  leków. Rozmowy 
miały prosty i  powtarzalny schemat; ar-
gumentował sam przeciwko sobie. Mó-
wił „przyzna pan, że zmarnowałem życie, 
mogłem robić coś innego, ale sam siebie 
niszczyłem”. Przestał przychodzić na wi-
zyty po kilkunastu spotkaniach, po wizy-
cie, na której spostrzegł „dlaczego ja sam 
wyciągam haki na samego siebie?”. Haki 
w takim znaczeniu, w jakim politycy wy-
ciągają negatywne informacje o innych, 
które mają zniszczyć ich kariery i  przy-
szłość. Myślę, że w  ciągu jego lat lecze-
nia nikt z nim nie porozmawiał o tym, co 
zaszło. Gdzieś dawno zadziałał u  niego 
mechanizm „skoro nie będę wszystkim, 
będę nikim, będę zerem, nic nie osiągnę.” 
I tego się trzymał, pielęgnował, a nawet 
był z  tego dumny. Potem oczywiście 

sytuacja się nawarstwiała. Za każdym 
razem, kiedy pojawiła się w  jego życiu 
możliwość zmiany „wyciągał haki” na 
samego siebie, na przykład mówił sobie 
„może mógłbym coś zmienić, ale tyle lat 
już zmarnowałem i  straciłem, więc jest 
już za późno”. I tak rok za rokiem.

Mówię więc tu o  pewnym mecha-
nizmie, który widzę u  części pacjentów, 
którzy mają rozpoznawaną depresję. 
Mechanizmie samoniszczącym, autoa-
gresywnym: „Skoro nie będę tym, kim 
byłem, tym kim chciałbym być, nie speł-
nię swoich wyobrażeń, to będę nikim, 
zerem. I będę się tego trzymał”.

M. Żerdziński: Zapewne natural-
ną, choć niezdrową konsekwencją cech 
charakteru tego człowieka była jego 
chęć stania się "problemem nie do roz-
wiązania". Czyli, ponownie – bycia kimś 
jedynym w  swoim rodzaju, ze wszech 
miar unikatowym. To już postawa dra-
matyczna typu: "Jeśli nie poszło mi tak, 
jak planowałem, to choć w  nieuleczal-
nym chorowaniu będę najwybitniejszy". 
Wyobrażam sobie, że u  tego człowieka 
ta chroniczna depresyjność pełniła róż-
ne funkcje. Czy tylko karania się? Pewno 
jedną z  nich była manifestacja wielko-
ściowych potrzeb siły charakteru okazy-
wana "nieuleczalnym" cierpieniem. Czy 
zatem można to nazwać fenomenem 
narcystycznym? I kto wie, czy kluczowej 
roli nie odgrywał tu właśnie charakter 
anankastyczny. Jak piszesz, on poruszał 
się w przestrzeni zero-jedynkowej. Czyli 
albo miał być kimś niesłychanie unika-
towym, albo nie widział siebie wcale. 
Myślę, że to wielce charakterystyczne dla 

Maciej Żerdziński. Zdjęcie: z archiwum autora.
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rozmowa

wielu pacjentów z charakterem obsesyj-
no-kompulsyjnym. Co istotne, niemal 
wszyscy z  tych pacjentów, których mia-
łem okazję poznać, inicjowali kontakt 
z  leczeniem właśnie poprzez objawy 
zespołu depresyjnego. Często po wy-
równaniu nastroju – jeśli w  ogóle było 
to możliwe – nie czuli potrzeby dalszej 
pracy nad swą wielkościową czy uzurpa-
torską postawą. Wręcz przeciwnie. Pożą-
dali uznania przestrzeganych przez nich 
zasad i pragnęli je wzmacniać, co od razu 
ustawiało relację terapeutyczną w pew-
nym konflikcie oczekiwań. Pamiętam 
człowieka z OCD i charakterem ananka-
stycznym, który nie umiejąc niemal nic, 
czuł się zarazem potencjalnie zdolny do 
wszystkiego. I  również on twierdził, że 
problemem jest jego nieuleczalność, bo 
gdyby tylko uzyskał poprawę stanu zdro-
wia, to natychmiast zacząłby się realizo-
wać. Co ciekawie, nie precyzował, w jaki 
sposób. On czuł się omnipotencjalnym 
artystą i  można by uznać, że stale re-
presjonował się objawami depresyjny-
mi, które tłumaczyły jego bezradność. 
Jeden z  młodszych kolegów zadał mu 
takie pytanie: "Jak pan myśli, czy mógł-
by pan zostać kosmonautą?", a  tamten 
odpowiedział: "Myślę, że mam ku temu 
odpowiednie predyspozycje". Tak jak 
wielu innych – czuł się wybitny w  swej 
anankastyczności. I  tak, konfrontując 
go z  sytuacją, w  której miałby utracić 
swe natręctwa, natychmiast reagował 
ich nasileniem. Lęk przed urealnieniem 
własnych możliwości był zbyt duży. Wy-
cofanie się w świat objawów i przyjęcie 
postawy wielkościowej jawi się jako naj-
bezpieczniejsze rozwiązanie. To jak gdy-
by kompromis: „Zachowuję przekonanie 
o  swej nadzwyczajności, a  zarazem nie 
urealniam swych możliwości. No i jestem 
Problemem. Kimś ważnym. Owszem, 
trzeba się nade mną pochylić, dam szan-
sę kolejnemu psychiatrze czy terapeucie, 
ale i tak wiem, że nic i nikt nie jest w sta-
nie sprostać mojemu cierpieniu”. 

Wspominam też innego pacjenta, 
który był fenomenalnym erudytą i czło-
wiekiem niezwykle doświadczonym 
w leczeniu natręctw. Okazał mi karty wy-
pisowe ze wszystkich znanych ośrodków 
w  Polsce i  już na samym wstępie lecze-
nia szpitalnego, stojąc przy łóżku w ele-

ganckim garniturze, zwrócił się do mnie 
w  bardzo znaczący sposób: "Chciałem 
pana bardzo poznać i doświadczyć pań-
skiego leczenia, choć zdaję sobie spra-
wę, iż szanse, że mi pan pomoże są rów-
ne zeru". Otwierając leczenie, zamknął je 
jednym zdaniem. Zobacz, ile w  tym siły 
osobowości. I co tu począć?

S. Murawiec: To bardzo ciekawa 
i  zaskakująca dla mnie myśl. Ja widzę 
te osoby i  zjawiska, o  których od nich 
słyszę w  kategoriach ich poczucia war-
tości, natomiast nie dostrzegałem tego 
charakteru anankastycznego. Chętnie 
bym coś więcej na ten temat od ciebie 
usłyszał i dowiedział 
się jak to rozumiesz. 
Moja obserwacja 
układa się zgodnie  
z  innym twoim spo-
strzeżeniem, o  któ   - 
rym mówiłeś w  Bra-
nicach. Pewnej „au-
to agresji”, takiej tro -
chę analogicznej do 
chorób autoagre-
sywnych w  medy-
cynie somatycznej. 
Czyli wspomniane-
go mechanizmu: 
„jak nie będę tym, 
kim byłem, albo kim 
chciałbym być, to 
będę nikim, zniszczę 
się.” Widzę i  słyszę wiele takich historii, 
także o młodych osobach, takich w wie-
ku licealnym i  młodej dorosłości. Sche-
mat jest taki: najpierw okres sukcesów, 
bardzo dobrej nauki, która przychodzi 
bez większych trudności. Potem albo 
jakaś porażka na studiach, albo nawet 
porażka nie ma miejsca, tylko tej oso-
bie nie idzie tak, jak sobie wymarzyła. 
Zrozpaczeni rodzice zawsze relacjonują 
to samo: od roku albo kilku lat po ta-
kim wydarzeniu syn/córka nie wychodzi 
z domu, nic nie robi, mówi, że życie jest 
już skończone, nic nie osiągnie… Oczy-
wiście zwykle nie ma zgody tych mło-
dych osób na wizytę u  psychiatry, albo 
jeśli wizyta za namową rodziców ma 
miejsce, młoda osoba mówi, że nie widzi 
sensu takiej wizyty i  nie szuka pomocy. 
No i tu bym widział znowu ten wątek do-

tyczący poczucia wartości. Rozdmucha-
nego i nakręconego. Teraz nikt nie może 
prowadzić zwykłego życia. Trzeba być co 
najmniej managerem. Trzeba mieć wielu 
znajomych w  mediach społecznościo-
wych, egzotyczne wakacje, cudowne, 
barwne życie. 

Oczywiście część z  tych osób przy-
chodzi z  informacją, że były próby le-
czenia, ale bezskuteczne. Dlatego to 
zjawisko domaga się moim zdaniem 
innej diagnozy, stworzenia nowej dia-
gnozy w psychiatrii. Ponieważ te osoby, 
jeśli są leczone, uzyskują terapie depre-
sji o  innym podłożu. Leki nie przynoszą 
poprawy. Psychoterapie są często, moim 

zdaniem, dedy-
kowane mechani-
zmom psychologicz-
nym innego rodzaju. 
Nie chciałbym tego 
wątku bardzo rozwi-
jać, ale pacjenci mó-
wią w  takich sytu-
acjach, że terapeuta 
ich nie rozumiał 
i  mówił o  czymś 
innym niż pacjent 
przeżywał. W  lite-
raturze znalazłem 
pojęcie „devaluation 
depression” (Brett-
Silverstein, 2017) 
– depresji wywoła-
nej dewaluacją, któ-

re wydaje mi się zbliżać do omawianych 
przeze mnie zjawisk. To nowe pojęcie, 
nowa diagnoza byłaby potrzebna moim 
zdaniem, aby wychwycić tego rodzaju 
sytuacje i proponować inne niż w innych 
postaciach depresji leczenie. Choć sam 
nie wiem jeszcze, jakie. 

M. Żerdziński: Tak, ten fenomen 
olbrzymich i  kompletnie niewspółmier-
nych oczekiwań (wobec realnych moż-
liwości danej jednostki lub mozolnych 
metod służących ich wypracowywaniu) 
istotnie przenika wielu młodych doro-
słych. Też to zauważam. I  zgadzam się 
z  Tobą, że to w  jakiś specyficzny spo-
sób jest powiązane ze światem mediów 
społecznościowych: lajków, komentarzy 
i  niedoścignionej dominacji celebrytów 
(cokolwiek to hasło oznacza). Nie chcę 

Teraz nikt nie może 
prowadzić zwykłego 
życia. Trzeba być co 
najmniej managerem. 
Trzeba mieć wielu 
znajomych w mediach 
społecznościowych, 
egzotyczne wakacje, 
cudowne, barwne 
życie. 
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się w to zagłębiać, bo to zjawisko godne 
odrębnej dyskusji. Najtrudniejsza jest dla 
nich ta niemożność pokonania pierwszej 
realnej frustracji egzystencjalnej. Jak 
gdyby lodołamacz uderzył w  małą krę 
i  natychmiast się zatrzymał. Wszystkim 
wydaje się, że ma przecież odpowiednie 
zasoby ku temu, aby śmiało płynąć dalej. 
Jednak nie – nie po-
dejmuje nawet żad-
nej próby. Rodzi to 
szereg dalszych kon-
sekwencji, zwłasz-
cza pośród roz-
czarowanych taką  
deprecjonującą oraz 
nihilistyczną posta-
wą osób bliskich tej 
jednostce. Jeszcze 
gorzej, iż – posłu-
gując się tym mary-
nistycznym porów-
naniem – nierzadko 
gotów jest się nawet 
samozatopić. To 
beznadziejny świa-
topogląd. Czy zatem 
jest to kwestia zabu-
rzeń poznawczych? 
Całkowita elimina-
cja „środka”; dopusz-
czalne są tylko bie-
gunowe skrajności. 
Ileż to niesie odrzu-
cenia, a  jakże mało 
zawiera akceptacji. 
Jest jakiś odległy 
i  wielki cel, do któ-
rego miałoby się dą-
żyć, jednak nie ma 
zgody na budowa-
nie do niego scho-
dów. To postawa/przekonanie silnie ne-
gatywistyczna, autoagresywna i  w  tym 
sensie – jak mówisz – istotnie bardziej 
depresyjna, niż lękowa. Czyli gdyby pró-
bować wyodrębnić taki rodzaj depresji, 
to byłaby ona związana z jakimiś cecha-
mi osobowości i  to już na poziomie ich 
kształtowania się. Jeśli bowiem nie dzia-
łają tu leki przeciwdepresyjne (a  zga-
dzam się z  Tobą, że ich efektywność 
jest niemal żadna), to może dlatego, że 
ich głównym celem jest oddziaływanie 
na różne objawy zespołu depresyjnego 

poprzez poprawę nastroju. Leki na „de-
waluację depresyjną” musiałyby mieć 
przede wszystkim możliwości budo-
wania motywacji poprzez korygowa-
nie rezygnacyjnych zachowań, które to 
wynikają z  wielkościowych oczekiwań. 
Brzmi niczym zdanie z  powieści scien-
ce-fiction… Zresztą, czy taki człowiek 

w  ogóle chciałby 
być zmotywowany? 
To pytanie retorycz-
ne, ponieważ jak 
słusznie zauważasz, 
najczęściej to nie on 
zabiega o tę korzyst-
ną zmianę. 

I  wracając do 
anankastyczności 
– pewne podobień-
stwa istotnie są. 
Przecież w  ciężkich 
OCD, najtrudniej-
szym problemem 
nie są same natręc-
twa, a pewna fatalna 
w  swej prognozie 
postawa: unikanie. 
Panuje tam takie 
przekonanie: „Je-
śli rozpocznę daną 
czynność, to czeka 
mnie szereg kosz-
marnych, wielogo-
dzinnych rytuałów. 
Aby więc ich unik-
nąć, w  ogóle nie 
wykonam tej czyn-
ności. Osiągam stan, 
w  którym nie wy-
konuję już niemal 
żadnych czynności. 
Popadam w  depre-

sję, wycofuję się, odwlekam w  nieskoń-
czoność. Może to i klęska, ale nie cierpię 
z  powodu natręctw. Potrafię wszystko, 
jednak zostawiam to”. Zauważ, że gdy-
by zamienić pojęcie „natręctwa” na „sta-
rania”, to w  obu przypadkach widzimy 
postawę spolaryzowaną i  rezygnacyjną. 
Karzącą, pełną złości i  budzącą złość. 
Właściwie, to dążenie do izolacji oraz 
samounicestwienia. Kompletna dewa-
luacja samego siebie. I  to w  poczuciu 
przekonania, że tak właśnie ma być, tak 
wybieram. 

S. Murawiec: No właśnie. Cały czas 
mi chodzi po głowie, jak ważne jest, jak 
te zjawiska nazywamy. Dla mnie łączą się 
one z depresją, dewaluacją i poczuciem 
wartości. Kontekst OCD, anankastyczno-
ści w ogóle mi nie przychodzi do głowy. 
Dla ciebie poruszanie się w  przestrze-
ni zero-jedynkowej, alternatywa bycia 
kimś niesłychanie unikatowym, albo 
niewidzenia siebie wcale jest charakte-
rystyczna dla wielu pacjentów z charak-
terem obsesyjno-kompulsyjnym. W obu 
sytuacjach mówimy o tym, że nie udaje 
się uniknąć niepowodzenia terapeutycz-
nego. Ale też o tym, że osoby, o których 
mówimy nie przychodzą po pomoc 
w takim sensie, w jakim my jako lekarze 
ją rozumiemy. Moi nieco starsi pacjen-
ci, którzy przykładowo utracili pozycję 
zawodowa, finansową i  społeczną przy-
chodzą z  ironicznym pytaniem, „co pan 
może?”. Jeśli nie mogę przywrócić utra-
conej pozycji, znaczenia, poczucie bycia 
kimś ważnym, jestem nieprzydatny. Na-
tomiast osoby młode, o których wspomi-
nałem, nie mają nawet takich oczekiwań, 
po prostu czują się już ostatecznie prze-
grane życiowo. 

Wracając do tematu Spotkań Bra-
nickich „Osobowość i co z tego”: w „wer-
sji klasycznej” osoba z depresją to osoba, 
której nastrój zdominowany jest przez 
przygnębienie, smutek, bezradność, 
poczucie nieszczęścia, skupiona na 
przekonaniach o  nieadekwatności, bez-
wartościowości i  niskiej samoocenie, 
krytyczna, samoobwiniająca się, rozmy-
ślająca i  martwiąca się, pesymistyczna, 
z poczuciami winy. Oczywiście znam i le-
czę takie osoby. Myślę, że dysponujemy 
odpowiednimi metodami ich leczenia, 
zarówno farmakologicznymi, jak i  psy-
choterapeutycznymi. Ale przychodzą 
osoby sukcesu, niesłychanie aktywne, 
bez żadnego wywiadu bycia melan-
cholicznymi i  stale nieszczęśliwymi.  
I... cytując ciebie, przydałyby się leki, któ-
re miałyby „mieć przede wszystkim moż-
liwości budowania motywacji poprzez 
korygowanie rezygnacyjnych zachowań, 
które to wynikają z wielkościowych ocze-
kiwań”. Taki profil działania leków byłby 
niesłychanie użyteczny. I  takie sposoby 
psychoterapii także. Do tego rodzaju 
potrzeb pacjentów czuję się zawodowo 

Tak, ten fenomen 
olbrzymich i komplet-
nie niewspółmiernych 
oczekiwań (wobec real-
nych możliwości danej 
jednostki lub mozol-
nych metod służących 
ich wypracowywaniu) 
istotnie przenika wielu 
młodych dorosłych.  
Też to zauważam. I zga-
dzam się z Tobą, że to  
w jakiś specyficzny 
sposób jest powiązane 
ze światem mediów 
społecznościowych: laj-
ków, komentarzy i nie-
doścignionej dominacji 
celebrytów (cokolwiek 
to hasło oznacza).
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mało przygotowany 
czytając podręcz-
niki i  przewodniki 
leczenia. Wydaje mi 
się, że psychiatria 
obraca się ciągle 
wokół diagnoz ma-
jących długi rodo-
wód historyczny. Ja 
rozumiem, że kiedy 
senator w  starożyt-
nym Rzymie tracił 
stanowisko, mógł 
mieć podobne prze-
życia. Więc depresja 
z utraty pozycji spo-
łecznej jest prasta-
rym, adaptacyjnym 
zjawiskiem (inaczej 
byłby zasztyletowa-
ny). Ale wydaje mi 
się, że jednak bycie 
kimś zwykłym, było dla większości ludzi 
bardziej dopuszczalne, niż jest to obec-
nie. Teraz przestaje być. Teraz już wszy-
scy chcą być senatorami. I  co najmniej 
zasłużyć na posąg w  środku miasta. Ci 
pacjenci, o  których mówiłem, zgłaszają 
się do mnie, rozmawiam z nimi i odkry-
wam w tych rozmowach, że albo ich „po-
sąg” został obalony, albo przeczuwają, że 
nigdy nie zostanie wyrzeźbiony i wznie-
siony. A  tak desperacko tego pragną. 
Myślę sobie w  trakcie tych rozmów, że 
chyba żyjemy w szczególnie narcystycz-
nych czasach i  sposoby myślenia pa-
cjentów odzwierciedlają ważne procesy 
społeczne. I że potrzebowałbym jednak 
bardziej wysublimowanych diagnoz, 
nadążających za zmieniającą się wraz 
z tymi społecznymi zmianami psychopa-
tologią. Oczywiście te diagnozy miałyby 
pozwalać na bardziej adekwatne postę-
powanie terapeutyczne. 

M. Żerdziński: Mówisz: „bardziej 
wysublimowanych diagnoz”, a  ja tym-
czasem zauważam dosyć specyficzne 
i  narastające zjawisko stawiania ich 
w  sposób niedbały, niemal sztampowy. 
Co gorsza – czasem cały proces leczenia 
odbywa się na podstawie snucia pewnej 

nonszalanckiej opo-
wieści o  pacjencie, 
często tylko przy 
użyciu słów potocz-
nych, slangowych 
bądź faworyzują-
cych wszechobecny 
termin zaburzeń 
osobowości, zwłasz-
cza typu borderline: 
"To przecież border, 
więc wiadomo". Ale 
właściwie, co wiado-
mo? Moim zdaniem 
wiadomo tyle, że 
mamy problem z ta-
kim pacjentem, a łat-
ka, którą mu przyle-
piamy w  ogromnej 
części jest uszyta 

z naszej bezradności 
i  naszych frustracji. 
Dlatego tak ważnym 
jawi mi się rozma-
wianie o diagnozach 
w  sposób głębszy, 
dyskusyjny i  zara-
zem autorefleksyjny. 
Przecież świetnie 
możemy się w  nich 
sami przejrzeć. To 
taka drobna dygre-
sja... 

W  Branicach 
przywołałeś dwa 
typowe podejścia 
do problematyki 
pacjenta: drama-
tyczne i  narracyjne. 
To bardzo ciekawy 
wątek. Wydaje się, 
że niezależnie, które 
z  nich stosujemy, to 
zawsze powinno być 
to podejście nieste-
reotypowe. Niektó-
rzy z  nas za bardzo 
pochylają się nad 
swoim pacjentem, 
a  inni patrzą ze zbyt 

rozmowa

wielkiego dystansu. W obu przypadkach 
nie sposób uzyskać dobrą optykę. Od 
czasu powstania globalnej sieci zaszły 
(i  zachodzą) fundamentalne zmiany 
w  ludzkiej psychice. Internet, jako taki, 
zmienił nas i zmienił naszych pacjentów. 
Kiedyś William Gibson nazwał sieć „zbio-
rową halucynacją”. W końcu nikt tego ani 
nie widział, ani nie wymacał, a  wszyscy 
tam wyprojektowaliśmy nasze umysły; 
kto wie, czy i  nie emocje. I  mając to na 
uwadze – tę niepojętą zmianę rzeczywi-
stości – istotnie, zachodzi potrzeba zde-
cydowanego poszerzenia różnych kon-
cepcji diagnostycznych oraz naszych, 
osób leczących, sposobów komuniko-
wania się. Cieszy mnie więc, że mogę się 
z tobą powymieniać garścią przemyśleń, 
ponieważ chroni mnie to przed wpada-
niem w rutynę. Podobnie jak i ty, czasem 

czuję się zupełnie 
bezradny wobec 
oczekiwań pewne-
go rodzaju pacjen-
tów, ponieważ nie 
potrafię nawet tych 
oczekiwań usłyszeć, 
ale i  tak czuję, że 
je zawodzę. To pa-
radoksalne. Feno-
men tej obojętnej, 
rezygnacyjnej de-
presyjności w  jakiś 
specyficzny sposób 
zbliża się do feno-
menów osobowo-
ści anankastycznej. 
Dostrzegliśmy to 
zupełnym przy-
padkiem, poprzez 
nasze wystąpienia 
w  Branicach. Mu-
szę przyznać, że nie 
doceniałem w pew-
nych postawach 
pacjentów z osobo-
wością obsesyjno-
-kompulsyjną rangi 
ich depresyjności. 
A  jednak ona tam 
jest, skrzętnie za-
maskowana fun-

I... cytując ciebie, przy-
dałyby się leki, które 
miałyby „mieć przede 
wszystkim możliwości 
budowania motywacji 
poprzez korygowanie 
rezygnacyjnych zacho-
wań, które to wynika-
ją z wielkościowych 
oczekiwań”. Taki profil 
działania leków byłby 
niesłychanie użyteczny. 
I takie sposoby psycho-
terapii także.

Myślę sobie w trakcie 
tych rozmów, że chyba 
żyjemy w szczegól-
nie narcystycznych 
czasach i sposoby 
myślenia pacjentów 
odzwierciedlają waż-
ne procesy społeczne. 
I że potrzebowałbym 
jednak bardziej wysu-
blimowanych diagnoz, 
nadążających za zmie-
niającą się wraz z tymi 
społecznymi zmiana-
mi psychopatologią. 
Oczywiście te diagnozy 
miałyby pozwalać na 
bardziej adekwatne 
postępowanie terapeu-
tyczne. 
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damentalną szty wnoś cią postaw,  
wielkimi oczekiwaniami i natychmiasto-
wą, nieubłagalną frustracją w  razie nie-
powodzenia. Widać 
też tę melancholię 
w  wiecznie ka-
rzącej autoagresji 
oraz w  całkowitym 
braku tolerancji 
własnych niepo-
wodzeń. Wreszcie, 
zauważam ją w po-
stawie rezygnacyj-
nej – albo wszystko, 
albo nic. Czyli opi-
sujemy tu pewien 
rodzaj narcystycz-
nego nihilizmu. 
Istotnie, nie ma 
przewodnika ani 
podręcznika, w  jaki 
sposób leczyć ludzi, 
którzy zamiast mo-
notonnego i wyma- 
gającego spore-
go wysiłku (zatem 
pokory) leczenia 
oczekują niereal-
nego zrealizowania 
się. Myślę, że mamy 
okazję poznawać 
takie osoby albo 
w  chwilach ich 
porażek (ci starsi), 
albo w  momencie 
pierwszych, ureal-
niających konfron-
tacji z  rzeczywisto-
ścią (ci młodsi). Co 
ciekawe, wystarczy, 
że skonfrontują 
się z  tymi realiami na poziomie samej 
wyobraźni i  już dochodzi do pełnej de-
kompensacji. Praca z tymi starszymi oso-
bami jest zapewne łatwiejsza, ponieważ 
można się w niej odnieść do dzieciństwa, 
faktów dokonanych, jakichś wzorców 
i  pracować nad redukcją oczekiwań czy 
poprawą negatywnych bilansów eg-
zystencjalnych. Można też pracować 
nad ich schematami poznawczymi. Ale 

spójrz, oni jednak szukają pomocy, choć 
często – jak wspominaliśmy wcześniej 
– w bardzo specyficzny, bo dosyć opry-

skliwy lub sfrustro-
wany sposób. Kom-
pletnie niepojęte są 
natomiast metody 
leczenia osób od-
rzucających samą 
wizję swej dorosłej 
przyszłości, nie-
oczekujących zmia-
ny i uważających za 
bezcelowe wypra-
cowywanie czego-
kolwiek. Może wła-
śnie dzieje się tak 
dlatego, że ludzie 
ci mają zupełnie 
odmienne wzor-
ce, inne dążenia/
oczekiwania oraz 
niezrozumiały spo-
sób przeżywania 
emocji. Nie nazwał-
bym tego różnicą 
pokoleń, a  raczej 
totalną zmianą 
w podejściu do rze-
czywistości za spra-
wą alternatywnej 
imitacji życia, którą 
daje im Internet. 
Tam mogą wszyst-
ko i  w  niczym 
nie różnią się od 
innych użytkow-
ników, a  przynaj-
mniej tak im się 
zdaje. Jakże ubogo 
zatem prezentuje 

się jakość ich „analogowego” życia. To 
porównanie może być wiodącym czyn-
nikiem zniechęcającym. Zauważ, że po-
wierzchownie rzecz ujmując, ta ich wiel-
kościowa i  abnegacyjna postawa nijak 
się ma do stosowanych przez nas tu po-
jęć: osobowości depresyjnej i osobowo-
ści obsesyjno-kompulsyjnej. W końcu, ci 
ludzie ani nie są jednoznacznie smutni, 
ani nie wydają się tyranami pełnymi ob-

I nie znajdziesz żad-
nych narzędzi diagno-
stycznych, aby ująć ich 
w ramy konkretnego 
rozpoznania, którym 
się posługujemy na co 
dzień. Zgadzam się, 
że warto dostosować 
pewne tradycyjne po-
jęcia psychiatryczne do 
cyfrowego świata, po-
nieważ ich historyczne 
ujęcie po prostu prze-
staje być tu pomocne. 
Jeśli patomechanizmy 
tych młodych doro-
słych istotnie zrodziły 
się w relacji  z Interne-
tem (jak podejrzewam), 
to być może i tam 
kiedyś przeniesie się 
obszar pracy terapeu-
tycznej

sesji. I  nie znajdziesz żadnych narzędzi 
diagnostycznych, aby ująć ich w  ramy 
konkretnego rozpoznania, którym się 
posługujemy na co dzień. Zgadzam się, 
że warto dostosować pewne tradycyjne 
pojęcia psychiatryczne do cyfrowego 
świata, ponieważ ich historyczne ujęcie 
po prostu przestaje być tu pomocne. Je-
śli patomechanizmy tych młodych doro-
słych istotnie zrodziły się w relacji z Inter-
netem (jak podejrzewam), to być może 
i  tam kiedyś przeniesie się obszar pracy 
terapeutycznej. Jakkolwiek dziwnie to 
nie brzmi, przecież już od okresu wcze-
snodziecięcego kształtował ich Internet, 
a więc musieli zbudować silniejsze rela-
cje z siecią, niż z własnymi, często bardzo 
im odległymi lub mniej atrakcyjnymi ro-
dzicami. Nie mam tu na myśli zależności 
od Internetu. Ten proces jest znacznie 
głębszy, przypomina wychowanie. Na-
zwałbym problem tych młodych doro-
słych Chronicznym i Pozornie Zamierzo-
nym Dryfem Egzystencjalnym. 

Bardzo ci dziękuję za wielce inspiru-
jącą rozmowę.

S. Murawiec: To ja dziękuje tobie. 
Dużo mi ta rozmowa dała. Na koniec zaś, 
w  naszym imieniu, składam podzięko-
wania dr Dorocie Kukulskiej za zaprosze-
nie do Branic – dzięki temu powstała ta 
rozmowa.

rozmowa
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Wokół traumy
nadużycie seksualne
Iwona Rachuna-Woźniak
| Psychoterapeuta szkoleniowy, superwizor, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
  Psychoterapeuta, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 

Ból – ma coś w sobie z Luki
W Pamięci – nie umie ustalić, 
Kiedy się zaczął – czy był czas, 
Kiedy nie było go wcale –
Nie ma Przeszłości –  prócz siebie –
Bezmiarem swym obejmuje
Własną przeszłość – dostatecznie pojętny, 
Aby wróżyć z niej Nowe Bóle. 

Emily Dickinson (Wiersze wybrane, 650)

Trauma w psychoanalizie
Psychoanalitycznie traumę rozumiemy jako utratę zdolności 

umysłu do ogarnięcia bardzo silnych zagrażających bodźców. 
Umysł jest nimi zalany i dochodzi do mniejszej lub większej dez-
organizacji zachowania. Dotychczasowe obrony ulegają rozbiciu, 
a człowiek staje w obliczu silnych napięć ożywiających pierwotne 
impulsy i lęki. Załamuje się wiara w podstawowy porządek, wiara 
w dobro otaczającego świata. 

Zasadniczo ważne wydaje się, że konkretne realne zdarzenie 
wpisuje się w  bardzo indywidualne pierwotne doświadczenia, 
fantazje, lęki. 

Caroline Garland zauważyła, że trauma jest wydarzeniem 
obezwładniającym istniejące obrony przed lękiem w  taki spo-
sób, który jednocześnie potwierdza te najgłębsze uniwersalne 
lęki. Ta myśl wydaje się szczególnie ważna – bo jak wiemy, czło-
wiek oczywiście na co dzień radzi sobie z prymitywnymi lękami, 
lecz w momencie traumy te doświadczenia zyskują drugie życie 
i  nowe znaczenie. Wydaje się, że właśnie owo połączenie, czyli 
jakość i siła traumy w odniesieniu do najwcześniejszych doświad-
czeń rozwojowych, również warunkowanych naszym biologicz-
nym wyposażeniem, decyduje o  tym, że ludzie różnią się w  ra-
dzeniu sobie z traumą.

 

Trauma i mózg
Współczesne badania potwierdzają, że predyspozycje do 

zaburzeń psychicznych – także stresu pourazowego – mają źró-
dło w traumie wczesnodziecięcej. Wyniki badań pokazują, że pod 

H
istoria traumatycznego zda-
rzenia często pokazuje się nie 
tyle w słowach, co w szeroko 
rozumianym zespole objawów. 

Wymazanie traumy ze świadomości 
bywa czasem najskuteczniejszą obro-
ną. Jednak przeżytego dramatu nie 
da się zupełnie zakopać w niepamięci 
i różne objawy psychiczne, fizyczne 
czy też narracja linii życiowej wskazują 
na istnienie trudnego do ujawnienia 
doświadczenia. Z drugiej strony, te wła-
śnie objawy, różne manifestacje psy-
chiczne, odwracają od obecności tego 
doświadczenia uwagę. 

TEORIA I praktyka
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wpływem przerażających doświadczeń zmienia się chemia mózgu, 
zmianie ulega tempo i sposób wydzielania różnych neuroprzekaźni-
ków. Zmiany dotyczą między innymi układu limbicznego. Dochodzi 
do wzrostu wydzielania adrenaliny i  noradrenaliny przygotowują-
cych organizm do walki lub ucieczki; lecz także do uwalniania kor-
tyzolu (z nadnerczy) utrzymującego reakcję alarmową. Jednym sło-
wem, pod wpływem traumy dochodzi do utrwalonych zaburzeń osi 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. 

W  czasie doświadczania traumatycznego wydarzenia bywa, że 
ofiara wchodzi psychicznie w  inny rodzaj rzeczywistości, w  którym 
czas zwalnia, strach czy ból przestają istnieć. Wiele osób, które prze-
żyły traumę, w  tym także traumę nadużycia seksualnego, ma po-
tem poczucie winy, że znieruchomiały, nie zrobiły czegoś więcej dla 
ochrony. Dla niektórych z nich świadomość, że to znieruchomienie 
było reakcją automatyczną może bardzo pomagać w  zrozumieniu 
siebie. 

Hipokamp, ciało migdałowate i historia
Hipokamp i  ciało migdałowate wchodzące w  skład układu lim-

bicznego pełnią zasadniczą funkcję w rejestrowaniu, przechowywaniu 
i przypominaniu wspomnień – także tych traumatycznych wydarzeń. 

Ciało migdałowate uczestniczy w  zapamiętaniu i  przypomina-
niu sobie doświadczeń o dużym ładunku emo-
cjonalnym, hipokamp nadaje zdarzeniu kon-
tekst czasowo-przestrzenny, określa początek, 
środek i koniec zdarzeń. U osób cierpiących na 
zespół stresu pourazowego częstym objawem 
jest poczucie, że trauma tak naprawdę wcale 
się nie zakończyła. 

Badania wykazują, że aktywność hipo-
kampa często zostaje stłumiona podczas 
traumy. To zaburza i przechowywanie, i prze-
twarzanie pamięci zdarzeń. Możliwe, że dlate-
go traumatyczne wydarzenie nie może zająć 
miejsca w  historii jednostki i  nadal narzuca 
się chwili obecnej. Jest to prawdopodobny mechanizm, który leży 
u podłoża objawu flashback, czyli ponownego przeżywania trauma-
tycznego zdarzenia w całości lub w części z takim realizmem, że trud-
no je odróżnić od aktualnej rzeczywistości. 

Ważnym odkryciem na przełomie lat 80/90. było opisanie dwóch 
rodzajów pamięci – jawnej i ukrytej. Te systemy pamięciowe różnią 
się pod względem rodzaju pamiętanych informacji i ich przetwarza-
nia. Pamięć jawna – świadoma, są to fakty, pojęcia, informacje mają-
ce charakter werbalny i tworzące narrację (opisanie historii własnymi 
słowami). Odpowiedzialną strukturą jest hipokamp. Ta pamięć pod-
czas tramy może być stłumiona. Pamięć utajona – jest niezwerbalizo-
wana, nie zależy od języka. 

Pamięć utajona pamięta stany sensoryczne, doświadcze-
nia związane z  ciałem, zawiera automatyczne stany wewnętrzne, 
przechowuje wyuczone procedury, zachowania (i  przypomina je). 
W traumatycznych wydarzeniach właśnie problemem może być uta-
jone wspomnienie, bez połączenia ze wspomnieniem jawnym. Zda-
rzenie traumatyczne łatwiej zapisuje się w pamięci utajonej, bo ciało 
migdałowate nie podlega działaniom hormonów stresu, które tłumią 
hipokamp. To może tłumaczyć, dlaczego emocje, przeżycia cielesne, 

impulsy do działania mogą występować w pamię-
ci utajonej bez dostępu do pamięci kontekstu – 
czego dotyczą. 

Problem pamięci
Tak więc stany posttraumatyczne można ro-

zumieć jako zaburzenia, w których pamięć zawo-
dzi. Ludzie nie mogą nadać znaczenia swoim ob-
jawom, czują się dręczeni przez niejasne impulsy. 
Te traumatyczne historie dzieją się w  czasie lecz 
bez zakończenia, bez miejsca w indywidualnej hi-
storii. Pamięć utajona działa od urodzenia. Pamięć 
utajona działa nieświadomie – chyba, że jest połą-
czona z pamięcią jawną. 

Wspomnienie danego zdarzenia przecho-
wywanego w pamięci utajonej w postaci doznań 
może czasem wydobyć się, jeśli powtórzą się 
podobne okoliczności sensoryczne. Osobom po 
traumie brakuje świadomej informacji, aby nadać 
znaczenie jakiemuś objawowi somatycznemu. 
Ważnym celem terapii jest pomoc rozumieniu 
doznań fizycznych – pacjenci najpierw muszą je 

poczuć na poziomie ciała, potem 
nazwać, opisać z  określeniem, ja-
kie znaczenia mają te doznania 
w  ich życiu. To może zapoczątko-
wać proces wyjaśniania związku 
między tymi doznaniami a przeby-
tym urazem psychicznym. 

Krótka historia  
myślenia o traumie

Aktualne rozumienie natu-
ry urazu psychicznego wyrosło z  syntezy trzech 
kierunków badań naukowych. Pierwsza linia 
dociekań to problem histerii. Koncepcja zrodzi-
ła się pod koniec XIX wieku we Francji. Pierwsze 
poważne badania rozpoczął francuski neurolog 
Jean Charcot. W połowie lat 90. XIX w. trzej leka-
rze zainteresowani badaniami Charcota – Freud, 
Breuer i  Janet doszli do podobnych wniosków – 
histeria jest skutkiem urazu psychicznego. Odkryli 
także, że objawy histerii ulegają złagodzeniu, gdy 
traumatyczne wspomnienia oraz towarzyszące 
im emocje zostaną wydobyte z pokładów pamię-
ci i ujęte w słowa. Później Freud dla określenia tej 
metody zaczął posługiwać się terminem psycho-
-analiza. 

Druga linia myślenia wyrasta z  badań nad 
kwestią tak zwanej „nerwicy frontowej”. Badania 
rozpoczęły się po pierwszej wojnie światowej, ich 
kolejna fala wezbrała po wojnie w Wietnamie. 

Osobom po traumie 
brakuje świadomej 
informacji, aby nadać 
znaczenie jakiemuś 
objawowi somatycz-
nemu. 
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Trzeci kierunek badań jest związany z  sze-
rokim zaistnieniem w  przestrzeni i  dotarciem 
do świadomości publicznej problemów urazu 
psychicznego wywołanego przemocą seksualną 
i  szerzej problemem przemocy w  rodzinie. Poli-
tycznego kontekstu dostarczyły tu między innymi 
organizacje feministyczne z  Europy Zachodniej 
i Ameryki Północnej. 

 Początkowo Freud rozumiał traumatyczne 
wydarzenie jako seksualne uwiedzenie, lęk wy-
nikał zaś z  nierozładowanego pobudzenia libi-
dynalnego. Niedługo później wycofał się z  teorii 
o  traumatycznym pochodzeniu histerii. Pierw-
szoplanowe stało się odkrycie znaczenia fanta-
zji dziecięcych. Freud przesunął punkt ciężkości 
z faktów na fantazje. Uważał, że chociaż fantazje 
o uwiedzeniu są częste, samo uwiedzenie już nie. 
Traumę zaczął rozpatrywać przede wszystkim po-
przez nieświadome fantazje i  świat wewnętrzny. 
To epokowe odkrycie budowało psychoanalizę. 

W 1932 r. w słynnym referacie „O pomiesza-
niu języków” Sándor Ferenczi zajął się wyjątko-
wą siłą realnego doświadczenia traumatycznego. 
Podstawową cechą nadużycia seksualnego jest 
wykorzystanie dziecka przez osobę dorosłą do 
rozwiązywania własnych problemów i  potrzeb. 
Wiąże się to z użyciem władzy, panowania jedne-
go człowieka nad drugim. 

Katarzyna Walewska w swoim artykule „Psy-
choanalityk wobec zjawiska incestu” pisała o wy-
jątkowo patogennej sytuacji, gdy nadużywający-
mi są rodzice. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi 
na rolę obydwojga rodziców. Jeden jest rzeczywi-
stym aktywnym sprawcą, ale drugi często pozo-
staje w „zmowie” przez brak reakcji. 

O nadużyciu seksualnym można myśleć jako 
formie pewnego kontinuum 
od stosunku seksualnego po 
szeroki wachlarz przekroczeń 
seksualnych. Najbardziej uszka-
dzająca trauma to taka, której 
nie można przełożyć na do-
świadczenie psychiczne i  sym-
boliczne. Dlatego odróżnia się 
ją od sytuacji traumatycznych – 
występujących na późniejszych 
etapach, ale obecnych w  świa-
domości i  autobiograficznej 
narracji pacjenta. Sedno traumy 
leży nie tylko w samym wydarzeniu traumatycz-
nym, ale również w tym, że nie mogły zostać uru-
chomione funkcje reverie (zamyślenia), czyli takie, 
których zadaniem jest przetwarzanie nadmiaru 
bodźców. Umysł dziecka nie ma na to szansy. 

Badacze stylów przywiązania z  Peterem Fo-
negy wskazują, że pomimo doświadczenia przez 
jednostkę nawet bardzo poważnych traum, funk-
cja refleksyjna może zostać zachowana. Chodzi 

tutaj o zdolność reprezentowania własnych i cudzych stanów emo-
cjonalnych i  odnoszenia ich do własnych i  cudzych zachowań – 
umiejętne użycie funkcji refleksyjnej pozwala stawić czoło skutkom 
traumy. Gdy mówimy o sytuacji bezbronności, braku pomocy i braku 
ucieczki, umysł przychodzi z pomocą pod postacią ucieczki w zaprze-
czenia, w rozliczne o różnym nasileniu dysocjacje. Dysocjacja zacho-
dzi wtedy, gdy wyparcie nie działa, nie wystarcza. Treści, które zosta-
ły zdysocjowane stają się częścią umysłu, ale do tego wspomnienia 
nie ma jednak dostępu. Innym sposobem jest zaprzeczenie – jednak 
tutaj psychika ulega rozszczepieniu, a  nie dysocjacji. Wszystkie te 
zachowania adaptacyjne służą podstawowemu celowi – ochronie 
obiektu (wewnętrznej reprezentacji rodzica, opiekuna). 

Sposobem na wytrzymanie pobudzenia, przerażenia i bólu jest 
również zamiana tych uczuć w ekscytację, nasycenie seksualnością. 

Inny bardzo ważny sposób radzenia sobie z  rzeczywistością 
to – poprzez branie winy na siebie – stawanie się aktywnym współ-
sprawcą. To straszny wniosek płynący z badań nad traumą, ale może 
dla ofiary mniej straszny od tego, że sprawcą jest rodzic. Jako wyja-
śnienie pojawia się także poczucie wewnętrznego zła. Może być ono 
rdzeniem, wokół którego kształtuje się osobowość dziecka wykorzy-
stywanego – problem ten utrzymuje się potem w życiu dorosłym. To 
poczucie własnej okropności może być kamuflowane potrzebą udo-
bruchania prześladowcy. Ferenczi mówił o „grzecznych dzieciach” – 
w życiu dorosłym są to często osoby odnoszące sukcesy zawodowe, 
ale niemogące się z nich cieszyć, wbudowywać ich w obraz siebie. 
Z drugiej strony ofiary radzą sobie poprzez idealizacje masochistycz-
nej (poświęcanie się) postawy. 

Zyskując dostęp do seksualnego życia dziecka sprawca niszczy 
proces tworzenia fantazji. Rdzeniem traumy kazirodczej jest to, że 
dziecko wraz z „niewinnością” traci zdolność tworzenia fantazji i ufa-
nia światu. Według Sándora Ferenczi „po takiej napaści dziecko czuje 
się pomieszane, rozszczepione – naraz winne i niewinne, a jego zaufanie 
do własnych zmysłów ulega załamaniu”. 

Wydaje mi się, że to niezwykle trafne i ważne klinicznie spostrze-
żenie. To załamanie zaufania do własnych zmysłów mogłam wielo-
krotnie obserwować w  pracy w  gabinecie, kiedy to pod wpływem 

stresujących sytuacji widziałam zadziwiającą wręcz 
wątpliwość, co do własnych osądów u osób, które 
charakteryzowały się wnikliwym sposobem myśle-
nia. Problemy zdecydowanie nasilały się, gdy na 
arenę wchodziło poczucie winy. 

Wina i wstyd
Dzieje się tak dlatego, że w  sytuacji silnego 

lęku dziecko identyfikuje się z  dorosłym, uwe-
wnętrznia jego poczucia winy, a  odpychająca po-
stawa tego dorosłego (właśnie z powodu własnych 
wyrzutów sumienia) nasila owo poczucie winy 

i  wstyd. Pacjenci z  doświadczeniem nadużycia seksualnego czę-
sto wręcz odruchowo biorą winę na siebie. Szczególną siłę poczuć 
winy u dziewczynek analizuje Henri Parens, który zwraca uwagę na 
dwa konflikty ambiwalencji występujące u  dziewczynek i  chłop-
ców. Pierwszy w związku z tym, że najczęściej matka jest głównym 
opiekunem na początku życia dotyczy matki – mówimy o konflikcie 
autonomii i podfazy zbliżenia. Oczywiście, jeśli ojcowie się bardziej 
angażują, rozkłada się to bardziej na obydwoje rodziców, choć zwy-
kle to matka jest pierwszą osobą określającą granice w życiu dziecka. 

Najbardziej uszka-
dzająca trauma to 
taka, której nie można 
przełożyć na doświad-
czenie psychiczne 
i symboliczne.
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Jest tak w wypadku chłopców i dziewcząt. Z drugiej strony, konflikt 
zawarty w  kompleksie Edypa rozwijałby się następująco; zasadni-
czym obiektem ambiwalencji dla chłopców jest ojciec, zaś dla dziew-
czynek matka. Tak więc dziewczynka doświadcza 
obu konfliktów ambiwalencji wobec matki jako 
pierwotnego obiektu. Ładunek ambiwalencji jest 
u dziewczynki wobec matki dużo większy niż wo-
bec ojca. Tak więc, jeśli dziewczynka otrzymuje 
seksualną gratyfikację, wtedy uruchamia się cen-
tralny konflikt, tj. zniszczenie obiektu konkuren-
cyjnego-matki – mamy tu podwójny ładunek wro-
giej destrukcyjności. Jeśli dziecko myśli sobie, że 
skoro jedna fantazja się spełniła, to dlaczego dru-
ga się nie spełni? Rozumiemy, idąc tym sposobem 
myślenia, z jakim ciężarem i siłą destrukcji mierzy 
się mały człowiek, a potem dorosły?

Rozwijając wątek trudności doświadczanych 
przez dorosłych z doświadczeniem takiej traumy w dzieciństwie jesz-
cze raz podkreślę, że pragnienia bliskości, opieki są hamowane czy 
uniemożliwiane przez brak zaufania. Brak zaufania dość podstawowo 
wpływa na życie tych osób. Pacjenci tacy poszukują autorytetów, któ-
re miałyby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Aby uniknąć nie-
ufności korzystają z idealizacji, co oczywiście uniemożliwia bardziej 
realistyczne badanie rzeczywistości. Osoby wykorzystane mają duże 
trudności w chronieniu siebie w bliższych relacjach, dostrajanie się 
do życzeń innych może być jakby automatyczne. Ten nieświadomy 
nawyk posłuszeństwa przyczynia się do ich bezbronności, szczegól-
nie wobec osób reprezentujących siłę, władzę. 

Ferenczi pisał: „Takie dzieci są fizycznie i  moralnie bezradne, ich 
osobowość nie jest wystarczająco skonsolidowana, by były w  stanie 
zaprotestować choćby w myślach (…). Jeśli poziom tego lęku osiągnie 
pewien próg, dzieci automatycznie poddają się woli napastnika, zaspa-
kajają wszystkie jego pragnienia, zupełnie zapominają o sobie i identy-
fikują się z agresorem”.

Ferenczi pisał także o  dzieciach, które biorą na siebie ciężary 
dorosłych i które stają się psychiatrami swoich rodziców. Jak domy-
ślamy się, oczywiście taka postawa nie kończy się w  dzieciństwie.  
Tak więc opisane wcześniej obrony oparte na dysocjacji właśnie 
utrudniają ocenę niebezpieczeństwa i  rzeczywistości. To, między  
innymi, może sprzyjać ponownemu wchodzeniu w rolę ofiary. 

Posttraumatyczne identyfikacje
Trauma dezorganizuje i  niszczy myślenie ofiar. Po traumie 

w  miejsce myślenia pojawiają się różne konkretne identyfikacje. 
Identyfikacje, które dzieją się w stanach posttraumatycznych można 
rozumieć jako rodzaj reprezentacji relacji z wewnętrznym obiektem. 
Konkretne identyfikacje zastępują zdolność do myślenia bardziej 
symbolicznego. Po traumach, ludzie mniej lub bardziej mogą tracić 
zdolność do myślenia symbolicznego (również wtedy, gdy normalnie 
jest ono dość dobrze rozwinięte). W traumie w związku z poważnym 
zakłóceniem stanu psychicznego ulegają zahamowaniu fantazje 
łączące umysł z ciałem. Wiąże się to z przeżyciami rozpadu, pomie-
szania. Lęk się coraz bardziej nasila. Pamiętamy, że dotychczasowe 
obrony padły. Ego nie może opracować, zrozumieć, co się wydarzyło 
ciału. Poszukuje więc znaczenia, zrozumienia. 

Aby móc rozwijać myślenie symboliczne, refleksyjne –system 
reprezentacji własnego ciała i  ciała obiektu powinien zostać prze-

pracowany. Niestety, właśnie z powodu zakłóceń 
symbolizowania (obrona przed odrębnością) nie 
jest to możliwe. 

Garland mówi, że w  tej sy-
tuacji pojawia się bardzo kon-
kretna identyfikacja z obiektem 
– stawania się obiektem, przy-
lgnięcia do niego, przywarcia. 
Ego zyskuje oparcie w  potęż-
nym obiekcie i  samo tak się 
może poczuć. Ale są koszty 
– obiekt pierwotny przestał 
pełnić funkcję kontenerującą, 
sprzyjającą przekształceniom 
i  symbolizacji. Rozumiemy, że 
jest to obrona przed odrębno-
ścią, żałobą i bólem, poczuciem 

winy. Ta ważna, może nawet ratująca psychiczne 
życie obrona ma swoje doniosłe konsekwencje – 
człowiek utyka w rozegraniach – jak pisałam nie 
może myśleć, działa w oparciu o identyfikacje, sta-
je się więc w owych rozegraniach wewnętrznymi 
aspektami różnych osób, zdarzeń. 

I  właśnie z  tym cierpieniem przychodzi do 
nas pacjent. 

W  pracy z  takimi pacjentami konfrontuje-
my się z  brakami w  fabule, która umożliwiłaby 
przepracowywanie traumy. Pacjenci nawet jeśli 
przytaczają fakty, mają bardzo duże trudności 
w  nadaniu im znaczenia metaforycznego, sym-
bolicznego. Wówczas trauma nie może być ogar-
nięta, przetworzona przez aparat psychiczny. Nie 
można nadać nowego znaczenia. 

Tu jest nasz cel, wyzwanie – czy uda się, albo 
na ile uda się w psychoterapii na bazie dobrego 
związku i  relacji przeniesieniowo-przeciwprze-
niesieniowej stworzyć przestrzeń, w której będzie 
szansa na przeżycie bólu, żałoby, tworzenia prze-
kształceń umożliwiających myślenie – myślenie 
symboliczne i odbudowywać wewnętrzny dobry 
obiekt i życie. n
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R
ok 2015 był dla mnie bar-
dzo dziwny. Rozpadła się 
rodzina, ciężko było opła-
cać rachunki, które dotąd 

dzieliło się po połowie. Zamknięto 
wiele projektów, przy których pra-
cowałam. Brakowało regularnych 
dochodów. Zaczęło ubywać rów-
nież tłumaczeń, którymi zazwyczaj 
się zajmowałam. Minął rok od 
momentu wprowadzenia sankcji 
przeciwko Rosji z powodu aneksji 
Krymu i kultura zaczęła odczuwać 
na sobie skutki tych wydarzeń. 
Krótko mówiąc, decyzja o dokona-
niu szybkich zmian była dla mnie 
konieczna. Wszystko, co stare, 
umarło śmiercią naturalną.

Muzeum marzeń sennych Freuda
Do tego momentu od dawna marzyłam o  powrocie na 

studia. Często mi się śniło, że siedzę w audytorium na wykła-
dach. W  jednym z  najbardziej niestabilnych okresów życio-
wych niespodziewanie dla siebie samej zaczęłam iść w kierun-
ku tego celu. Potrzebowałam do tego dwóch symbolicznych 
akceptacji – swojego ówczesnego psychoterapeuty oraz naj-
bliższych. Moja terapeutka powiedziała mi tak: „Gdy miałam 
tyle lat, co Pani, zdecydowałam się zmienić zawód i poszłam 
na studia psychologiczne. A  teraz siedzi Pani w  moim gabi-
necie”. To mnie mocno podbudowało. Drugą akceptację sta-
nowiło wsparcie, jakie otrzymałam mieszkając przez tydzień 
u  przyjaciółki, gdy uświadomiono mi, że po prostu mogę 
robić to, czego pragnę. A więc latem 2015 roku złożyłam do-
kumenty na studia psychologiczne. Po krótkim rekonesansie 
okazało się, że Wschodnioeuropejski Instytut Psychoanalizy 
(WEIP) posiada jakąś przyciągającą sławę. Wielu moich przy-
jaciół miało ciekawych znajomych, którzy tam studiowali. In-
stytut miał własne muzeum (Muzeum marzeń sennych Freu-
da), o którym ciągle słyszałam tu i tam, ale dopiero w tamtym 
roku zrozumiałam, że muzeum mieści się właśnie w budynku 
Instytutu Psychoanalizy. Istniały dwie główne alternatywy: 
Uniwersytet Państwowy w  Petersburgu i  Uniwersytet im. 
Hercena. Zarówno pierwszej, jak i  drugiej uczelni brakowa-
ło interdyscyplinarności, pewnego otwarcia na odmienne 
poglądy, kultury i  sztukę. Struktury państwowe niezmiennie 
przypominały łoże Prokrusta – więc zrezygnowałam z  tego 
planu, a mój wybór ostatecznie padł na WEIP.

Pierwszy krok na nowej drodze
Rekrutacja była śmiesznie łatwa. Wydawało mi się, że 

na wejściu w  ogóle nie było żadnej selekcji i  przyjmowano 
wszystkich chętnych. Trzeba było jedynie napisać łatwy test 

Selena Viktorowna Valyavkina urodziła się w Leningradzie w 1983 r. Absolwentka Petersburskiego Instytutu Kultury o specja-
lizacji historyk sztuki. Ukończyła drugi kierunek studiów we Wschodnioeuropejskim Instytucie Psychoanalizy i Moskiewskim 
Instytucie Psychoanalizy. Jest tłumaczem symultanicznym. Pracowała jako kurator podczas międzynarodowych festiwali 
filmowych. Prowadzi prywatną praktykę z zakresu psychoanalizy oraz grupy filmoterapii w Przychodni Psychiatryczno-Neuro-
logicznej przy Szpitalu Psychiatrycznym w Petersburgu nr 1 im. P.P. Kaszczenki.
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ze znajomości języka rosyjskiego i  odbyć krótką rozmowę 
kwalifikacyjną. I  oczywiście przynieść pieniądze. Dlatego, że 
drugie wykształcenie wyższe w Rosji zawsze jest płatne. Tak 
niski próg z jednej strony mnie nieco zbulwersował (chciałam 
trafić do szczególnego środowiska, w którym kształcą się mą-
drzy i utalentowani ludzie), a jednocześnie uspokoił (miałam 
wewnętrzne przekonanie, że nie przejdę selekcji do tak wy-
jątkowej i upragnionej społeczności i zostanę wyeliminowana 
jeszcze przed startem). W końcu zostawiłam za sobą wszelkie 
trudności związane z rekrutacją, pożyczyłam pieniądze, rado-
śnie obwieściłam wszystkim, że znów idę na studia i zaczęłam 
chodzić na lekcje przygotowawcze. 

Ostatecznie w takim trybie minęły całe trzy lata nauki – 
oburzałam się z powodu tego, z  jaką łatwością wykładowcy 
stawiali oceny na egzaminach, aczkolwiek bardzo się przej-
mowałam i  cieszyłam się z  tego, gdy można było otrzymać 
dobrą ocenę bez szczególnego wysiłku. Pewnego razu na eg-
zaminie moja koleżanka z grupy, kobieta w wieku ok. 45 lat, 
poprosiła o postawienie jej czwórki tylko dlatego, że ma dwój-
kę dzieci i z jej strony byłoby niepedagogiczne wymagać od 
nich dobrych wyników w nauce, gdy sama wracała do domu 
z trójkami.

Zarówno ja, jak i niektórzy z moich kolegów z grupy za-
inwestowali mnóstwo czasu, by podjąć wyważoną decyzję 
i poświęcić się nauce psychologii. Niekiedy do takiej decyzji 
dojrzewało się przez całe życie. Koleżanka z roku opowiadała 
mi, jak w roku 2006 poszła na trening, celem którego było od-
krycie własnego powołania. Odpowiadając na pytania „Czym 
byś się zajmował/a, gdybyś nie musiał/a zarabiać pieniędzy?”, 
„Jakich ludzi chciał/abyś widzieć w swoim otoczeniu?” napi-
sała, że chce czytać książki o psychologii, kulturze i sensie ży-
cia, rozmawiać z uduchowionymi, intelektualnie rozwiniętymi 
ludźmi, od których mogłaby się ciągle uczyć. Po zestawieniu 
wszystkich pytań kwestionariusza zrozumiała, że chce być 
psychologiem (psychologowie, wedle jej opinii, byli istotami 
prawie niebiańskimi, posiadającymi anielską mądrość, czyli 
stanowili cel praktycznie nieosiągalny zawodowo). Tego dnia 
straciła głos i na drugi dzień treningu mogła jedynie szeptać. 
Według trenera jej ciało w ten sposób pokazywało, że wybór 
był bardzo trudny i życiowo ważny. I dopiero po dziesięciu la-
tach od tamtego wydarzenia Alina poszła razem ze mną na 
I rok do WEIP.

Chaos poznawczy
Sama dojrzewałam do tej decyzji przez całe życie. W roku 

2004 próbowałam przenieść się na swojej pierwszej uczelni 
– Państwowym Uniwersytecie w  Petersburgu z  zarządzania 
na psychologię, ale wówczas zabrakło mi pewności siebie. 
Jednak psychologia zawsze była dla mnie pociągająca. Praco-
wałam jako tłumacz w grupie superwizyjnej z psychologami 
pracującymi według koncepcji analizy transakcyjnej, przygo-
towywałam programy dot. filmu z związane z różnymi stana-
mi psychologicznymi i odchyleniami od umownej normy na 
międzynarodowych festiwalach filmowych. Fascynowali mnie 
ludzie, którzy zajmowali się czymś, co jest związane z psycho-
logią – miałam do czynienia z osobami praktykującymi oddy-
chanie holotropowe, odbywałam rekolekcje, w  moim domu 

pewnego razu nawet mieszkał szaman. Nie interesowałam 
się może jedynie spirytyzmem i astrologią. Ogólnie mówiąc, 
miałam w głowie chaotyczny zbiór zainteresowań osoby po-
szukującej, ale kompletnie pozbawionej systemowości i znaj-
dującej się o  krok od ezoteryki. Podobny mętlik obserwuję 
teraz u swoich znajomych i klientów, a nawet niestety u kole-
gów. Kartezjusz powiedział: „Jeśli ktoś postawi sobie zadanie 
zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludz-
ki jest zdolny – a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi 
uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości 
– ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego 
nie można poznać pierwej od intelektu”.

Dlatego chaos w  mej głowie wreszcie przestał mi od-
powiadać. Chciałam się uczyć systematycznie i  podążać ku 
zrozumieniu, na ile jest ono możliwe w psychologii, która ma 
przecież do czynienia z rzeczami subiektywnymi.

Siwiejąca idealizacja
W  radosnym i  podniosłym nastroju, choć nie bez lęku, 

chodziłam na pierwsze lekcje do audytoriów wypełnio-
nych po brzegi obcymi ludźmi. W ławkach nie było wolnych 
miejsc. Kameralne sale, przypominające raczej szkolne, wy-
pełniało bardzo różnorodne towarzystwo. Byli tu: gospody-
nie domowe, programiści, managerowie, dziennikarze, smu-
kłe dziewczęta i  brutalni siwiejący faceci. Generalnie, ludzie 
o przeróżnych zawodach i w różnym wieku. Od 23 do 60 lat. 
Wielu z  nich, jak mi się wydawało, trafiło na uczelnie zupeł-
nie przypadkowo. Po prostu dlatego, że trochę interesowali 
się psychologią i mieli czas na takie zajęcia (uczęszczaliśmy na 
lekcje przez 4-5 wieczorów tygodniowo, w godz. 18.30 - 21.30) 
oraz pieniądze (drugie wyższe wykształcenie kosztowało ok. 
90.000 rubli za rok akademicki). Wszystko na zajęciach wyda-
wało się skomplikowane i ciekawe, wszystko człowiek chciał 
zapamiętać i przyswoić, wszystko wydawało się ważne i ko-
nieczne do przeczytania. Starałam się przykładać do nauki, 
wychwytując każde nazwisko, jakie padało, notując każdy 
tytuł książki, który trafiał na listę do przeczytania – pod ko-
niec studiów nieskończenie długą i dziewiczą – bezpośrednio 
w trakcie lekcji sięgając po linki do autorów i terminów. Chcia-
łoby się zamienić głowę na komputer. Jednak już na pierw-
szym roku studiów to wszystko zaczęło się rozpadać na poje-
dyncze teorie i idee, pomiędzy którymi, jak mi się wydawało, 
nie było szczególnego związku.

Tramontana 
Po pierwsze, okazało się, że nie istnieje jakaś jedna psy-

choanaliza. Że psychoanaliza to nie monolit. Że nawet postać 
Freuda mogła stracić swój autorytet powszechnie szanowa-
nego analityka. Że istnieje wiele szkół i  trendów wewnątrz 
branży. Zarówno zbyt ortodoksyjnych, jak i tych niewiarygod-
nie dalekich od praktyki. Po drugie, ciężko było się zdecydo-
wać, do którego obozu chce się należeć. Dopiero pod koniec 
studiów stało się jasne, że wybór jedynie słusznego kierunku 
jest niemożliwy. Że o wiele ciekawsze i słuszne jest rozpatry-
wanie zjawiska z obszaru psychologii przez pryzmat kilku pa-
radygmatów naraz, i  tylko to daje pełnowartościowy obraz. 
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Krótko mówiąc, okazało się, że dokonanie wyboru odnośnie 
do kierunku działalności akademickiej może być trudniejsze 
niż samo podjęcie nauki. I problem ten, jak się później okaza-
ło, był dość istotny nie tylko dla mnie. 

Wewnątrz nauki psychoanalizy odkryłam całe zamknięte 
enklawy ludzi, według mnie totalnie oderwanych od współ-
czesnych osiągnięć naukowych. Niczym zaginione cywili-
zacje, rozwijały się własnym torem i  powinny były wyginąć 
przez odrę, gdy na ich teren trafiał „tramontana” podobny do 
mnie. Takich cywilizacji wewnątrz instytutu było sporo. Byli 
wyznawcy Junga (a trzeba powiedzieć, iż rosyjscy wyznawcy 
Junga z  samym Jungiem mają bardzo niewiele wspólnego. 
Ich konferencje, na których jest tak dużo fioletu i terapii pia-
skowej, że można dostać oczopląsu, raczej mnie bawiły niż 
kształciły).

Gwiazdy bez instynktu
Jednym z  najbardziej rozwiniętych kierunków 

w WEIP i w ogóle w Petersburgu jest psychoanaliza 
Jacques'a  Lacana. Viktor Aaronowicz Mazin – czło-
wiek o  encyklopedycznej wiedzy, wszechstronny, 
energiczny i  nadzwyczaj zaangażowany nie tylko 
w psychoanalizę, ale i szerokie spektrum innych dys-
cyplin humanistycznych, prowadził wykłady w WEIP, 
na które przychodziło tylu słuchaczy, że było oczy-
wiste, iż przychodziło się na zajęcia właśnie tego 
wykładowcy. Wielu pamiętał z imienia i często tak się 
zwracał do osoby wypowiadającej się z sali. W cza-
sie moich studiów Mazin był jedną z najjaśniejszych 
gwiazd WEIPu i oczywiście jak na gwiazdę przystało, 
skupiał wokół siebie krąg wyznawców i  wielbicieli. 
W późniejszym czasie zauważyłam, że jego ucznio-
wie i  koledzy w  pewnym sensie naśladowali jego 
zachowanie, niektóre powiedzenia, styl prowadze-
nia zajęć. A  w  tym stylu np. teksty Freuda czytano 
w dość specyficzny sposób. Specjalnie ignorowano 
te części, które mogły mieć związek z  ogólną bio-
logią człowieka i  generalnie z  uwarunkowaniami 
biologicznymi. W  stosunku do przekładów Freuda, 
zabraniano używania takich określeń jak „instynkt”. 
Stawianie pytań do tych fragmentów było bezcelo-
we. W  odpowiedzi wykładowca zazwyczaj odpo-
wiadał coś takiego: „A dlaczego Panią to interesuje?” 
albo „To jest kompletnie nieistotne” lub „Później 
Freud rozczarował się w  podejściu biologicznym i  dlatego 
nie ma sensu zwracać na to uwagi”. To wszystko nie mogło 
nie drażnić, ponieważ wyznawcy Lacana starannie zaciera-
li w  psychoanalizie wszystko to, co dotyczyło biologii ciała. 
Rosyjska psychoanaliza Lacana od początku przywodziła mi 
na myśl sektę. Wyznawcy Lacana zadziwiali swoją kompletną 
obojętnością co do podstawowych celów psychoanalizy. O ile 
Freud twierdził, że psychoanaliza jest metodą leczenia osób 
cierpiących na nerwice, wyznawcy Lacana, jak mi się wydawa-
ło, zajmowali się wyłącznie filozofią. Nie stawiali sobie celów 
praktycznych, a  przede wszystkim kompletnie ignorowali 
fakt, iż podwaliny naukowe, na których bazowała psychoana-
liza Freuda i Lacana, przez ostatnie stulecie przeszły zasadni-
cze zmiany. 

W poszukiwaniu ojca
Na studiach odbywało się sporo konferencji, w  których 

trochę braliśmy udział, toczyło się życie akademickie, o  któ-
rym tyle marzyłam. Wnikliwie przyglądałam się wykładow-
com, wybierając tych, czyje słowa można było łapczywie 
chłonąć i z czyich myśli będzie można korzystać jeszcze przez 
lata. I kto z tych, w sumie całkiem zwyczajnych, istot ludzkich 
może odegrać rolę niepodważalnego autorytetu, potrzeb-
nego tak wielu ludziom do tego, by iść do przodu. Większość 
wykładowców jednak, jak mi się zdawało, zbyt głęboko była 
zanurzona we własnej dziedzinie i zbyt mało interesowała się 
życiem na zewnątrz. Przed psychoanalizą prawie przez dzie-
sięć lat zajmowałam się filmem i według moich standardów 
wykładowcy zbyt mało wiedzieli o kulturze, polityce i ogólnie 
niespecjalnie pasowali do ideału. Szukałam nie tylko doświad-
czonych analityków. Skrycie poszukiwałam w tym tłumie po-

staci ojca, człowieka o  dużej erudycji, wykształconego nie 
tylko w swojej podstawowej dziedzinie, ale również głęboko 
i  z  pasją zanurzonego w  świat sztuki. Takim odkryciem była 
dla mnie Nina Mikhailowna Savchenkova. Prowadziła wykłady 
z filozofii, psychoanalizy, sztuki audiowizualnej i wielu innych 
zagadnień na trzech wiodących uczelniach w  mieście. Skala 
jej osobowości zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jej lekcje 
zawsze były niczym łyk świeżego powietrza. Właśnie dzięki 
niej sporo z nas zbliżyło się do istoty nauki filozoficznej, czyli 
po prostu umiłowania mądrości.

Zdjęcie: Peter Koren
Nina Savchenkova i uczestnicy Seminarium Psychoanalitycznego 2015 r.
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Spazmatyczny protest
Generalnie osoby, wokół których gromadzili się pilni 

uczniowie, można było zliczyć na palach jednej ręki. Oprócz 
tego zbyt wiele z  przekazywanych rzeczy wywoływało we 
mnie protest i chęć oponowania. Wydaje się, że jedynie nie-
licznym z naszych wykładowców udawało się zachować rów-
nowagę pomiędzy spojrzeniem psychoanalitycznym, wyczu-
lonym na ukryte światy subiektywności oraz realistycznym, 
uwzględniającym osiągnięcia współczesnej medycyny, ba-
zującej na dowodach. Wyznawcy Lacana nadal dywagowali  
nt. autyzmu w stylu filmu dokumentalnego „Le Mur”, w któ-
rym francuscy psychoanalitycy leczyli chorych na autyzm za 
pomocą mokrych prześcieradeł, a inni rozprawiali o wrzodach 
żołądka w  kategorii wyłącznie choroby psychosomatycznej, 
ignorując całkowicie doniesienia nt. helicobacter pylori. Przez 
trzy lata nauki słyszałam wiele takich rzeczy, które wywoły-

wały u mnie spazmatyczny atak oburzenia. A jednak uważam, 
że zespół wykładowców był wspaniały i przekazywał bardzo 
wszechstronne poglądy na psychologię, psychoterapię, psy-
choanalizę i inne dziedziny pokrewne. Nauka była przyjemna 
i wciągająca.

Nauka 2.0
W  roku 2016 doświadczyliśmy na sobie skutków kolej-

nych działań ze strony władz dotyczących „optymalizacji” 
szkolnictwa wyższego: niektóre uczelnie utraciły akredytacje, 
zaczęły się przymusowe fuzje różnych placówek edukacyj-
nych, narzucone zmiany kierownictwa, protesty studenckie. 
Przez dłuższy czas zagrożenie zamknięcia wisiało nad Peters-

burskim Uniwersytetem Europejskim – jedną z  najlepszych 
placówek edukacyjnych w kraju. W czerwcu 2016 roku w WEIP 
odbyła się pierwsza kontrola, uczelnia straciła licencję i  stu-
denci zaczęli rezygnować z nauki. Dla uczelni prywatnej funk-
cjonującej nie za dotacje, tylko dzięki czesnemu studentów, 
była to nieomalże katastrofa. Wycofując licencję Federalna 
Służba ds. nadzoru w sferze edukacji i nauki de facto postawi-
ła studentów zdobywających na uczelni pierwsze wyższe wy-
kształcenie w  sytuacji person non grata. Studiujący chłopcy 
utracili odroczenie od poboru do wojska, magistrowie zaś ze 
swoim dyplomem bez akredytacji nie mogli podjąć studiów 
doktoranckich. Wielu studentów zmieniło uczelnie po to, by 
otrzymać dyplom placówki posiadającej akredytację. Sama 
przeniosłam się w  ostatnim semestrze nauki do Moskiew-
skiego Instytutu Psychoanalizy, by po ukończeniu studiów 
móc kontynuować działalność akademicką. Wszyscy obawiali 
się, że uczelnia nagle runie. Jednak po roku batalii sądowych 

i apelacji, WEIP przywrócono akredytację i od roku 
2018 uczelnia szczęśliwie kontynuuje swoją działal-
ność edukacyjną. 

Nieuchronny splitting
Później dowiedziałam się o wydarzeniach, jakie 

miały miejsce wewnątrz branży psychoanalitycznej. 
Główna organizacja zrzeszająca psychoanalityków 
znajdowała się w Petersburgu i działała pod kierow-
nictwem rektora WEIP – M.M. Rheshetnikova. Naj-
bardziej wybitni absolwenci WEIP z czasem stawali 
się wykładowcami tej uczelni. Jednak wielu z  nich 
czuło zbytnie ograniczenia rolą wykładowcy WEIP 
i  dlatego odchodzili „pracować na swoje”. Wielu 
takim odejściom towarzyszyły poważne konflikty. 
Kolejny konflikt wewnątrz Europejskiej Konfederacji 
Psychoterapii Psychoanalitycznej (EKPP) zaczął się 
w roku 2018 i w 2019 zakończył się wraz z odejściem 
prezesa organizacji Tatiany Mizinovej i  powrotem 
na to stanowisko byłego prezesa M.M. Rheshetni-
kova. Po czym nastąpiło utworzenie drugiej organi-
zacji zarejestrowanej przez Mizinovą i jej zwolenni-
ków. Teraz absolwenci WEIP i  inni analitycy chcący 
wstąpić do EKPP po 28 latach od założenia WEIP 
mogą wybierać, członkami której z  tych dwóch 
organizacji przynależących do EKPP chcą zostać. 
Czy chcą doskonalić się zawodowo wewnątrz or-

ganizacji kierowanej głównie przez Rheshetnikova, czy chcą 
wybrać nowy EKPP z demokratyczną zmianą władz. 8 lutego 
2019 roku odbyła się prezentacja drugiej organizacji EKPP pod 
kierownictwem Mizinovej i psychoanaliza w Rosji kontynuuje 
swój rozwój. 

Ta historia pełna wątpliwości i  idealizacji definitywnie 
będzie dalej trwała, podobnie jak trwać będzie poszukiwanie 
solidnych podstaw w psychoanalizie i w życiu. Mam nadzieję, 
że za jakiś czas będę mogła podzielić się tym dalszym ciągiem 
z Czytelnikami Psychiatry. n

Kontakt do autorki * sofistka@gmail.com

Przekład: Marina Bolewska
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Czas dopalaczy
Grzegorz Opielak
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nazwa dopalacze jest o tyle nieprecyzyjna, że obejmuje w za-
sadzie wszystko, co zmienia lub zaburza świadomość. Z  re-
guły, zaznaczam: z reguły, środki stosowane na zachodzie Eu-
ropy, w USA czy obecnie w Polsce to syntetyczne katynony, 

syntetyczna marihuana lub ecstasy. Zważywszy na sposób powsta-
wania owych substancji, syntetyzowanych gdzieś w leśnej chacie lub 
najlepszym razie w garażu, trudno nie zgodzić się z tezą, że nie wia-
domo, jak takim pacjentom pomóc, bo nie wiemy, co znajdowało się 
w składzie zażytego specyfiku. Mogą to być równie dobrze pochodne 
opiatów, suszone grzyby halucynogenne czy kannabinole, ale może 
być też coś, co w żaden sposób nie wpisuje się w działanie substan-
cji powszechnie znanych medycynie. Przykładem niech będzie coraz 
szerzej stosowany płyn do mycia felg. Zawarty w nich GBL (Gamma - 
butyrolakton) działa euforyzująco, ale trudno znaleźć wiarygodne 
dane z informacjami o prawdziwej skali działania toksycznego. 

Droga pacjenta zależy od grupy substancji na jakiej działanie 
się wystawił. Skrajnie pobudzeni (psychotycznie lub po prostu we-
getatywnie) najczęściej wędrują właśnie z  powodu pobudzenia od 
razu na oddziały psychiatryczne i  w  pierwszej kolejności nimi się 
zajmijmy. W warunkach oddziału psychiatrycznego w obrębie szpi-
tala ogólnego, jaki mam przyjemność od dekady prowadzić, jest to 
zdecydowanie mniej problematyczne, niż dla kolegów psychiatrów 
pracujących w szpitalach „starego typu”, bo w razie potrzeby dostęp 
do zaplecza internistycznego czy chirurgicznego jest dla pacjentów 
takich oddziałów zdecydowanie łatwiejszy. Gdy dochodzi do sytuacji 
zagrażającej życiu z powodów innych niż psychiatryczne, pomoc jest 
szybka i przez to ma szanse być skuteczna. 

Nie ma sensu opisywanie warunków, jakie musi spełniać locum 
stanowiące bazę oddziału psychiatrycznego, ale w skrócie to, co z jed-
nej strony zabezpiecza naszych pacjentów przed ewentualnym sa-
mobójstwem, z drugiej strony w razie kryzysu dla personelu medycz-
nego jest przeszkodą w  prowadzeniu intensywnego leczenia. Brak 
prądu w gniazdkach (podobnie jak zabezpieczenie okien i drzwi) ze 
zrozumiałych względów stanowiący warunek sine qua non oddziału 
psychiatrycznego, uniemożliwia równocześnie zastosowanie pompy 
infuzyjnej, pulsoksymetru czy respiratora. Ogólnie – wszystko co nie 
ma baterii i  stanowi normalne wyposażenie oddziału intensywnej 
opieki, na psychiatrii jest mniej przydatne. A teraz wyobraźmy sobie, 
że do szpitala „starego typu”, posadowionego kilka dobrych kilome-
trów od miasta i placówki ogólnej, trafia 30-latek skrajnie pobudzony 
po użyciu nieznanych dopalaczy… 

W  tym momencie posłużę się własnymi doświadczeniami, bo-
wiem na moim oddziale zmagaliśmy się już przed paroma laty wła-
śnie ze swoistą epidemią zatruć dopalaczami. Pacjenci trafiali do nas 
w skrajnym pobudzeniu i towarzyszących zaburzeniach świadomo-
ści. Coś, co początkowo przypominało w  pełni rozwinięte delirium 

W ostatnim okresie tematem  
niejako „na czasie” staje się w naszym 
kraju coraz częściej  zagadnienie  
tzw. dopalaczy. Substancje takie 
znane są od bardzo dawna w krajach 
zachodu jako „designer drugs”, chociaż 
nazwa ani po polsku, ani po angielsku 
nie oddaje w pełni istoty tego zjawi-
ska. W tym momencie chciałbym  
po części wejść w polemikę, a po części 
uzupełnić przekaz licznych artykułów 
poświęconych problemowi intoksykacji 
tzw. dopalaczami. Z reguły przedsta-
wia się to w sposób rzetelny, ale dość 
ogólny i jednostronny, bowiem jest to 
spojrzenie na problem oczami toksy-
kologa. Pamiętać jednak należy,  
że pacjenci, którzy po zażyciu dopala-
czy trafiają na toksykologię, to tak na-
prawdę tylko wierzchołek problemu.  
Problemu bardzo szerokiego, jaki 
stanowi zażywanie ogółu substancji 
zmieniających świadomość. 

TEORIA I PRAKTYKA
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tremens, mniej więcej dwie godziny później prowadziło do nagłe-
go stłumienia wegetatywnego. Ciśnienie z okolic kryzy spadało do 
granic oznaczalności, a  tachykardia przeradzała się w  bradykardię, 
wysychały śluzówki. W  przypadku pierwszego pacjenta załatwiłem 
z koleżanką – toksykologiem przyjęcie go na oddział toksykologicz-
ny. Szybko okazało się, że rzeczony młody człowiek nie nadaje się już 
do transportu. Po prostu nie miał szans przeżyć drogi do szpitala. Tak, 
nam się udało i wszystkich pięciu pacjentów w wieku od 23 do 33 
lat przeżyło. Pomogło leczenie objawowe, ale obecnie może to być 
już inna substancja, bardziej zanieczyszczona czy 
inaczej syntetyzowana. Coś, co w przypad-
ku opisywanych pacjentów było ko-
rzystne, w  innym może stanowić 
zabójczą mieszankę dopalacz 
– lek, a ponieważ substancja 
szkodliwa jest nieznana, 
nie wiemy nawet czego 
szukać w  badaniach la-
boratoryjnych.

W  mojej ocenie, 
nadal nie staramy się 
zgłębić istoty same-
go problemu. Cały 
czas poświęcamy się 
rozważaniom nad 
bezpośrednimi skut-
kami działania czegoś, 
nieprecyzyjnie nazywa-
nego dopalaczami. Nikt 
na razie nie opisał i  w  naj-
bliższym czasie na pewno nie 
opisze, jaki wpływ na długotrwa-
łe funkcjonowanie serca, nerek czy 
wątroby będzie miało przyjęcie tego, 
czy owego dopalacza. Amanityna i falloidyna 
zawarte w  sromotniku działają hepatotoksycznie, ale 
nie od razu. Nie wiemy i w najbliższym czasie się nie dowiemy, czy 
rzeczone substancje nie działają karcynogennie, czy nie mają innych 
odległych skutków, na przykład w kolejnym pokoleniu. Przykładem 
mogą być jedne z najsilniejszych znanych karcynogenów – aflatoksy-
ny, nie wywołują nowotworu następnego dnia po ich przyjęciu. Po-
dobnie zresztą jak papierosy… Przytoczone przypadki nie podlegają 
dyskusji, ale w tamtych wypadkach nasza wiedza opiera się na wielu 
latach obserwacji i doświadczeń. W przypadku „dopalaczy” nie mamy 
żadnej z tych rzeczy – ani lat doświadczeń, ani tym bardziej badań na 
pacjentach, podzielonych na homogenne grupy poddawane działa-
niu konkretnej substancji.

Wreszcie, last but not least, zaburzenia psychiczne, jakie niewąt-
pliwie mogą pozostawać w  związku z  działaniem samych „dopala-
czy”, równie dobrze mogą też być skutkiem intensywnego leczenia. 
W  końcu duże dawki sterydów nadnerczowych, wahania glikemii, 
ciśnienia tętniczego i  poziomu elektrolitów, depresjogenne działa-
nie wielu innych leków czy wreszcie samo niedotlenienie mają swoje 
odzwierciedlenie w  późniejszym stanie psychicznym pacjenta. Nie 
zapominajmy też o  tym, że możemy mieć do czynienia z  toksycz-
nym uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego i jego następ-

stwami. Grupa endogennych chorób psychicznych, 
stanowiących rdzeń psychiatrii, teoretycznie pozostaje 
bez związku z czynnikami zewnętrznymi – to prawda. 
Ale też czynniki zewnętrzne mogą stanowić nagły im-
puls wyzwalający samą chorobę. Wszystkie powyższe 
aspekty zmieniają zarówno „samego” pacjenta, jak 
też jego interakcje z  otoczeniem, co niekiedy wyma-
ga dodatkowej korekty farmakologicznej. Podobnie 
stanie się w  przypadku neurotoksycznego działania 

samych „dopalaczy”. Oczywiście potencjalne 
zagrożenia tego typu można mnożyć 

w nieskończoność, ale na razie po-
zostają w  sferze akademickich 

rozważań i  to czysto teo-
retycznych. Będzie tak 

dotąd, aż poznamy 
szczegółowy skład 

chemiczny substan-
cji, jakie stosuje się 
w  samych dopa-
laczach. Potem 
przez parę lat 
poobserwujemy 
osoby będące 
pod działaniem 

konkretnych sub-
stancji. Niestety za-

równo pierwszy, jak 
i drugi punkt jest mało 

realny…
Czy w  takim razie nic 

nie da się zrobić? W  mojej, 
ale zaznaczam, tylko mojej oce-

nie, „brutalna” edukacja, na miarę tej, 
mającej odstraszyć od palenia, może przy-

nieść jakiś skutek. Rozluźnienie więzów rodzinnych 
i  szukanie autorytetów poza najbliższymi członkami 
rodziny być może tłumaczy przypadki zażywania dopa-
laczy przez nastolatki. Ale gdzie tkwi przyczyna zatruć 
u czterdziestolatków? W dostępności, cenie i chęci do-
znania czegoś „nowego”! Jeśli w telewizji w najlepszym 
czasie antenowym pojawiłby się krótki filmik obrazu-
jący ze szczegółami wszystkie procedury medyczne 
u pacjenta po „dopalaczach”, obraz sekcyjny tego, któ-
ry nie dał rady, być może chęć nowych doznań byłaby 
mniejsza? Z drugiej strony, pamiętam kiedy przed wielu 
laty podczas mojego stażu w szpitalu w Liverpoolu po 
dość zażartej walce o życie, ze śpiączki wybudził się nie-
spełna trzydziestoletni taksówkarz. Kilka dni wcześniej 
przyjął mieszankę wszystkich znanych i  dostępnych 
sobie narkotyków. Kiedy nasz konsultant wyjaśnił mu, 
co się stało, tamten odparł, że było „cool”. Sądzę że nasi 
„dopalaczowcy” mają podobne oczekiwania, ale posia-
dana zawczasu świadomość trwałych uszkodzeń mo-
głaby chociaż w niewielkim zakresie wypełnić tę słodką 
nieświadomość… n
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Kontrowersje wokół osobowości 
pogranicza dotyczą niejedno-
znacznej terminologii i  wynikają-
cych stąd różnic w opisie zaburzeń 

(kryteria psychopatologii), a  także poglą-
dów na terapię. […]

W  klasyfikacjach psychiatrycznych 
ICD-10 i  DSM-IV „osobowość pogranicza” 
(borderline personality disorder) jest wymie-
niana jako jednostka nozologiczna w  gru-
pie zaburzeń osobowości. Otto Kernberg 
wychodząc z założeń psychoanalitycznych, 
opisuje typowe dla osobowości pogranicza 
mechanizmy obronne, charakterystyczny 
rodzaj związków z  obiektem, typowe ob-
jawy słabości struktury „ja” (ego) oraz prze-
wagę procesów pierwotnych nad wtórnymi 
w myśleniu (Kernberg, 1967). […]

Patrząc przekrojowo, objawy zaburzeń w osobowości po-
granicza dotyczą kilku ważnych wymiarów aktywności i prze-
żywania człowieka: 
n relacji z innymi (nietrwałość relacji, płytkie i zimne kontak-

ty, nagłe zrywanie więzi, psychiczne i fizyczne uzależnianie 
się),
n kontroli funkcji ciała (impulsywność, wybuchy agresji, au-

toagresja, samouszkodzenia, próby samobójcze),
n wyrażania emocji (powierzchowność emocjonalna, łatwe 

urażanie się, wypieranie przeżyć, teatralność, stany depre-
syjne, zmienne nastroje),
n sfery poznawczej (skrajne i powierzchowne osądy, uprze-

dzenia i silne projekcje, podatność na postawę urojeniową, 
wahania poczucia wartości),
n obrazu własnej osoby (deficyt i niepewność poczucia toż-

samości, poczucie wewnętrznej pustki). 
Objawy osobowości pogranicza należą do różnych jed-

nostek diagnostycznych, które mają odmienne mechanizmy 
powstawania i są inaczej leczone. Z tego powodu terapia oso-
bowości pogranicza jest skomplikowanym procesem. Wyma-
ga wzięcia pod uwagę mechanizmów występujących w całym 
spektrum zaburzeń psychicznych: 
n zaburzeń osobowości (zachowania impulsywne, autode-

strukcyjne, skłonność do uzależnień), 
n nerwic (natręctwa i fobie, lęki, reakcje 
histeryczne, objawy dysocjacyjne, zabu-
rzone poczucie wartości), 
n zaburzeń afektywnych (stany depre-
syjne, dysforie, skłonności samobójcze), 
n psychoz (przemijające nastawienie 
urojeniowe, epizody paranoidalne, „mi-
kropsychozy”).

W  tradycyjnej psychiatrii wymie-
nione zaburzenia są odrębnymi syndro-
mami diagnostycznymi, a  osobowość 
pogranicza niejako „pożycza” objawy 
z  różnych diagnoz. Wykazuje przez to 
podobieństwo do zaburzeń osobowości, 
nerwic i  psychoz, a  jednocześnie różni 
się od nich. Niejednoznaczny status dia-

gnostyczny osobowości pogranicza skłania do poszukiwania 
szerszej perspektywy opisu jej objawów, mechanizmów i kon-
cepcji terapii. […]

Organizacja życia psychicznego 
W  wyjaśnieniu mechanizmów psychologicznych osobo-

wości pogranicza pomocne są podejście rozwojowe i głębino-
we oraz analizy z  zakresu psychologii kultury. Wiedza z  tych 
źródeł pozwala opisać objawy tego zaburzenia na trzech po-
ziomach: jako deficyt samokontroli, zakłócenia obrazu siebie 
(poczucia własnej wartości) oraz sensu życia i poczucia tożsa-
mości.
n Samokontrola
Deficyt samokontroli wyraża się w  nieumiejętności kon-

troli, zapanowania nad impulsami agresji, lęku, napięcia emo-
cjonalnego, frustracji, nad potrzebami seksualnymi i  afekta-
mi. Rozpadają się ważne relacje lub balansują przez dłuższy 
okres „na krawędzi”. Ważne dziedziny życia „rozjeżdżają” się jak 
puzzle, które nie mają zaczepów ani idei łączącej. 

Deficyt samokontroli jest cechą zaburzeń osobowości. 
W  typowej socjopatii lub psychopatii do wywołania impulsu 
potrzebny jest silniejszy bodziec, który jest w stanie wywołać 

CZYTANKI
Osobowość borderline 

Jak żyć między nerwicą  
a psychozą? 

fragmenty książki Terapia stanów pogranicza 
Zenon Waldemar Dudek, ENETEIA 2019
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złość lub poczucie zranienia. W  osobowości borderline pro-
wokacje ze strony otoczenia nie są konieczne, wystarczą nie-
istotne i zupełnie niezwiązane z sytuacją bodźce. Osobowość 
borderline jest niemal stale na granicy wybuchu, zranienia lub 
zachwytu. Odczucia te trudno przewidzieć, bo czają się pod 
progiem i  nie wiemy, dlaczego nagle się ujawniają. W  ujęciu 
jungowskim są to zaburzenia w strukturze „ja” (ego dysfunkcyj-
ne) oraz w personie, czyli masce osobowości – jest ona nośni-
kiem kompleksów lub zlewa się z ego w sztywny konglomerat 
tego, co wewnętrzne, i tego, co zewnętrzne. 
n Poczucie własnej wartości
Poczucie własnej wartości osoby z cechami borderline jest 

zmienne, chaotyczne i  wewnętrznie sprzeczne pod wzglę-
dem znaku i  kierunku działania: wysokie lub niskie, sztywne 
lub chwiejne, optymistyczne lub pesymistyczne, nastawione 
na władzę lub uległość, na ofiarne dawanie lub wykorzysty-
wanie innych. Raz ocena rzeczywistości jest skupiona na tym, 
co dobre i  pozytywne (fascynujące), i  nagle przeważa to, co 
złe i negatywne (tragiczne, straszne). Nieprzypadkowo jeden 
z głównych podtypów osobowości pogranicza określa się jako 
„chwiejny emocjonalnie”.

W ujęciu jungowskim zaburzenia poczucia wartości zależą 
od chwiejności funkcji psychicznych. Struktura psychiczna „ja” 
jest „rozdarta” w działaniu między introwersją a ekstrawersją, 
percepcją a intuicją oraz uczuciem a myśleniem. Osoba używa 
tych funkcji niezgodnie z ich przeznaczeniem, na przykład an-
gażuje się emocjonalnie w sprawy, na które nie ma wpływu lub 
używa myślenia do oceniania spraw przegranych, zamiast je 
przeżyć i wyciągnąć wnioski. Brak głębszego przeżycia odcina 
świadomość od ważnych informacji wewnętrznych i  utrwala 
brak poczucia wartości. 
n Poczucie tożsamości
Zaburzenie poczucia tożsamości odzwierciedla we-

wnętrzny chaos i  rozchwianie granic psychicznych. Jest ono 
efektem nieudanych prób przystosowania do sprzecznych 
wymagań środowiska i  cywilizacji kosztem wewnętrznej in-
tegralności psychicznej. Jest to centralny, najgłębszy problem 
osobowości pogranicza. W rozumieniu jungowskim zaburze-
nia w obrazie tożsamości są uwarunkowanie zaburzoną relacją 
ego z archetypami oraz chronicznym brakiem doświadczenia 
integracji psychicznej. […]

Wpływ stanów pogranicza na język i kulturę
W  osobowości pogranicza przeżycia wpadają niejako 

w szczelinę psychiczną, zawieszają się w stanie „pomiędzy”. Nie 
następuje asymilacja ich znaczenia, gdyż nie jest ono dostęp-
ne świadomości. Wewnętrzne doświadczenie jest zagłusza-
ne przez impulsywne, afektywne odreagowanie. Archaiczne 
mechanizmy obronne stanów pogranicza odgradzają świa-
domość od nieświadomości. To, co rozgrywa się w  psychice 
w stanach pogranicza, nie dzieje się dla tej osoby naprawdę, 
lecz jest przeżyciem „jak gdyby”. Nie jest ani zwykłą fikcją, żar-
tem, ale nie jest też oczywistą prawdą.

Objawy mechanizmu rozszczepienia psychicznego, cha-
rakterystyczne dla stanów pogranicza, są obecne w komunika-
cji międzyludzkiej. Przykładem tego zjawiska jest nadużywa-
nie sformułowań typu „jakby”, „nie do końca”, „z jednej strony 

tak, ale z drugiej…”, „generalnie xyz, ale…”, „teoretycznie abc, 
ale praktycznie…”, „zgadzam się, ale…”. 

Wypowiedzi oparte na formule „tak jakby” oraz „tak, ale” 
zalewają świat mediów i są powszechne w języku codziennym. 
Można je spotkać często nawet w wypowiedziach przedstawi-
cieli świata nauki i w mowach ekspertów. Komentatorzy repre-
zentujący różne specjalności wpadają w pułapkę „podwójnej 
mowy”, zastrzegają się, że „to jest jakby prawdziwe”, zgadzają 
się z rozmówcą, „ale nie do końca”, mówią, że widzą „jakby pro-
blem, ale…” itp. 

Tego rodzaju nawyki językowe wyrażają głęboko zakorze-
nioną niepewność oraz relatywizowanie bądź powątpiewanie 
we własne słowa, myśli, interpretacje. Skrajną postać takiej 
niepewności, występującą w schizofrenii, opisał Ronald Laing 
(1995), nazywając ten fenomen niepewnością ontologiczną. 

W  przypadku stanów pogranicza mamy do czynienia 
z  niepewną tożsamością i  swoistą niepewnością komunika-
cyjną. Pewność siebie w komunikacji wynika z osobistej pew-
ności siebie i przekonania o słuszności własnych umiejętności 
czy poglądów. Opinie mają prawo być wyrazem osobistej 
wiedzy i  doświadczenia, i  nie muszą być „do końca” pewne. 
Wiadomo, kto to mówi. Subiektywny charakter wypowiedzi 
można poprzedzić komunikatami „ja”, czyli takimi wyrażenia-
mi, jak: „moim zdaniem…, „według mnie…”, „wydaje mi się, 
że…”. W dążeniu do obiektywizmu osoby wpadają w pułapkę 
mówienia z poziomu absolutnej prawdy, ale korygują ten błąd 
poprzez wątpienie w myślenie zgodne z własnym „ja”. Zastrze-
ganie się, że moja myśl może być zrozumiana inaczej niż moje 
intencje, odzwierciedla niepewną tożsamość psychiczną, jaka 
jest cechą stanów pogranicza (badania językoznawcze tego 
zjawiska mogą tę obserwację potwierdzić i określić natężenie 
jej występowania w różnych kręgach społecznych). 

Dla psychiatry kulturowego istotna jest wiedza o  rozpo-
wszechnieniu tego zjawiska w kręgu ludzi o znacznym wpły-
wie społecznym (politycy, dziennikarze, celebryci). Jest ono, 
jak sądzę, psychologicznym objawem stanów pogranicza 
w  zbiorowej świadomości. Trzeba to traktować w  niektórych 
przypadkach jako wyraz niepokoju i  niepewności osób ze 
skłonnościami do stanów borderline. 

Słabo zdefiniowany, nietrwały obraz świata i  słabo skry-
stalizowana świadomość osobista tworzą społeczny kontekst 
życia psychicznego wypełniony niepokojem i „granicznością”. 
Szerokie kręgi cywilizowanego świata ogarnia mentalność 
skrajnych postaw: zabawy albo pustki bądź bezsensu. Prze-
chodzenie od zabawy do stanu przenikliwej pustki jest na 
dłuższą metę frustrujące i  uruchamia mechanizm niepokoju, 
który nie ma określonej przyczyny. On jest rezultatem życia 
pozbawionego głębszych wartości, życia sterowanego przez 
przypadek lub zewnętrzne okoliczności, np. reklamę i media. 

Efekt pustki i  niepewności przeniknięty poczuciem „tak 
jakby” przenosi się do relacji międzyludzkich. Myślenie szuka 
punktów zaczepienia, ale znajduje je tylko w obrazach, które 
są ulotne. Naturalne, spontaniczne życie psychiczne staje się 
impulsywne i  emocjonalnie chwiejne. Towarzyszy temu brak 
doświadczenia centrum i  poczucie spychania na margines. 
Wskutek kompensacji takie zachowanie jest coraz bardziej 
kontrolowane, sprawdzane, monitorowane i  wtłaczane w  al-
gorytmy lub statystyczne ramy. n
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Pobudzenie i  zaburzenia zachowania są za-
równo powodowane przez sam proces otę-
pienny i następujące w jego wyniku zmiany 

w  ośrodkowym układzie nerwowym, ale także 
mogą wynikać z  innych przyczyn somatycznych 
oraz z  wpływu czynników środowiskowych. Le-
czeniu pobudzenia i  zachowań agresywnych za-
wsze musi towarzyszyć wnikliwa analiza ich uwa-
runkowań i  przyczyn, zaś przed wprowadzeniem 
leczenia farmakologicznego koniecznie należy 
rozważyć i  zastosować możliwe oddziaływania 
niefarmakologiczne.

Leczenie farmakologiczne pobudzenia i zabu-
rzeń zachowania w otępieniu jest trudne – z jednej 
strony ze względu na ograniczoną skuteczność le-
ków, którymi dysponujemy, z drugiej zaś z racji ry-
zyka powikłań i działań niepożądanych. Jednakże 
w wielu sytuacjach leczenie farmakologiczne może 
być konieczne. Wskazaniem do takiego leczenia 
jest umiarkowane i ciężkie nasilenie objawów i ich 
wpływ na pogorszenie jakości życia pacjentów  
i/lub opiekunów lub zachowania zagrażające.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy 
zmiany w  zaleceniach dotyczących farmakotera-
pii. Generalnie zmierzają one do eliminowania lub 
ograniczenia stosowania środków z  niekorzyst-
nym bilansem korzyści do ryzyka, a preferowania 
leków o  lepszym indeksie bezpieczeństwa. Leka-
mi, których nie powinno się stosować lub można je 
stosować jedynie krótkotrwale i bardzo ostrożnie 
są benzodiazepiny. Ze względu na zwiększenie ry-
zyka udaru i zgonu ostrożności i ograniczeń wyma-
ga też stosowanie neuroleptyków. Rekomendacje 

Tiapryd w leczeniu pobudzenia 
i zachowań agresywnych 
u osób z otępieniem
Bezpieczeństwo stosowania 
i zmiana leczenia
Tomasz Szafrański
| Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej. Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

Pobudzenie u osób z otępieniem to jeden 
z przejawów BPSD, czyli zaburzeń zachowa-
nia i objawów psychologicznych w otępieniu. 
Pobudzenie i zaburzenia zachowania są częste 
i bardzo częste – mogą dotyczyć od kilku do 
kilkudziesięciu procent chorych przebywają-
cych w domu i stwierdza się je u ponad ¾ osób 
zinstytucjonalizowanych.  
Objawy pobudzenia i zaburzeń zachowania 
mogą też na wiele miesięcy, a nawet lat, po-
przedzać postawienie rozpoznania otępienia. 
Objawy te często przewlekle się utrzymują 
i prowadzą do sytuacji niebezpiecznych i zagra-
żających zarówno dla pacjenta, jak i dla osób 
z jego otoczenia, przede wszystkim bezpośred-
nich opiekunów.
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dotyczące ograniczenia czasu stosowa-
nia i dawkowania dotyczą haloperidolu. 
Zdecydowanie nie zaleca się stosowania 
leków działających silnie cholinolitycznie 
(promazyna, lewopromazyna czy chlor-
protiksen). 

W  opublikowanych ostatnio uak-
tualnionych zasadach terapii zaburzeń 
neuropsychicznych w  otępieniach opra-
cowanych przez ekspertów z  Polskie-
go Towarzystwa Alzheimerowskiego 
i  Polskiego Towarzystwa Psychogeria-
trycznego leki przeciwpsychotyczne są 
wymieniane jako najbardziej skuteczne 
w  leczeniu pobudzenia i  agresji. Jako 
obdarzone najlepszym profilem bez-
pieczeństwa wymienione są: tiapryd 
(w dawkach do 300 mg/dobę) i kwetiapi-
na (w dawkach do 150 mg/dobę). Jednak 
to właśnie tiapryd rekomendowany jest 
jako lek I rzutu w leczeniu zaburzeń zacho-
wania i agresji u pacjentów z demencją.

Jakie argumenty przemawiają za 
stosowaniem tiaprydu jako leku I  rzutu 
w  leczeniu farmakologicznym pobu-
dzenia i zachowań agresywnych u osób 
z otępieniem?

W przypadku tiaprydu za jego zasto-
sowaniem przemawia przede wszystkim 
jego dobry profil bezpieczeństwa, któ-
ry w  zestawieniu ze skutecznością daje 
u  większości pacjentów zadowalający 

stosunek korzyści do ryzyka.  
Dobry profil tolerancji i bezpieczeń-

stwa tiaprydu dotyczy: 

n Braku działania cholinolitycznego

n Niskiego ryzyko powikłań ze strony 
układu krążenia w tym spadków 
ciśnienia tętniczego i związanego 
z nimi ryzyka

n Niskiego ryzyka powodowania 
nadmiernej sedacji

n Niskiego ryzyka wystąpienia obja-
wów pozapiramidowych 

n Niskiego ryzyka obniżenia progu 
drgawkowego i wystąpienia 
drgawek

Jeśli chodzi o właściwości farmako-
kinetyczne tiaprydu to przede wszyst-
kim ważny jest praktycznie zupełny brak 
interakcji farmakokinetycznych leku. Tia-
pryd prawie wcale nie wiąże się z białka-
mi i jest w większości eliminowany przez 
nerki (oczywiście należy zredukować 
dawkę przy niewydolności nerek i  nie 
należy stosować tiaprydu w  przypadku 
ciężkiej niewydolności nerek). Lek może 
być podawany niezależnie od posiłku 
– szybko wchłania się z  przewodu po-
karmowego osiągając maksymalne stę-
żenie w  surowicy w  ciągu 30-90 minut. 

Tiapryd nie kumuluje się w  organizmie 
– biologiczny okres półtrwania wynosi 
około 3-4 godziny.

Tiapryd jest jednym z nielicznych le-
ków, który jest zarejestrowany do lecze-
nia agresji i  zaburzeń zachowania u pa-
cjentów w podeszłym wieku z demencją. 
Spośród nowszych leków przeciwpsy-
chotycznych risperidon ma zarejestro-
wane wskazania ograniczone wyłącznie 
do ciężkiego pobudzenia i  ryzyka, że 
pacjent będzie stanowił zagrożenie dla 
samego siebie lub innych osób. Kwetia-
pina, olanzapina, aripiprazol nie mają 
zarejestrowanych wskazań u  chorych 
z otępieniem. Zarejestrowane wskazanie 
mają haloperidol i promazyna, ale jak już 
wspomniano, ich stosowanie nie jest re-
komendowane. 

Tabela 1 przedstawia względne 
ryzyko wystąpienia poszczególnych 
działań niepożądanych u  pacjentów 
z  otępieniem w  przypadku stosowania 
niektórych leków przeciwpsychotycz-
nych. Należy pamiętać, że ryzyko wystą-
pienia danego działania niepożądanego 
jest zawsze indywidualne i  zależy mię-
dzy innymi od stanu klinicznego pacjen-
ta, szybkości wprowadzania leku i stoso-
wanych dawek (im większa stosowana 
dawka, tym większe ryzyko), potencjal-
nych interakcji z  innymi lekami i innych 
czynników. 

Tabela 1. Względne ryzyko występowania działań niepożądanych  

Działanie 
cholinolityczne

Ortostatyczne 
spadki ciśnienia

Efekty 
metaboliczne

Objawy 
pozapiramidowe

Nadmierna 
sedacja

Ryzyko drgawek

Promazyna Haloperidol RisperidonOlanzapina Kwetiapina Tiapryd

Legenda: Czerwony – wyższe ryzyko, Żółty – umiarkowane ryzyko, Zielony – Niskie ryzyko.  
Należy pamiętać, że ryzyko wystąpienia danego działania niepożądanego jest zawsze indywidualne  i zależy od wielu zmiennych - 
między innymi stanu klinicznego pacjenta, szybkości wprowadzania leku,  stosowanych dawek (im większa stosowana dawka,  
tym większe ryzyko wystąpienia działania niepożądanego), potencjalnych interakcji z innymi lekami. 
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Zasady leczenia tiaprydem

Leczenie tiaprydem podlega ogól-
nym zasadom, które zawsze powinniśmy 
stosować w  przypadku farmakoterapii 
chorych z  otępieniem. Są nimi: prymat 
bezpieczeństwa i dokładne monitorowa-
nie tolerancji prowadzonego leczenia, 
preferowanie monoterapii, zaczynanie 
od niskich dawek i  stopniowe wpro-
wadzanie wyższego dawkowania leku. 
Efekty leczenia powinny być regularnie 
kontrolowane także pod kątem osiąga-
nia celów terapii. Wśród części chorych 
z  otępieniem, realnym celem może nie 
być całkowita eliminacja objawów, ale 
ustąpienie najbardziej uciążliwych lub 
zagrażających zachowań. Jeżeli lek jest 
skuteczny, to nie oznacza, że powinien 
być stosowany bezterminowo – należy 
rozważyć odstawienie leku przeciwpsy-
chotycznego po 4 miesiącach skutecz-
nego leczenia. Oczywiście należy robić 
to stopniowo, oceniając czy nie ma na-
wrotu objawów. Z  kolei w  przypadku 
braku skuteczności danego leku (zwykle 
czas oceny to około 3-4 tygodnie) prefe-
rowanym postępowaniem powinno być 
jego odstawienie i  wprowadzenie inne-
go leku w monoterapii. 

Dawkowanie leku u chorego z otę-
pieniem jest zawsze kwestią indywidu-
alną i  musi uwzględniać całość obrazu 
klinicznego. Dlatego też trudno jest re-
komendować jednoznaczne schematy 
wprowadzania danego leku. Ogólnie 
możemy stwierdzić, że im starszy pa-
cjent, im więcej obciążeń somatycznych, 
im większa niepełnosprawność, tym 
ostrożniejsze powinno być dawkowanie. 
Zastanawiając się nad zakresem stoso-

wanych dawek pamiętajmy także, że za-
warte w  charakterystyce produktu lecz-
niczego lub różnych rekomendacjach 
maksymalne dawki dotyczą młodszych 
i  zdrowych somatycznie pacjentów 
z otępieniem.

W  przypadku tiaprydu charaktery-
styka produktu leczniczego zaleca, aby 
leczenie zaburzeń zachowania u pacjen-
tów z demencją zaczynać od dawki 100 
mg/dziennie (podzielonej na dwie dawki 
po 50 mg) i pozwala na relatywnie szyb-
kie jej zwiększenie do dawki 300 mg/
dz (3 x 100 mg/d). Maksymalna zaleca-
na dawka wynosi 400 mg/d. Taki szyb-
ki schemat włączenia leku (dojście do 
dawki 300 mg/d w ciągu 2-3 dni) może 
być uzasadniony przy dużym nasileniu 
objawów, a  jednocześnie możliwości 
codziennego monitorowania toleran-
cji leczenia (na przykład, kiedy mamy 
do czynienia z  pacjentem leczonym na 
oddziale szpitala). Jednakże ten szybki 
schemat dawkowania leku może być 
zbyt „agresywny” dla części chorych – 
bezpieczniejsze jest wówczas rozłożenie 
w czasie dojścia do wysokich dawek we-
dług następującego schematu:
n 50 mg rano i 50 mg wieczorem 

przez 3 dni,
n 50 mg rano i 100 mg wieczorem 

przez 3 dni,
n 100 mg rano i 100 mg wieczorem 

przez 3-6 dni.

Jeżeli nie ma oczekiwanego efektu, 
to można dalej stopniowo zwiększyć do 
dawki 300 mg/dz:
n 100 mg rano, 50 mg w południe 

i 100 mg wieczorem przez 3-6 dni,
n 100 mg rano, 100 mg w południe 

i 100 mg wieczorem przez 3-6 dni.

Jeżeli nadal nie ma oczekiwanego 
efektu, to można zwiększyć do maksy-
malnej zalecanej dawki 400 mg/dz.

Z  kolei w  grupie chorych „wrażli-
wych/kruchych” (wiek > 80 lat, otępienie 
naczyniowe lub mieszane, istotne obcią-
żenia somatyczne, znaczne upośledze-
nie funkcjonowania) bezpieczny sche-
mat dawkowania powinien być jeszcze 
wolniejszy – na przykład: 
n 25 mg wieczorem przez 2-4 dni,
n 50 mg wieczorem przez 2-4 dni,
n 75 mg wieczorem przez 2-4 dni,
n 100 mg wieczorem przez 2-4 dni.

Jeżeli nie ma efektu, to można stop-
niowo zwiększyć do dawki 200 mg/dz:
n 50 mg rano i  100 mg wieczorem 

przez 6-8 dni,
n 100 mg rano i 100 mg wieczorem.

Jeżeli nadal nie ma oczekiwanego 
efektu a  tolerancja jest dobra, to po 2  
tygodniach można rozważyć dalsze, 
ostrożne zwiększenie dawki do 300mg/dz. 

W tabeli 2 przedstawiono trzy przy-
kładowe schematy dawkowania tiaprydu. 

Zmiana stosowanego 
leczenia na tiapryd

W  wielu przypadkach mamy do 
czynienia z sytuacją, w której u chorego 
nie stosowano do tej pory tiaprydu, jest 
natomiast prowadzone leczenie innym 
lekiem przeciwpsychotycznym. Jeżeli 
takie dłuższe leczenie jest konieczne, 
a leku przeciwpsychotycznego nie moż-
na zupełnie odstawić, wskazane będzie 

Tabela 2. Przykładowe schematy dawkowania tiaprydu

dni

schemat A 

schemat B

schemat C

1

100

100

25

4

250

150

50

7

300

200

100

10

400

250

100

13

400

300

150

16

400

300

175

19

400

300

200

2

200

100

25

5

300

150

75

8

350

200

100

11

400

250

125

14

400

300

150

17

400

300

200

20

400

300

200

3

200

100

50

6

300

150

75

9

350

200

100

12

400

250

125

15

400

300

175

18

400

300

200

21

400

300

200

22

400

300

200

Tabela przedstawia trzy przykładowe schematy dawkowania tiaprydu A, B, C (kolejno od najszybszego po najwolniejszy).  
W tabeli podano całkowite dobowe dawki leku w miligramach w kolejnych dniach leczenia. Sposób dawkowania leku u chorego z otępieniem 
powinien być zawsze zindywidualizowany i dostosowany do stanu klinicznego pacjenta.
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Podsumowując 

Celem niniejszego artykułu było 
przedstawienie argumentów prze-
mawiających za wyborem tiaprydu 
w przypadku konieczności stosowania 
leczenia farmakologicznego pobudze-
nia i zachowań agresywnych u osób 
z otępieniem. Ze względu na korzyst-
ny profil kliniczny działania tiaprydu 
warto rozważać jego zastosowanie nie 
tylko jako leku I rzutu, ale także jako 
leku alternatywnego dla dotychczas 
stosowanych innych leków przeciwpsy-
chotycznych. Szczególnie jeżeli wy-
stępują problemy z tolerancją należy 
rozważyć zmianę leczenia z haloperi-
dolu oraz leków, które mają działanie 
cholinolityczne lub mogą powodować 
nadmierną sedację. n

rozważenie zamiany prowadzonego 
leczenia na tiapryd jako potencjalnie 
skutecznej i  bezpieczniejszej alterna-
tywy. Podobnie jak w  przypadku wpro-
wadzania leków, także nie mamy jedne-
go schematu odstawiania dotychczas 
prowadzonego leczenia – to, jak szybko 
odstawiamy lek, będzie ponownie zde-
terminowane sytuacją kliniczną, czasem 
prowadzonego leczenia, wysokością da-
wek itd. W sytuacji wystąpienia powikłań 
leczenia powinniśmy odstawić lek na-
tychmiast, w  innych wypadkach będzie 
możliwe stopniowe odstawienie leku. 
Lekami wymagającymi dłuższego czasu 
odstawienia są oczywiście benzodiaze-
piny, ale także leki przeciwpadaczkowe. 
W przypadku leków przeciwpsychotycz-
nych zwykle możemy dość szybko zre-
dukować i  odstawić lek. Jeżeli stosowa-
ne dawki są niskie (haloperidol <2 mg,  
risperidon 0,25-0,5 mg, olanzapina  
2,5 mg, kwetiapina 25-50 mg, aripipra-
zol 2,5-5 mg), to możemy odstawić lek 
od razu, z  dnia na dzień. W  przypadku 
wyższych dawek możemy rozłożyć od-
stawienie leku na kilka dni, stopniowo 
redukując dawkę. 

Najlepiej jest nie stosować nowego 
leku „na zakładkę”, tylko wprowadzić go 
już po odstawieniu poprzedniego lecze-
nia. Zwłaszcza w sytuacji, gdy poprzedni 
lek powodował problemy z  tolerancją, 
wskazana jest próba odczekania z wpro-
wadzeniem nowego leku i przynajmniej 
kilkudniowego „wash-out”. Jednakże, 
jeżeli z uwagi na sytuację kliniczną mu-
simy szybko wprowadzić tiapryd, to 
oczywiście bezpieczniejszy będzie w ta-
kiej sytuacji możliwie mniej agresywny 
schemat zwiększania dawki (schemat B).
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O stosowaniu leków 
przeciwdepresyjnych 
w chorobach układu 
krążenia słów parę
Robert Pudlo
| Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach
  Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Relacje pomiędzy chorobami układu sercowo-naczy-
niowego (ChS-N) a zaburzeniami psychicznymi, zwłasz-
cza depresją, lękiem i bezsennością, są dwukierunkowe. 

ChS-N zwiększają ryzyko zachorowania na depresję 
i bezsenność, niektóre z nich stanowią czynnik ryzyka 

zaburzeń lękowych. Z drugiej strony, depresja zwiększa 
ryzyko zaburzeń układu krążenia, zwłaszcza nadciś-

nienia tętniczego (NT) i choroby niedokrwiennej serca 
(ChNS), jest też niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu 

w ChNS i niewydolności krążenia. 

Mimo trwających przez lata 
kontrowersji udało się udo-
wodnić, że skuteczne lecze-
nie przeciwdepresyjne nie 

tylko poprawia komfort chorych z ChS-
-N, ale też poprawia rokowanie w cho-
robach kardiologicznych, zmniejszając 
ryzyko MACE (Major Adverce Cardiac 
Event). Optymalnym sposobem postę-
powania we wszystkich trzech grupach 
zaburzeń (depresji, lęku i  bezsenności) 
jest jednoczesne stosowanie interwen-
cji farmakologicznych i behawioralnych, 
jednak realia, w  szczególności niewy-
starczający dostęp do kwalifikowanej 

psychoterapii i  brak motywacji chorych 
do korzystania z czasochłonnych proce-
dur psychoterapeutycznych, powodują, 
że główny ciężar leczenia spoczywa na 
psychofarmakoterapii.

Podjęcie decyzji o wyborze leku nie 
jest łatwe, gdyż ChS-N zwiększają ryzy-
ko nietolerancji leków przeciwdepre-
syjnych (LPD). Zadania nie ułatwiają też 
niektóre publikacje akcentujące głównie 
objawy niepożądane leków. Publikacje 
te jednak powinny skłaniać do analizy ry-
zyka przed włączeniem leku a następnie 
do monitorowania stanu somatycznego 
chorych, a nie do rezygnacji z leczenia. 

Przesłanki decyzji  
terapeutycznych

Leczenie psychiatryczne chorych 
z  ChS-N musi być przede wszystkim 
skuteczne. Przemawia za tym kilka argu-
mentów naukowych i psychologicznych.

1. 
Podejmując leczenie psychiatryczne 
chorych somatycznie trzeba mieć 
na uwadze nie tylko przebieg zabu-
rzeń psychicznych, ale też rokowa-
nie choroby podstawowej, a wobec 
wspólnych elementów patogenezy 
niektórych chorób układu krążenia 
(ChNS, NT) i  części zaburzeń psy-
chicznych (depresji, lęku i  bezsen-
ności) skuteczność leczenia psy-
chiatrycznego rzutuje na rokowanie 
kardiologiczne.

2. 
Kardiolodzy, dysponując lekami 
o  zróżnicowanych mechanizmach 
działania, zalecają zwykle jedno-
czesne leczenie kilkoma substan-
cjami. Pozwala to na wykorzystanie 
synergistycznego działania leków, 
ale nawykłych do monoterapii psy-
chiatrów zmusza do bardzo ostroż-
nych decyzji terapeutycznych, gdyż 
włączenie każdej nowej cząsteczki 
może generować szereg różnych 
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interakcji. Dlatego zastosowanie 
leku o opinii „bezpiecznego” bez do-
stosowania profilu leku do obrazu 
klinicznego konkretnego chorego, 
a  co za tym idzie z  mniejszą szan-
są powodzenia, nie jest optymalną 
strategią terapeutyczną, gdyż nara-
ża pacjenta na potencjalne nieko-
rzystne interakcje nie dając mu wi-
docznych korzyści. Wiąże się z  tym 
następne zagadnienie.

3. 
Ważnym problemem jest bowiem 
motywacja chorych „kardiologicz-
nych” do leczenia psychiatrycznego. 
Mimo wielu różnych kampanii infor-
macyjnych, leczenie psychiatryczne 
pozostaje procedurą stygmatyzu-
jącą. Jeśli dodać do tego kontrast 
pomiędzy społecznym postrzega-
niem kardiologii (nowoczesność, 
technika i skuteczność) a psychiatrii 
(kaftan, przymus i  otępiające psy-
chotropy), nie może dziwić, że wielu 
pacjentów klinik kardiologicznych 
przyjmuje wizytę psychiatry i  jego 
zalecenia z  nieufnością lub wręcz 
z  niechęcią. Zmotywowanie cho-
rego „kardiologicznego” do długo-
trwałego leczenia psychiatrycznego 
i zbudowanie relacji terapeutycznej 
jest często możliwe jedynie przez 
zaprezentowanie jednoznacznych 
korzyści z  psychofarmakoterapii, 
a  nieskuteczne kilkutygodniowe 
postępowanie nie wzmacnia auto-
rytetu psychiatry.

4. 
Warto też analizować relacje z  kar-
diologami, którzy są przyzwyczajeni 
do prawie natychmiastowych efek-
tów leczenia. Kilkutygodniowy okres 
oczekiwania na początek działania 
leku powoduje, że większość ho-
spitalizacji kardiologicznych koń czy  
się przed pojawieniem się efektów 
leczenia psychotropowego. W  wa-
runkach ambulatoryjnych, kardio-
log dyskutując z pacjentem kwestię 
dalszego leczenia przeciwdepresyj-
nego musi mieć argumenty prze-
mawiające za jego kontynuacją, 
ergo musi widzieć konkretne korzy-

ści z  leczenia. Trzeba też pamiętać, 
że w przypadku nieskuteczności po-
stępowania, kardiolog będzie bar-
dziej skłonny do odstawienia leku 
niż jego zamiany na inny, a sugestię 
ambulatoryjnej konsultacji psychia-
trycznej sporo pacjentów przyjmie 
z niechęcią.

Kardiologiczne objawy 
niepożądane leków  
przeciwdepresyjnych

Czytając publikacje o  działaniach 
niepożądanych leków psychotropowych 
trzeba pamiętać, że medialna zasada 
„dobra wiadomość, to zła wiadomość” 
obowiązuje również 
w  prasie medycznej 
i  znacznie łatwiej 
opublikować donie-
sienie o  niepożąda-
nym działaniu leku, 
niż o  jego dobrej 
tolerancji. Poza tym 
elementarne zasady 
bezpieczeństwa na-
kazują informować 
o  niebezpieczeń-
stwach związanych 
z  zastosowaniem 
leku w  grupach ry-
zyka. 

Analizę bezpie-
czeństwa kardio-
logicznego leków 
psychotropowych 
należy zacząć od wy-
ciągu informacji za-
wartych w  ulotkach 
firmowych produk-
tów leczniczych. Ponieważ lekami naj-
częściej stosowanymi u chorych z ChS-N 
są sertralina, escitalopram i mirtazapina, 
a  lekami o rosnącym znaczeniu są wen-
lafaksyna i  trazodon, przejrzano infor-
macje o kardiologicznych ostrzeżeniach 
i działaniach niepożądanych tych leków 
umieszczonych w  ulotkach produktów 
oryginalnych: Efectini, Lexaproii, Remero-
niii, Tritticoiv i Zoloftv . Dane te są ogólnie 
dostępne, więc ich kopiowanie w  tym 
miejscu uznano za zbędne, jednak na-
rzuca się spostrzeżenie, że większość 

ostrzeżeń i niepożądanych objawów kar-
diologicznych jest wspólna dla wszyst-
kich wymienionych leków. Wyróżnia się 
wenlafaksyna, która ze względu na efekt 
noradrenergiczny może powodować 
skoki ciśnienia tętniczego oraz trazo-
don, przy którym wprost wyartykułowa-
no przeciwwskazanie w  ostrym zawale 
serca. Pozostałe objawy niepożądane 
i  ryzyka, zwłaszcza wydłużenie QTc, za-
burzenia rytmu, interakcje z lekami prze-
ciwkrzepliwymi i  hipotonia są wspólne 
dla całej grupy, a różnice polegają głów-
nie na częstości występowania objawów. 

Oczywiście ulotki firmowe prezen-
tują stan wiedzy z  chwili ich publikacji, 
nie można się też oprzeć wrażeniu, że 
leki zarejestrowane wcześniej mają nieco 

krótsze listy ostrze-
żeń, więc informacje 
należy uzupełnić 
o  bardziej aktualne 
źródła. Ponieważ te-
mat jest bardzo no-
śny, a  liczba donie-
sień ogromna, przy 
konstruowaniu krót-
kiego tekstu trzeba 
przyjąć jakieś kryte-
ria. Zdecydowano 
się przedstawić tyl-
ko kilka (dokładnie 
osiem) prac, które są 
współczesne i  obej-
mują albo duże 
grupy chorych, albo 
obszerne przeglądy 
literatury.

Jolly i wsp.vi ba-
dając grupę ponad 
1000 osób zmarłych 
w związku ze stoso-

waniem leków wydłużających odstęp 
QTc stwierdzili zwiększone ryzyko zgonu 
z tego powodu dla SSRI jako grupy (przy 
czym efekt był zależny od dawki) i indy-
widualnie dla citalopramu i  sertraliny. 
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego to-
lerancji i bezpieczeństwa LPD autorstwa 
Carvalho i wsp.vii też wskazuje na ryzyko 
wydłużenia QTc przy stosowaniu citalo-
pramu, sertraliny, paroksetyny, fluokse-
tyny i wenlafaksyny. 

W  populacji 239 tys. osób do 64 
roku życia wykazano jedynie związek 
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TLPD ze zwiększonym ryzykiem kardio-
logicznym (arytmii, zawału serca i udaru 
mózgu). Jedyne różnice między poszcze-
gólnymi LPD sprowadzały się do nieco 
mniejszego ryzyka kardiologicznego 
dla fluoksetyny i większego dla lofepra-
miny. Pozostałe analizowane leki (w tym 
escitalopram, mirtazapina, sertralina, 
trazodon i  wenlafaksyna) nie różniły się 
znaczącoviii.  

Inaczej rzecz wygląda u  osób star-
szych. W  pracy Biffi i  wsp.ix przeanalizo-
wano dane dotyczące bezpieczeństwa 
stosowania leków przeciwdepresyjnych 
u prawie 200 tys. chorych powyżej 65 rż. 
wypisywanych z oddziałów kardiologicz-
nych. Ujawniono zwiększone ryzyko nie-
miarowości u osób aktualnie stosujących 
leki przeciwdepresyjne wobec niestosu-
jących, przy czym efekt ten dotyczył za-
równo leków z  grupy SSRI i  atypowych 
leków przeciwdepresyjnych. W  szcze-
gółowych analizach wykazano proaryt-
miczne działanie trazodonu, natomiast 
analizy dla pozostałych leków uznano za 
niemiarodajne – jak piszą autorzy – z po-
wodu zbyt małych podgrup stosujących 
te leki. 

Opublikowana w 2016 roku analiza 
półtoramilionowej populacji szwedzkiejx 

dotyczyła stosowania leków przeciwpsy-
chotycznych i  przeciwdepresyjnych 
u osób po 65 rż. (czyli w tej samej grupie 
wiekowej, co w  poprzednim badaniu). 
Odrębnością tego przeglądu jest za-
awansowany wiek pacjentów, ponieważ 
średni wiek w  kohorcie wynosił ponad 
83 lata, co wiązało się z  szeregiem po-
ważnych obciążeń somatycznych. LPD 
stosowano u 15% analizowanej popula-
cji. Najczęściej stosowanymi LPD były ci-
talopram i mirtazapina. Stosowanie LPD 
było związane z  wyższą śmiertelnością 
(OR dla citalopramu:1,56, dla escitalo-
pramu: 1,15, dla mirtazapiny: 1,67, dla 
wenlafaksyny: 1,15, dla sertraliny: 1,37). 
Trazodonu w tej grupie nie używano. In-
terpretując to badanie trzeba pamiętać 
nie tylko o  wieku o  i  obciążeniach so-
matycznych analizowanej grupy, ale też 
o większej skłonności zapisywania leków 
przeciwdepresyjnych osobom bardziej 
cierpiącym i o gorszym rokowaniu. 

Grupę 800 tys. osób stosujących 
LPD (łącznie 166,86 osobolat) przeana-

lizowali badacze tajwańscyxi, ujawniając 
łącznie 245 przypadków arytmii komo-
rowych (VA) i  nagłych zgonów serco-
wych (SCD), co daje globalną częstość 
incydentów = 0,031% oraz 0,15% incy-
dentów na osoborok używania LPD. Co 
ciekawe, najniższą częstość incydentów 
sercowych odnotowano dla TLPD – 
0,1%/osoborok, a najwyższą dla mirtaza-
piny – 0,32%/osoborok. Tajemnica (po-
zornego) bezpieczeństwa TLPD wyjaśnia 
się po wyekstrahowaniu grupy chorych 
stosujących te leki w dawkach – jak piszą 
autorzy – „średnich lub wysokich”. Dawki 
te zostały określone na >75 mg/die dla 
amitryptyliny i  >100 mg/die dla pozo-
stałych TLDP zarejestrowanych w Polsce. 
Stosowanie leków w tych dawkach daje 
częstość VA/SCD 0,37%/osoborok, co 
wydaje się bardziej zrozumiałe. 

W analizie indy-
widualnych leków 
najbezpieczniej za - 
p re  zen towała się flu-
woksamina (0,03%/
osoborok), najmniej 
bezpiecznie klo-
mipramina i  mirta-
zapina (0,32%/oso-
borok). Wartości dla 
interesujących nas 
leków przedstawi-
ły się następująco: 
escitalopram – 0,19, 
sertralina – 0,21, tra-
zodon – 0,11, wen-
lafaksyna – 0,21 (%/
osoborok). Wynik 
lepszy od trazodonu 
miała tylko fluwok-
samina i  (z  zastrze-
żeniem dot. dawek) 
amitryptylina. Naj-
częściej stosowanymi lekami były (w ko-
lejności): fluoksetyna, trazodon, sertrali-
na i  paroksetyna. Na marginesie można 
dodać, że wynik – unikanej zwykle, ze 
względu na interakcje – paroksetyny wy-
nosił 0,11%/osoborok.

Praca Spindeleggera i  wsp.xii obej-
mująca analizę 170 tys. pacjentów od-
działów psychiatrycznych leczonych LPD 
wykazała, że odsetek kardiologicznych 
poważnych objawów niepożądanych 
(CVSAE) w tej grupie wynosił 0,12%, przy 

czym SAE występowały znamiennie czę-
ściej u osób powyżej 65 rż. Ryzyko CVSAE 
wzrastało po użyciu IMAO oraz atypo-
wych LPD jako grupy, natomiast u  sto-
sujących SSRI i NaSSA było niższe niż dla 
całej grupy LPD. Szczegółowe analizy dla 
poszczególnych leków wykazały zwięk-
szone ryzyko wystąpienia CVSAE jedynie 
dla reboksetyny, a zmniejszone dla mirta-
zapiny i escitalopramu. Wyniki dla pozo-
stałych leków, w tym dla sertraliny, wenla-
faksyny i trazodonu nie były statystycznie 
znamienne. Następnie podzielono CVSAE 
na trzy grupy: niedociśnienie, nadciśnie-
nie i arytmie, wykazując zwiększone ryzy-
ko niedociśnienia dla reboksetyny, nad-
ciśnienia dla wenlafaksyny i  arytmii dla 
maprotyliny. Zanotowano 5 zgonów (na 
170 tys. leczonych = 0,0029%). Powiąza-
ne ze zgonami leki to: nortryptylina, mir-

tazapina, doksepina 
z  citalopramem, 
trimipramina z  klo-
mipraminą i  olanza-
piną oraz tranylcy-
promina. 
Badanie zasługuje 
na szczególną uwa-
gę ze względu na 
wysoką precyzję 
opisu i ukazanie ska-
li problemu. Już sam 
odsetek poważnych 
działań niepożąda-
nych (0,12%) wy-
raźnie wskazuje, że 
stosowanie LPD jest 
procedurą bezpiecz-
ną. Jeszcze bardziej 
spektakularna jest 
lista leków powią-
zanych ze zgonami 
chorych. Na 5 zgo-

nów jeden był związany z  (niestosowa-
nym w  Polsce) nieodwracalnym IMAO, 
a  3 z  trójpierścieniowymi LPD (zresztą 
jednoczesne podawanie trimipraminy, 
klomipraminy i  olanzapiny świadczy go-
rzej o prowadzącym taką terapię lekarzu, 
niż o  stosowanych lekach). Tylko jeden 
zgon powiązano z  lekiem często stoso-
wanym w  chorobach serca, mianowicie 
z  mirtazapiną, ale lek nie był stosowany 
w  monoterapii, tylko w  skojarzeniu z  le-
kami przeciwpsychotycznymi. Nie odno-
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(…) leczenie w ogóle, 
a leczenie psychotro-
powe w szczególności, 
przynosi chorym korzy-
ści, a 25 lat konsultowa-
nia kardiologii i kardio-
chirurgii przekonały 
mnie, że czekanie, aż 
pacjent kardiologiczny 
z depresją (lękiem/bez-
sennością) „sobie po-
radzi”, nie jest dobrym 
pomysłem. 
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towano żadnego zgonu powiązanego 
z escitalopramem, sertraliną, trazodonem 
ani wenlafaksyną. 

I na deser, oparta na rejestrach duń-
skich, praca Fenger-Grøn i  wsp.xiii anali-
zująca związek migotania przedsionków 
ze stosowaniem LPD. Przy przejrzeniu 
danych dotyczących 785 tys. osób stosu-
jących LPD wykazano co prawda wyraź-
nie większe ryzyko migotania przedsion-
ków związane ze stosowaniem LPD, ale 
najwyższe ryzyko migotania występuje 
PRZED (!) włączeniem LPD i spada w trak-
cie leczenia. Mimo licznych, ostrożnych 
zastrzeżeń, jakie robią autorzy badania, 
trudno oprzeć się konkluzji, że szkodliwa 
kardiologicznie jest raczej depresja, niż jej 
leczenie. 

Podsumowanie
Korzystając z  otwartej formuły ła-

mów „Psychiatry” pozwolę sobie w  tej 
części na narrację pierwszoosobową 
i  nieco bardziej poufały ton. Wyznaję – 
nieoczywisty dzisiaj – pogląd, że lecze-
nie w  ogóle, a  leczenie psychotropowe 
w  szczególności, przynosi chorym ko-
rzyści, a 25 lat konsultowania kardiologii 
i kardiochirurgii przekonały mnie, że cze-
kanie, aż pacjent kardiologiczny z depre-
sją (lękiem/bezsennością) „sobie poradzi”, 
nie jest dobrym pomysłem. Przyznaję, 
nie jestem do końca obiektywny, bo sam 
mam drobny udział w wykazaniu, że le-
czenie (skuteczne!) depresji poprawia 
rokowanie w  kardiologiixiv, więc jestem 
z tym poglądem emocjonalnie związany.

Oczywiście przytoczone artykuły 
zostały wybrane stronniczo (choć z  naj-
lepszych źródeł), za to z prawdziwą przy-
jemnością, bo pozwalają na zilustrowanie 
kilku tez. Po pierwsze (tu wdzięczność dla 
autorów tajwańskich, których nazwisk 
nie potrafię wymówić, ale już ich lubię), 
tezy, że przy interpretowaniu wyników 
badań należy myśleć. Bo przecież na-
der łatwo można sobie wyobrazić pracę, 
w której wynik, że TLPD są bezpieczniej-
sze kardiologicznie od nowszych leków 
przeciwdepresyjnych zostanie przyjęty 
bezkrytycznie „bo tak wyszło”. Tymczasem 
dokładniejsza analiza pokazuje, że bez-
pieczne są tylko subterapeutyczne dawki 
tych leków. Oczywiście, jeśli ktoś lubi tak 

rozumiane bezpieczeństwo, może takimi 
dawkami leczyć – tylko po co? 

Po drugie, tezy, że leki mają dzia-
łania niepożądane. Wszystkie. Celowo 
wybrałem artykuły pokazujące, że nawet 
leki najbezpieczniejsze dla chorego serca 
wpływają na odstęp QT i mogą wyzwolić 
poważne zaburzenia rytmu, a  mimo to 
są zlecane – np. przez American Heart 
Association – do 
stosowania w  klini-
ce kardiologicznej. 
Dlaczego należy 
leczyć mimo obja-
wów niepożądanych 
wyjaśnia artykuł 
Spindeleggera, któ-
ry drobiazgowo (bo 
przecież der Teu-
fel steckt im Detail) 
przedstawia rzeczy-
wistą skalę i  rze-
czywiste przyczyny 
zgonów po LPD. Na 
170 tys. leczonych, 5 
zgonów, w tym 3 po 
(delikatnie mówiąc) 
kontrowersyjnych 
decyzjach terapeu-
tycznych. Nawet 
jeśli ten wynik jest 
skrajny, powinien 
skłaniać do rozwa-
żenia, czy nie więcej zgonów wynika 
z  zaniechania leczenia psychiatryczne-
go. Refleksja taka nasuwa się zwłasz-
cza w  kontekście artykułu Duńczyków, 
którzy wykazali, że najwięcej zaburzeń 
rytmu pojawia się nie po, tylko przed 
włączeniem leczenia przeciwdepresyj-
nego. Jednak nasze leki pomagają, a nie 
szkodzą.

Nieprzypadkowo pojawiło się też 
w tym tekście zestawienie ulotek firmo-
wych i  prac pokazujących, że częstość 
występowania objawów niepożądanych 
różnych substancji jest oceniana różnie, 
a różnice między podstawowymi lekami 
nie są wielkie, więc nie zawsze trzeba 
unikać leków o nieco gorszej prasie, jeśli 
profil objawów u  konkretnego pacjen-
ta wskazuje, że odniesie on z  tego leku 
większe korzyści. Znowu trzeba się od-
wołać do badań tajwańskich, w których 
najbezpieczniejsza kardiologicznie oka-

zała się fluwoksamina, a zaraz po niej tra-
zodon i  paroksetyna. Oczywiście anali-
zowano tylko arytmie komorowe i nagłe 
zgony sercowe, ale mimo to cieszy świet-
ny wynik trazodonu, który w  praktyce, 
przy umiejętnym stosowaniu, przynosi 
szybkie korzyści zwłaszcza chorym z to-
warzyszącym lękiem i zaburzeniami snu 
(a  bywa unikany ze względu na wpływ 

na przewodnictwo) 
oraz paroksetyny 
(która bywa unikana 
ze względu na in-
terakcje), a  czasem 
jest nie do zastąpie-
nia.

Jeśli wierzymy 
we wspólne ele-
menty patogenezy 
zaburzeń psychicz-
nych i  kardiologicz-
nych, jeśli pamię-
tamy, że depresja 
jest niezależnym 
czynnikiem ryzyka 
zgonu ChNS i  nie-
wydolności serca, 
to konieczność le-
czenia zaburzeń 
psychicznych towa-
rzyszących choro - 
bom układu krąże-
nia staje się oczywi-

sta, a  dane o  objawach niepożądanych 
leków powinny skłaniać do przemyśla-
nych, mądrych decyzji terapeutycznych 
i dyskusji z kardiologami, a nie do zanie-
chania, odwlekania lub skracania lecze-
nia.  n
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przed_uwaln_75_150.pdf
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(…) konieczność leczenia 
zaburzeń psychicznych 
towarzyszących choro-
bom układu krążenia 
staje się oczywista, 
a dane o objawach nie-
pożądanych leków po-
winny skłaniać do prze-
myślanych, mądrych 
decyzji terapeutycznych 
i dyskusji z kardiologa-
mi, a nie do zaniechania, 
odwlekania lub skraca-
nia leczenia. 





SIL leku znajduje się na stronie 38
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O stosowaniu leków 
przeciwdepresyjnych 
komentarz kardiologów
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Jak pokazują liczne doniesienia i  co 
podkreślają również rekomendacje 
Europejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego dotyczące zapobiegania 

chorobom serca i naczyń, czynniki psycho-
społeczne przyczyniają się do zwiększone-
go ryzyka rozwoju schorzeń sercowo-na-
czyniowych, jak i  pogorszenia przebiegu 
klinicznego oraz rokowania w tych jednost-
kach chorobowych [1]. Częstość depresji 
w  populacji chorych z  przewlekłą chorobą 
niedokrwienną serca, która jest główną 
przyczyną niewydolności serca, ocenia się 
na 14-23% [2-4]. Szacuje się, że w  Polsce 
około 1,5 miliona osób cierpi na chorobę 
niedokrwienną serca, tak więc aż u  oko-
ło 300 tysięcy chorych leczonych z  tego 
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powodu może dodatkowo występować depresja [5]. Jeszcze 
wyższy, sięgający 30-36%, odsetek chorych dotkniętych depre-
sją obserwuje się w  populacji pacjentów z  przewlekłą niewy-
dolnością serca. Należy podkreślić, że częstość depresji wzrasta 
wraz z  nasilaniem się objawów niewydolności serca, osiągając 
nawet 42-70% wśród chorych hospitalizowanych z powodu de-
kompensacji niewydolności serca [6-7]. Co szczególnie istotne, 
w obu tych populacjach depresja stanowiła niezależny predyk-
tor niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, zwiększając 
nawet o 50% ryzyko ich wystąpienia [3,4,6,7]. Jak wykazał Jang 
i wsp., leczenie depresji za pomocą leków z grupy selektywnych 
inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) u  chorych 
po zawale serca jest bezpieczne, a przede wszystkim prowadzi 
do 43% redukcji ryzyka zgonu lub ponownego zawału serca 
w obserwacji 30-miesięcznej w porównaniu z grupą niepodda-
ną takiej terapii [8]. Podobne wyniki uzyskano w populacji cho-
rych z ciężką niewydolnością serca, w której skuteczne leczenie 
depresji za pomocą leków z grupy SSRI (w badaniu stosowano 
przede wszystkim escitalopram), prowadziło do 40% względnej 
redukcji niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w  ob-
serwacji odległej [9]. Przedstawione dane dobitnie pokazują, 
że zaburzenia depresyjne u pacjentów z obciążeniami kardiolo-
gicznymi bezwzględnie wymagają terapii.

Typowymi kardiologicznymi działaniami niepożądanymi 
leków przeciwdepresyjnych są: wydłużenie odstępu QT oraz 
związane z  tym zwiększone ryzyko groźnych arytmii komoro-
wych (przede wszystkim wielokształtnego częstoskurczu komo-
rowego) i  nagłego zgonu sercowego. Należy jednak pamiętać, 
że wydłużanie odstępu QT nie jest swoistym działaniem niepo-
żądanym leków przeciwdepresyjnych, bowiem wiele różnych 
molekuł ma podobne właściwości. Do tych najczęściej stoso-
wanych zaliczamy leki: antyarytmiczne (amiodaron, sotalol), 
przeciwdrobnoustrojowe (klarytromycyna, lewofloksacyna, 
amantadyna, ko-trimoksazol, ketokonazol), przeciwnowotworo-
we (tamoksyfen) czy hipotensyjne (indapamid). Aby ograniczyć 
ryzyko wydłużenia odstępu QT należy pamiętać o: nieprzekra-
czaniu dawek terapeutycznych, unikaniu jednoczesnego stoso-
wania leków o  takim działaniu bądź innych leków hamujących 
ich metabolizm oraz o  uzupełnianiu niedoborów potasu i  ma-
gnezu. Niezmiernie ważne jest również wykonywanie badania 
EKG u chorych podwyższonego ryzyka przed rozpoczęciem te-
rapii, w  trakcie jej stosowania oraz po ewentualnym zwiększe-
niu dawki stosowanego leku. Pozostałe kardiologiczne objawy 

W ciągu ostatnich trzech dekad dokonał 
się znaczący postęp w zakresie terapii 
chorób sercowo-naczyniowych. W lecze-
niu schorzeń kardiologicznych dostępne 
są zarówno nowoczesna farmakote-
rapia, jak i coraz bardziej powszechne 
zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej 
oraz elektroterapii. Przy tak złożonych 
i nowoczesnych formach terapii bardzo 
często bagatelizuje się, bądź całkowicie 
zaniedbuje, kwestię wpływu czynników 
psychospołecznych, w tym depresji 
i lęku, na ryzyko rozwoju oraz przebieg 
chorób sercowo-naczyniowych. 
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niepożądane tymoleptyków obejmują: hipotonię ortostatyczną 
(a w przypadku wenlafaksyny nadciśnienie tętnicze), tachykardię 
zatokową (głównie wynik działania cholinolitycznego), zaburze-
nia przewodnictwa śródkomorowego oraz przedsionkowo-ko-
morowego. Warto podkreślić, że ryzyko wystąpienia objawów 
niepożądanych jest najwyższe dla trójpierścieniowych leków 
przeciwdepresyjnych (TLPD), podczas gdy obecnie najczęściej 
stosowane leki (SSRI i SNRI) charakteryzują się znacznie lepszym 
profilem bezpieczeństwa. Trzeba również pamiętać o możliwo-
ści nadmiernego wzrostu wskaźnika INR u  chorych leczonych 
przeciwkrzepliwie za pomocą warfaryny, u  których stosowane 
są jednocześnie TLPD. 

O bezpieczeństwie stosowania leków przeciwdepresyjnych 
dobitnie przekonuje przedstawiona analiza tajwańskich bada-
czy, którzy wykazali, że ryzyko groźnych arytmii komorowych i/
lub nagłego zgonu sercowego u chorych przyjmujących tymo-
leptyki wynosi około 0,15%/rok, a więc nie odbiega ono od ry-
zyka nagłego zgonu sercowego w populacji ogólnej po 35 roku 
życia, w której szacowane jest na 0,1-0,2% w skali roku. Trzeba 
podkreślić, że trazodon okazał się w  tym względzie jeszcze 
bardziej bezpieczny od często stosowanych escitalopramu czy 
sertraliny [10]. Warto też przytoczyć zalecania Amerykańskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, które już w roku 2008 rekomen-
dowało rutynowe badanie pacjentów z chorobami sercowo-na-
czyniowymi pod kątem występowania objawów depresji. Jed-
nocześnie w wytycznych zaakcentowano, że stosowanie leków 
przeciwdepresyjnych nowej generacji, takich jak SSRI, u chorych 
z  przewlekłą chorobą wieńcową czy niewydolnością serca jest 
bezpieczne, a dodatkowo może wspomagać leczenie kardiolo-
giczne poprzez zwiększenie motywacji pacjentów do regular-
nego przyjmowania leków, zmiany stylu życia oraz regularnej 
aktywności fizycznej [11].

Przedstawione dane epidemiologiczne i  wyniki badań 
jednoznacznie dowodzą potrzeby ścisłej współpracy między 
lekarzami psychiatrami a  kardiologami, takiej jaką od wielu lat 
możemy obserwować między środowiskiem kardiologicznym 
a  diabetologicznym. Od kardiologów należy zatem oczekiwać 
bardziej holistycznego podejścia do leczenia, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na psychospołeczne czynniki ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Powinni oni również uświadamiać pa-
cjentów na temat częstości i niekorzystnego wpływu zaburzeń 
psychicznych na schorzenia sercowo-naczyniowe oraz jedno-
cześnie pokazywać korzyści wynikające z ewentualnego lecze-

nia psychiatrycznego. Z  kolei lekarzy psychia-
trów należy przekonywać o  bezpieczeństwie 
kardiologicznym psychofarmakoterapii i  za-
chęcać do jej podjęcia u chorych obciążonych 
schorzeniami sercowo-naczyniowymi, również 
u tych z ciężką niewydolnością serca. n
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Drogowskazy  
w leczeniu lęku i depresji
Sławomir Murawiec
| Warszawa

Jest takie szkolne zadanie – wyrusza pociąg z miejscowości 
A do miejscowości B… Kiedy rozpoczynamy leczenie 
farmakologiczne, także wyruszamy ze stanu A do stanu 
B. Choć często mamy w głowie raczej ten stan A, czyli 
stan obecny, niż dynamikę i spodziewane wyniki leczenia. 
W podręcznikach farmakoterapii znajdujemy opisy, jakie 
cechy kliniczne depresji lub zaburzeń lękowych wskazują na 
możliwość zastosowania określonego leku. Ale nie znajdujemy 
opisu, jakie rezultaty prowadzanego leczenia możemy 
osiągnąć i jak będzie wyglądało dalsze życie pacjenta, jeśli 
zostaną one uzyskane. 

Tak, jak w  zacytowanym zadaniu 
szkolnym – w  prowadzeniu far-
makoterapii niewątpliwie kluczo-

we jest skąd wyruszamy (np. stwierdza-
ne objawy i osoba pacjenta). Ale ważny 
jest także drogowskaz – w którą stronę 
zmierzamy. Ważny jest punkt B, czyli 
rezultaty leczenia. W  punkcie B ważne 
jest, co tam będziemy robić (a  więc, 
jak może wyglądać życie pacjenta 
w  trakcie leczenia i  później, po zakoń-
czeniu terapii). A  dla przemieszczenia 
się z  punktu A  do punktu B kluczowe 
znaczenie ma „środek lokomocji”, czyli 
lek – jego cechy, skuteczność, szybkość 
działania, wygoda stosowania…

Działanie leków jest procesem dy-
namicznym – jego istotą jest dokona-
nie zmiany samopoczucia i możliwości 
funkcjonowania osoby przyjmującej 
lek. Tymczasem leki są przedstawiane 
najczęściej w  sposób bardzo statycz-
ny – jako substancje o  określonej bu-
dowie, wzorze chemicznym, profilu 
działania receptorowego itd. Z  ich bu-
dowy i powinowactwa do określonych 
receptorów wynikają jednak zjawiska 
dynamiczne. Rezultatem ich działania 

jest zmiana – ustępowanie objawów 
psychopatologicznych i  subiektyw-
nie odczuwane przeobrażenie samo-
poczucia osoby, która lek przyjmuje. 
Wychodząc z  tego założenia, przed-
stawiony materiał informacyjny wyko-
rzystuje metaforę drogowskazów dla 
podkreślenia dynamicznej natury dzia-
łania leków stosowanych w psychiatrii. 
Ruch ku poprawie zaczyna się od opisu 
samopoczucia i ograniczeń funkcjonal-
nych pacjenta, a kończy jego relacją na 
temat zmian odczuwanych jako wynik 
skutecznego leczenia. Opis samopo-
czucia i  ograniczeń przed leczeniem 
wraz z  kontekstem osobistym życia 
pacjenta stanowi pewien wyjściowy 
profil, z  którym powinno harmonizo-
wać znane lekarzowi i w związku z tym 
przewidywane działanie leku. Relacja 
pacjenta opisująca zmianę samopo-
czucia po leczeniu mówi o  przebyciu 
pewnej drogi tego leczenia. Ten etap 
powinien uwzględniać cele życiowe 
pacjenta, a  więc możliwość ich reali-
zacji w  wyniku zmian samopoczucia 
wywołanych leczeniem. Jeśli leczenie 
będzie skuteczne, ale pacjent nie bę-
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dzie mógł w  jego wyniku prowadzić 
satysfakcjonującego życia i  realizować 
ważnych dla siebie celów, prędzej czy 
później zetkniemy się z  problemem 
braku współpracy w leczeniu farmako-
logicznym. Pokonanie tej drogi od ob-
jawów do poprawy umożliwia lek [1,2]. 
Ale co ważne, każdy lek ma swój profil 
działania klinicznego, który powinien 
być starannie dobrany do objawów 
obecnych u pacjenta, a  także jego po-
trzeb życiowych.

Drogowskazy ujęte w  tej pracy są 
pewnym przekształceniem pomysłu 
Stephana M. Stahla [3], aby przedsta-
wiać graficznie działanie leków. W tym 
wypadku forma graficzna ma jednak 
obrazować kliniczny aspekt działania 
leku. Wpisuje się to w  koncepcję „psy-
chofarmakologii swoistego leku” [4] – 
mówiącą, że możemy wziąć za punkt 
wyjścia do podejmowania decyzji 
o  doborze farmakoterapii znane nam 
działanie leku, a nie tylko formalne roz-
poznanie. W takim ujęciu możemy my-
śleć w kontekście: jak to przewidywane 
działanie leku wpasuje się w procesy le-
żące u  podłoża objawów, które obser-
wujemy, a  także w  potrzeby pacjenta 
w  kontekście jego sytuacji w  różnych 
aspektach. Drogowskaz ma pokazywać 
cel leczenia, w kontekście ważnego py-
tania, które pojawia się, kiedy już lek 
okaże się skuteczny: co dalej z  życiem 
osoby leczonej. n
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• wpłaty z dopiskiem „darowizna – cele statutowe” prosimy kierować  
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do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu). 
W tytule przelewu prosimy podać wybrane działania Fundacji.

Plany i zamierzenia Fundacji
Powołanie Rady Ekspertów skupiającej przedstawicieli 
różnych dziedzin wiedzy praktycznej oraz teoretyków 
o podejściu interdyscyplinarnym, w tym ekspertów  
z zakresu:
• nauk psychologicznych, psychoterapii, psychiatrii, 

medycyny
• pedagogiki, antropologii, filozofii, prawa, zarządzania, 

nowych technologii
• różnych dziedzin kultury, sztuki, biznesu, nowych  

mediów
• wiedzy o współczesnych procesach i zjawiskach  

cywilizacyjnych.

Działania interdyscyplinarnych zespołów roboczych 
podejmujących pytania nurtujące nowe pokolenie  
społeczeństwa technologicznego z takich dziedzin, jak:
• archetypowa psychologia kultury, antropologia  

psychologiczna
• psychologia cywilizacji technologicznej, aksjologia 

postmodernizmu
• psychoterapia, edukacja i psychiatria kulturowa
• psychologia w biznesie, komunikacja i dialog  

międzykulturowy.

Inicjatywy i wydarzenia 2018/2019
• wydanie zeszytu „ALBO albo” Wieczny chłopiec,  

wieczna dziewczynka – jesień 2018
•  XXIV Forum Inspiracji Jungowskich – 2 marca 2019
• konferencja programu „Linia życia” Przywództwo XXI 

wieku – I półrocze 2019.

Misja
Obrona humanistycznej wizji człowieka i integracja ludzi 
nauki, sztuki, kultury i biznesu.

Cele (wybór ze Statutu)
Wspieramy postawy interdyscyplinarne i kreatywność 
w szerokich kręgach społecznych, nowych mediach i edu-
kacji publicznej.

Działamy na rzecz rozwoju:
• nauk psychologicznych i wiedzy psychologicznej w róż-

nych środowiskach
• psychologii kultury jako subdyscypliny nauk psycholo-

gicznych
• wiedzy o kulturach i subkulturach narodowych, kulturze 

europejskiej i światowej
• wiedzy humanistycznej i przyrodniczej o człowieku jako 

integralnej całości
• oraz zastosowań psychologii w edukacji, medycynie, pra-

wie, gospodarce, różnych sferach sztuki, kultury, biznesu 
oraz w życiu społecznym.

Aktualne projekty i działania
• kontynuacja wydawania pisma „ALBO albo” (przygotowa-

nie, druk, promocja)
• archiwalnych zeszytów „ALBO albo” – udostępnienie 

e-pisma
• budowa strony internetowej Fundacji – www.eranos.pl
• tworzenie portalu informacyjnego o problemach psycho-

logii i kultury.

Nasza psyche to część przyrody,
a jej tajemnice są nieskończone.
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Praktyka stosowania 
aripiprazolu  
o przedłużonym działaniu
Elżbieta Smętek
| Bytom

TEORIA I PRAKTYKA

S
tosowanie leków o przedłu-
żonym działaniu w leczeniu 
psychoz schizofrenicznych 

może pozwolić na uzyskanie 
znacznej zmiany w funkcjono-
waniu leczonych chorych. Wy-
daje się, że pomimo istniejących 
wskazań, ta forma leczenia jest 
stosowana zbyt rzadko. Celem 
niniejszej pracy jest prezenta-
cja dwóch ilustracji klinicznych 
pokazujących korzyści z wpro-
wadzenia leku o przedłużonym 
działaniu, ale też wyzwania, któ-
re mogą się pojawić w związku 
z uzyskaną poprawą u leczonych 
pacjentów.

Wyjście z Hibernacji 

Pan Mateusz. Pacjent jest 38-letnim 
kawalerem mieszkającym z  rodzicami. 
Ma rentę socjalną oraz umiarkowany 
stopień niepełnosprawności. Przebył 
mózgowe porażenie dziecięce – postać 
spastyczna z  zaburzeniami chodu. Po-
nadto kilkanaście lat temu zatrucie tlen-
kiem węgla. 

Leczy się psychiatrycznie od 22 
roku życia z  rozpoznaniem schizofrenii 
paranoidalnej (F20.0). W leczeniu stoso-
wano risperidon, olanzapinę, sulpiryd, 
aripiprazol oraz okresowo włączane 

były leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI 
(fluwoksamina). Pacjent źle tolerował 
próby zastosowania leków klasycznych 
z  powodu nasilania się wzmożonego 
napięcia spastycznego w  kończynach 
dolnych i  zaburzeń chodu. Rodzina pa-
cjenta miała ambiwalentny stosunek 
do potrzeby leczenia psychiatrycznego 
i konieczności farmakoterapii mimo wy-
stępujących znacznych zaburzeń funk-
cjonowania – izolacji społecznej, apa-
tii, wypowiadania treści urojeniowych 
ksobnych i  prześladowczych, obecności 
omamów słuchowych. Od 2012 r. u cho-
rego był stosowany aripiprazol w dawce 
do 30 mg/d. W okresach regularnego za-
żywania leku, u  pacjenta obserwowano 
poprawę zarówno w  zakresie objawów 
psychotycznych, jak też funkcjonowania 
społecznego, jednakże zwykle pacjent 
miał tendencję do zaprzestawania zale-
canego leczenia farmakologicznego lub 
znacznego obniżania dawek leków. Po 
kolejnym półrocznym okresie przerwy 
w  zażywaniu leków został dowieziony 
przez rodzinę do psychiatry. Rodzice 
relacjonowali, że stan syna znów uległ 
pogorszeniu: „ciągle leży, jest bezczyn-
ny, izoluje się od rodziny, nie wychodzi 
nawet na balkon, są problemy z higieną, 
nic go nie interesuje, czegoś się bardzo 
boi…”. W  trakcie badania stwierdzono 
wyraźne spowolnienie toku myślenia, 
obniżenie napędu, stereotypowość wy-
powiedzi, wyraźnie zaznaczone objawy 
negatywne: apatię, abulię, anergię i  an-
hedonię. Pacjent przyjmował postawę 
dyssymulującą. Nie miał poczucia cho-
roby. 

Z uwagi na uporczywy brak współ-
pracy stwierdzono wskazania do włącze-

nia neuroleptyku atypowego w  formie 
domięśniowej i zastosowano aripiprazol 
o przedłużonym działaniu w dawce 400 
mg. Zalecono równocześnie stosowanie 
jeszcze przez miesiąc aripiprazolu w for-
mie doustnej 15 mg/d. 

Na kolejnej wizycie po miesiącu 
leczenia pacjent podawał, że czuje się 
lepiej. Rodzina potwierdzała poprawę – 
pacjent zaczął dbać o siebie, czyta gaze-
ty, korzysta z komputera, więcej się rusza 
po mieszkaniu. W  badaniu stwierdzono 
poprawę kontaktu werbalnego, żywsze 
reakcje afektywne, poprawę rytmu do-
bowego snu i  czuwania oraz apetytu. 
Pacjent nie wypowiadał treści psycho-
tycznych, ale nadal ujawniał lęk przed 
wyjściem z domu.

Na kolejnej wizycie pacjent spon-
tanicznie powiedział o  dalszej popra-
wie samopoczucia. Szeroko opowiadał 
o  planach swojej rehabilitacji ruchowej. 
Mówił o poprawie kontaktów z rodziną, 
odczuwanej subiektywnie poprawie 
koncentracji uwagi i  chęci działania: 
„więcej czytam, więcej rozmawiam”. Nie 
stwierdzono objawów psychotycznych, 
a  sam pacjent był bardziej krytyczny 
do objawów choroby. Na następnych 
wizytach obserwowano postępująca 
poprawę w  zakresie funkcjonowania 
i  aktywności społecznej. Pacjent zaczął 
uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, 
wynajął rehabilitantkę, zaczął wycho-
dzić z  domu, pierwszy raz od 6 lat wy-
jechał z  rodzicami w  góry. W  badaniu 
stwierdzono wyrównany i  dostosowany 
nastrój, prawidłowy tok myślenia, brak 
wypowiedzi świadczących o  obecności 
omamów bądź urojeń, krytycyzm wobec 
choroby. 
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Pani Eliza to 40-letnia wdowa 
mieszkająca z  trójką dzieci. Ma średnie 
wykształcenie ekonomiczne, ale jest 
bezrobotna, ma orzeczenie o  niepełno-
sprawności. Od prawie 10 lat leczy się 
psychiatrycznie z  rozpoznaniem schi-
zofrenii i zespołu natręctw. Była w prze-
szłości leczona wieloma lekami, mię-
dzy innymi olanzapiną, risperidonem, 
paroksetyną, escitalopramem, jednak 
wielokrotnie przerywała zażywanie le-
ków. W  okresie zaostrzeń objawów izo-
lowała się, zaniedbywała higienicznie, 
nie zajmowała się dziećmi, zdarzało się,  
że odmawiała przyjmowania pokar-
mów. W  czasie jednego z  takich pogor-
szeń matka pacjentki zgłosiła się do 
działu Psychiatryczno-Środowiskowego 
Miejs kiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
z  prośbą o  interwencję, wizytę lekarza 
psychiatry i pomoc w skierowaniu córki 
na przymusowe leczenie psychiatryczne 
w myśl art.29. ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego.

W czasie wizyty w domu, w którym 
jest wyczuwalny fetor, pacjentka leżała 
na podłodze na kocach w swoim pokoju. 
Z wywiadu wynikało, że nie myje się, od-
mawia przyjmowania pokarmów, prak-
tycznie nie wstaje z podłogi, bo boi się za-
kazić moczem, grozi, że w święta popełni 
samobójstwo. W trakcie badania w pełni 
zorientowana, spowolniały tok myślenia, 
stereotypowa w  wypowiedziach, w  ob-
niżonym nastroju, urojeniowo interpre-
tująca otoczenie, potwierdzająca oma-
my węchowe i smakowe, potwierdzająca 
natręctwa myślowe i natrętne czynności, 
bez wglądu w  chorobę, potwierdzająca 
myśli i zamiary samobójcze.

Lekarz wydał skierowanie do szpitala 
w myśl artykułu 23 i 18 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, wezwano Pogoto-
wie, chora została zawieziona do szpitala 
psychiatrycznego. Jednakże pobyt na 
oddziale nie trwa długo – po kilkunastu 
dniach pacjentka żąda wypisu. Lekarze 
na oddziale nie znajdują podstaw do dal-
szego leczenia chorej – zostaje wypisana 
z rozpoznaniem ostrych zaburzeń psycho-
tycznych podobnych do schizofrenii i  za-
leceniem przyjmowania klopentyksolu 10 
mg na noc, fluanksolu 3 mg rano. Kilka dni 
po wypisie zgłasza się z rodziną do lekarza. 
Z  relacji rodziny wynika, że jest niewielka 
poprawa w zachowaniu, jednak pani nadal 

zachowuje się dziwacznie, nie wychodzi 
sama z domu, nie zajmuje się dziećmi. Za-
żywa leki, które dostała w szpitalu, ale „jest 
po nich sztywna i się ślini”. 

W  trakcie badania pacjentka była 
blada afektywnie, napęd obniżony, tok 
myślenia zwolniony, rozkojarzenie, ste-
reotypia, ujawniała urojenia hipochon-
dryczna, ksobne, natrętne myśli i rytuały. 
Apatia, abulia, anergia, ambiwalencja. 
Myśli i zamiary suicydalne neguje. 

Rozpoznano: schizofrenia para-
noidalna (F20) i  zespół natręctw (42.2). 
Zdecydowano o zmianie leczenia na ari-
piprazol 30 mg/d, olanzapina 10 mg/d 
oraz escitalopram 10 mg/d.

Leczenie zaczęło przynosić popra-
wę i  w  kolejnych miesiącach pacjentka 
coraz lepiej funkcjonowała – zaczęła 
dbać o  siebie i  rodzinę, samodzielnie 
wychodzić z  domu, planować remont 
mieszkania. Jednakże przed upływem 
roku nastąpiło pogorszenie o wcześniej-
szym obrazie – według relacji rodziny 
tylko leży, nie myje się, nie ma siły na nic, 
nie rozmawia, nie dba o młodsze dziec-
ko, przestała wychodzić, bo się boi ludzi”. 
Okazało się, że chora przestała regular-
nie zażywać leki. 

W  tym momencie nie ulegało wąt-
pliwości, że mamy do czynienia z  upo-
rczywym brakiem współpracy i pacjent-
ka spełnia wskazania do podania leku 
atypowego o  przedłużonym działaniu. 
Z  uwagi na wcześniejszy wywiad do-
tyczący objawów pozapiramidowych 
oraz obraz psychopatologiczny z współ-
występowaniem objawów natręctw 
zdecydowano o  podaniu preparatu ari-
piprazolu w  dawce 400 mg co 30 dni. 
Początkowo utrzymano także jeszcze 
zalecenie przyjmowania aripiprazolu 
doustnie 15 mg/dz oraz escitalopramu 
20 mg/dz. Obserwowano stopniową po-
prawę, po 6 miesiącach pacjentka sama 
zgłosiła się do praktyki. Była zadbana, 
podawała, że sama wychodzi z  domu, 
załatwia sprawy. Jest zadowolona z  le-
czenia: „zastrzyki dobrze na mnie dzia-
łają…, natręctwa i  dziwactwa zniknęły”. 
Martwi się o brak pracy, skromne środki 
na utrzymanie, prosi, aby zmienić escita-
lopram na tańszy lek – zostaje włączona 
paroksetyna 40 mg/d. W kolejnych mie-
siącach obserwuje się dalszą poprawę 
aż do momentu, kiedy chora „zapomina” 
o kolejnym zastrzyku. Pacjentka ponow-
nie trafia na oddział psychiatryczny, na 
którym spędza kilkanaście dni. Zostaje 

wypisana z  rozpoznaniem schizofrenii 
(F20) i  zaleceniem przyjmowania klo-
pentyksolu 25 mg/d, kwasu walproino-
wego 1000 mg/d oraz klonazepamu 1 
mg/d. Wkrótce po wypisie chora ponow-
nie zgłasza się do gabinetu psychiatry. 
Podaje, że odstawiła leki, które dostała 
w  szpitalu, bo „śliniła się i  nie miała na 
nic siły” i prosi o „powrót do zastrzyków, 
bo działały”. Powrót do prowadzonego 
wcześniej leczenia (aripiprazol 400 mg 
co 30 dni i paroksetyna 40 mg/d) powo-
duje dosyć szybko postępującą poprawę 
stanu psychicznego i  funkcjonowania 
pacjentki. Zaczyna pracować w  zakła-
dzie aktywności zawodowej. Wyraźnie 
lepiej wyglądają jej relacje społeczne. 
Po kilku miesiącach można stwierdzić 
zarówno remisję objawów psychotycz-
nych, jak też natręctw i kompulsji.

W tym stanie pacjentka staje przed 
komisją lekarską do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, która zmienia jej 
stopień niepełnosprawności ze znaczne-
go na umiarkowany. W tej sytuacji zakład 
aktywności zawodowej, w  którym pra-
cuje, informuje ją, że nie może tam dalej 
pracować, gdyż nie spełnia warunków 
formalnych zatrudnia (wyłącznie osoby 
z znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści). Sytuacja zbiega się trudnymi zdarze-
niami w rodzinie. U chorej występuje re-
akcja depresyjna, nie ma jednak nawrotu 
psychozy. Składa odwołanie od decyzji 
miejskiej komisji do wojewódzkiej, ta 
jednak podtrzymuje stopień umiarko-
wany. Pacjentka jest znowu bezrobotna, 
traci ubezpieczenie zdrowotne i  prawo 
do świadczeń.

Na ostatniej wizycie zgłasza się 
w  obniżonym nastroju, w  dobrym kon-
takcie słownym, relacjonuje swoją trud-
ną sytuację, utratę pracy i źródła docho-
dów, obawy o przyszłość, poczucie żalu 
i  krzywdy. Nie ujawnia objawów psy-
chotycznych. Powstaje plan uzyskania 
zasiłku, ubezpieczenia i  innej pomocy 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
poszukiwania pracy w innych zakładach 
pracy chronionej. Pacjentka składa rów-
nież wniosek do ZUS o  ustalenia prawa 
do renty. n

Kontakt do autorki *
smella@wp.pl, 

www.doktorsmetek.pl
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Uwagi na temat 
leczenia klozapiną 
Oznaczanie poziomu  
leku
Tomasz Szafrański
| Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej. Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

TEORIA I PRAKTYKA

Kontynuując cykl rozpoczęty w 22 numerze Psychiatry tekstem  
„Klozapina. Niekochana królowa”, przyszła kolej na kilka  
praktycznych uwag, które mogą być przydatne w prowadzeniu 
leczenia klozapiną. Mam nadzieję, że mogą one pomóc  
w optymalizowaniu skuteczności i minimalizowaniu działań 
niepożądanych, a zatem przekładać się na lepszy poziom  
współpracy i lepsze wyniki leczenia. Zamierzałem początkowo 
zatytułować ten artykuł górnolotnie: „Sztuka leczenia klozapiną”, 
ale uznałem, że przecież są granice. Artykuł nie będzie bowiem 
o żadnej sztuce, tylko o technice.

CYP2C19. W  wyniku metabolizmu po-
wstają aktywne metabolity, z  których 
najważniejszym jest norklozapina. Me-
chanizm działania klozapiny nie jest do 
końca poznany. Badacze nie są do końca 
zgodni, jakie znaczenie ma działanie ak-
tywnego metabolitu, większość działań 
terapeutycznych jest jednak wiązanych 
z cząsteczką macierzystą.

Lista enzymów biorących udział 
w  metabolizmie leku wystarczy, aby się 
domyślać, że klozapina może podlegać 
wielu istotnym interakcjom farmakoki-
netycznym. Ale to nie wszystko, gdyż 
poza lekami, na metabolizm klozapiny 
mają oczywiście wpływ wiek i płeć cho-

Zaczynijmy od techniki zaawan-
sowanej. Tak jak wspomniałem 
w poprzednim artykule, wresz-
cie mamy w  Polsce możliwość 

szerszego dostępu do oznaczania po-
ziomu klozapiny i norklozapiny. Wypada 
więc wyjaśnić naszym Czytelnikom, do 
czego może się nam to przydać.

Po co nam poziom?
Klozapina ma dosyć skomplikowa-

ny metabolizm, który odbywa się głów-
nie z  udziałem cytochromów CYP1A2 
i CYP3A4, jednakże pewien udział mogą 
odgrywać również CYP2D6, CYP2C9, 
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rego (szybszy metabolizm u  młodych 
mężczyzn) oraz używki. Palenie (czego-
kolwiek…) indukuje metabolizm CY-
P1A2 i  powoduje istotny spadek pozio-
mu klozapiny w  surowicy (co najmniej 
o  50%, ale bywa, że większy). Z  kolei 
picie kawy może powodować zahamo-
wanie CYP1A2. Nie oznacza to wcale, że 
jeżeli pacjent pije kawę i pali papierosy, 
to bilans wychodzi na zero. Niestety, 
raczej wiadomo, że efektem może być 
niestabilny poziom leku. Warto również 
pamiętać, że wzrost poziomu klozapiny 
ma miejsce w trakcie infekcji i procesów 
zapalnych. 

Co to oznacza klinicznie? Ta sama 
dawka u  różnych pacjentów może da-
wać zupełnie różne poziomy leku i… ta 
sama dawka u  tego samego pacjenta 
może dawać różny poziom leku (na przy-
kład przed i po rzuceniu palenia). No i to 
jest jednocześnie pierwsza odpowiedź 
na pytanie, dlaczego warto oznaczyć po-
ziom leku.

Jaki jest poziom 
terapeutyczny?

Oczywiście poszczególne źródła 
różnią się trochę między sobą w  defi-
niowaniu docelowych poziomów tera-
peutycznych klozapiny, ale najbardziej 
akceptowaną wartością minimalnego 
adekwatnego poziomu terapeutyczne-
go jest obecnie 350 ng/Ml. Poziom po-
niżej 250 ng/mL jest zwykle niewystar-
czający. Z  kolei poziomy powyżej 600 
ng/ml są związane z narastaniem ryzyka 
toksyczności spowodowanej nasileniem 
działania cholinolitycznego, sedacją, 
większym ryzykiem drgawek. Istnieją 
też doniesienia, że te bardzo wysokie 
poziomy leku korelują ze SPADKIEM 
(!) skuteczności przeciwpsychotycznej 
(a w każdym razie nie przekładają się na 
jej wzrost).

Jeżeli mamy ocenę poziomu leku 
w  surowicy, to pamiętajmy, że zawsze 
interpretujemy wynik w  kontekście sta-
nu klinicznego! Bywają chorzy, którzy 
mają wysokie poziomy klozapiny (>600 
ng/mL), ale u  których leczenie jest sku-
teczne i  bardzo dobrze tolerowane, zaś 
obniżenie dawki może powodować po-
gorszenie.
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Tabela 1. Poziom klozapiny w surowicy (ng/mL)

Poziomy zwykle toksyczne, ryzyko działań 

niepożądanych

Zwykle brak większej skuteczności 

terapeutycznej, a nawet spadek

Część chorych może lepiej odpowiedzieć  

na leczenie, ale pogarsza się tolerancja 

Część pacjentów może odpowiedzieć 

na leczenie, mniejsze ryzyko działań 

niepożądanych

Zwykle nieefektywny poziom leku

Optymalne poziomy dla większości chorych

Czy oznaczać tylko klozapinę, 
czy także norklozapinę?

Najlepiej jest oczywiście oznaczać zarówno klozapinę, jak 
i  jej główny metabolit. Niestety w  chwili obecnej koszt jed-
nego oznaczenia nie jest bagatelny (komercyjne oznaczenie 
to około 150 zł), więc czasami musimy się zadowolić jedynie 
oznaczeniem poziomu klozapiny.
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3. Wskazaniem do oznaczenia będą również poważ-
ne problemy z  tolerancją i  sprawdzenie, czy po-
ziomy leków u chorego nie przekraczają wartości 
granicznych. W  takim wypadku na pewno warto 
wykonać zarówno badanie poziomu klozapiny, jak 
i norklozapiny.

4. Klozapina jest lekiem, który powinien być stoso-
wany w monoterapii – jednakże w praktyce bywa 
łączony z  innymi lekami, a  jak wspomniano na 
wstępie, w takiej sytuacji trzeba się liczyć z możli-
wością wystąpienia interakcji (czasem mało prze-
widywalnych). Szczególnie trzeba zwracać uwagę 
na leki wpływające na CYP1A2 i  3A4. Także roz-
poczęcie lub rzucenie palenia może gwałtownie 
zmienić poziom leku (odpowiednio spadek lub 
gwałtowny wzrost stężenia).

5. W  końcu, oznaczenie poziomu możemy oczywi-
ście wykorzystać do zweryfikowania współpracy 
w przyjmowaniu leku.

Jeśli chodzi o  częstość wykonywania badań, to oczywi-
ście będzie ona determinowana sytuacją i potrzebą kliniczną. 
W wielu przypadkach do zweryfikowania tego, że stosowany 
poziom dawkowania zapewnia adekwatny poziom w  suro-
wicy wystarczy nam dokonanie pojedynczego oznaczenia. 
W innych sytuacjach, w których dokonujemy jakichś interwen-
cji, będziemy oczywiście potrzebowali przynajmniej dwóch 
pomiarów: „przed” i „po”. W przypadku ustalenia nowej dawki 
nie powinniśmy dokonywać oznaczenia wcześniej niż po 4-5 
dniach. Z kolei częste oznaczanie poziomu – na przykład raz 
w miesiącu – jeżeli chory jest leczony niezmienną dawką i jego 
stan jest stabilny nie ma zwykle sensu. 

Poziom klozapiny oznaczamy 12 godzin od zażycia ostat-
niej dawki leku – warto odnotować czas oznaczenia i  czas 
przyjęcia ostatniej dawki leku bo od tego zależy interpretacja 
(jeżeli oznaczenie jest wykonywane po dłuższym lub krótszym 
czasie, to wpływa to na stężenie leku). Probówki z pobranym 
materiałem najlepiej dostarczać jak najszybciej do laborato-
rium – nie powinny być one wystawione na działanie świa-
tła. W przypadku konieczności długotrwałego transportu lub 
przechowywania konieczne jest ustalenie warunków z labora-
torium, które będzie wykonywało oznaczenie.

Piśmiennictwo:
Justin C. E., Dufresne R. L. A review of the clinical utility of serum clozapine and 

norclozapine levels. Mental Health Clinician: 2015, 5, 2: 68-73.
VanderZwaag C, McGee M, McEvoy JPI wsp. Response of patients with treat-

ment-refractory schizophrenia to clozapine within three serum level ranges. Am J 
Psychiatry. 1996;153:1579-1584.

Jakie informacje uzyskamy oznaczając 
norklozapinę? 

Kierujemy się tutaj proporcją pomiędzy cząstką 
macierzystą (klozapiną), a  norklozapiną. Jeżeli ta 
proporcja jest u naszego pacjenta wyraźnie na ko-
rzyść norklozapiny:

KLOZAPINA / NORKLOZAPINA 
Czyli jeżeli wynosi 0,5 to może oznaczać albo 
szybki metabolizm, albo też fakt „ominięcia” przez 
pacjenta ostatnich dawek leku (norklozapina ma 
dłuższy czas półtrwania niż klozapina).

Z kolei proporcja na korzyść klozapiny:

KLOZAPINA / NORKLOZAPINA 
 
Czyli stan, w którym mamy dużo większe stężenie 
w  osoczu cząsteczki macierzystej (>3x) sugeruje 
zahamowanie lub wysycenie metabolizmu. Wy-
niki niektórych badań sugerują, że wyższe stęże-
nie klozapiny niż jej metabolitu wiąże się z lepszą 
skutecznością i tolerancją. Być może dlatego, że za 
część działań niepożądanych bardziej odpowie-
dzialna jest norklozapina (tycie, zaburzenia lipido-
we, ślinotok – norklozapina silnie blokuje receptor 
5-HT2C oraz jest częściowym agonistą receptora 
muskarynowego M1.).

U kogo i jak często oznaczać poziom?
Oznaczenie poziomu klozapiny i norklozapiny może do-

starczyć użytecznych informacji klinicznych i uzasadnione jest 
wykonanie przynajmniej raz oznaczenia u  każdego pacjenta 
po osiągnięciu stabilnej dawki terapeutycznej. Barierą w ozna-
czaniu poziomu klozapiny są cały czas ograniczenia w dostęp-
ności i koszt badania, z tego powodu oznaczanie poziomu nie 
może być rekomendowane jako rutynowe postępowanie. 

W jakich sytuacjach należy jednak zdecy-
dowanie rozważyć wykonanie oznaczenia?

1. Po pierwsze, na pewno warto to zrobić u tych cho-
rych, u  których nie uzyskujemy odpowiedzi kli-
nicznej na leczenie – oznaczenie odpowie nam na 
pytanie, czy chory w ogóle przyjmuje lek, zaś jeśli 
tak, to czy brak skuteczności nie jest spowodowa-
ny zbyt niskim poziomem w surowicy.

2. Warto zweryfikować poziom w  sytuacji, w  której 
dotychczas stabilny pacjent doświadcza pogor-
szenia stanu psychicznego pomimo niezmienio-
nej dawki klozapiny.



SIL leku znajduje się na stronie 52
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Takim wspólnym tytułem określiłem dwie konfe-
rencje, które są dla mnie ewidentnym przejawem 
tęsknoty części środowiska za tym, co od zarania 
było wyróżnikiem psychiatrów, tj. postrzeganiem 
człowieka w całym jego bogactwie humanistycz-
no-artystycznym. We wrześniu odbyły się w So-
pocie „II Filmowe postępy w psychiatrii”, a w paź-
dzierniku we Wrocławiu „III Psychiatria – Dialogi 
interdyscyplinarne”.

Obie konferencje były ze wszech 
miar udane – z błyskiem i odde-
chem.

Atrakcyjne miejsca, fascy-
nujące tematy, ciekawi referenci i  do-
ciekliwi uczestnicy – a  przez to bardzo 
żywe i  rozdyskutowane też i kuluary. To 
wszystko budowało niepowtarzalna at-
mosferę.

Trudno opisywać wszystko – dlate-
go zasygnalizuję kilka, dla mnie szcze-
gólnie inspirujących, wystąpień.

JESIENNE DIALOGI

RELACJE

Ryszard Maciejewski
| Międzyrzecz

Zdjęcie:  Sławomir Murawiec
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Wiadomo, że obecność i  wystąpienia takich osobowości 
i popularyzatorów jak Tomasz Raczek czy prof. Jan Mio-
dek zawsze są ciekawe i inspirujące – nawet, gdy nie do 

końca przekonujące wszystkich.
Z  konferencji „filmowej” najbardziej zapadła mi w  pamięci 

prezentacja dra Sławomira Jakimy na bazie filmu "Wstyd"(z  M. 
Fassbenderem w roli głównej) pt. "Kiedy seks boli". Autor prezen-
tacji ilustrował fragmentami filmu, jak seksoholizm doprowadza 
do pustyni emocjonalnej i społecznej. A nie jest łatwo wystąpić 
z takim referatem (co udowodniły wystąpienia i dyskusje z dnia 
następnego). Między amerykańskim a  europejskim podejściem 
do perwersji, seksoholizmu (po-
błażliwie nazywanego erotomanią) 
istnieje zauważalne pęknięcie. Dla 
europejskich twórców są one akcep-
tująco-fascynujące, przejawem wol-
ności, kreatywności i  samorealizacji 
człowieka. Tak to przedstawiano, re-
ferując twórczość W. Borowczyka czy 
"Salo" Pasoliniego (znamienne, że dla 
jednego z referentów – filmoznawcy – 
najtrudniejszym do oglądania filmem 
w  życiu był "Wołyń" W. Smarzowskie-
go, a nie tamte filmy). I  jak to bywa – 
życie przyniosło od razu zilustrowanie 
tej tezy. Część uczestników w ramach 
"zajęć nadobowiązkowych" poszło do 
miejscowego kina. My wybraliśmy się na polski film "Juliusz" – 
i oczywiście walkę o rząd dusz wygrał brawurowo grany przez J. 
Peszka alkoholik i erotoman, a nie jego syn próbujący zreduko-
wać te autodestrukcyjne zachowania. Nawet po śmierci odniósł 
zwycięstwo – manifestowane poprzez obecność na pogrzebie 
tłumu emablowanych przez niego i nadal kochających go kobiet.

Kolejną dyskutowaną kwestią były granice wolności twórczej 
– w  kontekście ewentualnych szkód, jakie mogą powodo-
wać dla zdrowia psychicznego i rozwoju psychospołeczne-

go, szczególnie młodych ludzi. Zdecydowanie przeważały głosy 
za nieograniczoną wolnością twórczą. Dopiero w kuluarach roz-
gorzały dyskusje m.in. także na temat: dlaczego środowisko za-
miast strzec "jak źrenicy oka" wolności twórczej, uruchomiło tak 
silną "cenzurę prewencyjną” przy okazji powstawania filmu "Smo-
leńsk" – i to wobec tak szanowanego twórcy jak Antoni Krauze? 
Naciski i  środowiskowy ostracyzm stosowano nie tylko wobec 
aktorów, ale także wobec pracowników technicznych. Przyzna-
wano, że było to niezręczne i niepotrzebne oraz twierdząc, że A. 
Krauze dał się "wpuścić" w realizację tego filmu itp. Chociaż tyle.

Z  "Dialogów interdyscyplinarnych" większości uczestników 
zapadł w  pamięć brawurowo – merytorycznie, a  jednocześnie 
z  poczuciem humoru i  zmysłem obserwacji – przedstawiony 
przez prof. Leszka Czupryniaka problem wielostronnego (w tym 
i wpływu na długowieczność) działania metforminy, jak i proble-
mów w czasie jej stosowania.

Bardzo merytoryczny i niestandardowy był referat prof. To-
masza Jurka „Kultura winy i jej ofiary: pacjent i lekarz”. Poświęcony 

głównie niebezpieczeństwu medycyny defensywnej, 
która dominuje, gdy lekarze z obawy przed aktywno-
ścią prawników ograniczają działania terapeutyczne 
– nie wykorzystując przez to wszystkich możliwości 
pomocy. Przez to zagrożenie przeszły USA – ale w du-
żej mierze już je przezwyciężyły. My znajdujemy się 
na początku tego zagrożenia. Plusem było także to, ze 
w dyskusji prelegent wypowiadał się asertywnie, spo-
kojnie i merytorycznie, nie pozwalając siebie przykro-
ić do oczekiwań części uczestników.

Niestety nie wystarczy intrygujący temat. Dr Ma-
rek Bachański w  swoim wystą-
pieniu o marihuanie medycznej 
nie wyjaśnił mi przekonująco, 
dlaczego i  po co? Wiem, że 
sprawa jest trudna i  niejedno-
znaczna – ale spodziewałem 
się więcej. Niejasna pozostała 
nawet tak prozaiczna sprawa: 
dlaczego terapia marihuaną 
medyczną jest tak droga, skoro 
materiał wyjściowy jest stosun-
kowo tani?

Podjęcie tego tematu 
świadczy bardzo dobrze 
o  organizatorach konfe-

rencji. Dowodziło, ze starają się przedstawić dialogi 
na tematy najbardziej kontrowersyjne, trudne i aktu-
alnie nurtujące środowisko lekarskie oraz poszukują 
do ich przedstawienia najbardziej kompetentnych 
i interesujących prelegentów.

I takich tematów i prelegentów było jeszcze kilku.
Ze smutkiem konstatowałem, ze niestety i  na 

konferencjach naukowych zaczynają być widoczne 
podziały polityczne i przez to ujawnia się wpływ na-
stawienia na postrzeganie oraz niechęć do przeżywa-
nia dysonansu poznawczego.

Prowadzi to nieraz do komicznych sytuacji, jak 
np. podczas interesującego jak zwykle referatu prof. 
Bogdana de Barbaro „Aktualne wyzwania etyczne 
w  psychiatrii”. Profesor omawiał różne uwikłania 
psychospołeczne człowieka, np. opisywał „efekt Gu-
liwera”. Początkowo towarzyszyły temu porozumie-
wawczo-akceptujące śmiechy części uczestników – 
wiadomo komu przypisujących rolę Liliputa. Umilkły 
jednak, gdy z  dalszego opisu wynikało, że bardziej 
ten „podmiot liryczny” może aspirować do roli Guli-
wera.:-)

Obyśmy, prowadząc różne dialogi nie zatracili 
umiejętności dialogu i  życzliwości między psy-
chiatrami. n

11.12.2018 r. 

Ze smutkiem konstatowałem, 
ze niestety i na konferencjach 
naukowych zaczynają być 
widoczne podziały polityczne 
i przez to ujawnia się wpływ 
nastawienia na postrzeganie 
oraz niechęć do przeżywania 
dysonansu poznawczego.
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VII Otwarte Seminarium 
Filozoficzno-Psychiatryczne  
pt. Antoni Kępiński: 
psychiatra, człowiek, filozof
Jakub Tercz

relacje

Ubiegły rok był czasem wielu rocznic, swoje 
100-lecie urodzin obchodził między innymi 

Antoni Kępiński. Z tej okazji 16 listopada w Pa-
łacu Kazimierzowskim w Warszawie odbyło się 

VII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychia-
tryczne pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, czło-

wiek, filozof”. Zgodnie z tytułem, celem konfe-
rencji było szerokie spojrzenie na autora Rytmu 

życia — takie, którym on sam starał się obda-
rowywać swoich pacjentów i współpracowni-

ków. Za przypomnienie dorobku i bogatego 
doświadczenia życiowego tego wybitnego, kra-

kowskiego, polskiego psychiatry odpowiadać 
miało 15 prelegentów i 4 prezentowane postery. 

Ku zdziwieniu wszystkich w 100-osobowej sali 
już około godziny 11 zabrakło miejsc siedzą-

cych. Szybko także rozdano setkę przygotowa-
nych dla uczestników zestawów konferencyj-

nych i towarzyszących seminarium publikacji.

do pobrania https://otwarteseminariafilozoficz-
nopsychiatryczne.files.wordpress.com/2018/11/
vii-osfp-antoni_kepinski-ksiega_abstraktow.pdf

Porażkę w  tym wymiarze poczytywać należy za sukces 
Antoniego Kępińskiego i  wyraz potrzeby przypomina-
nia tego, co nie tylko w psychiatrii, ale i polskiej humani-
styce i rodzimej kulturze ważne, mądre i potrzebne nie 

tylko w pracy zawodowej wąskiego grona specjalistów, ale na 
co dzień, w życiu. Kępiński pokazany został zatem jako lekarz, 
ale także jako filozof, antropolog, etyk, humanista, przyjaciel 
i po prostu człowiek, postać o wielowątkowej biografii, wartej 
studiów historycznych, urwanej przedwczesną śmiercią.

Konferencję otworzyła prof. Zofia Rosińska przeprowa-
dzając seminarium z  tekstem Kępińskiego „Twarz i  ręka”. To 
właśnie od takich prowadzonych przez prof. Rosińską w Insty-
tucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego spotkań i  wspól-
nych dyskusji w gronie reprezentantów przeróżnych dyscyplin 
nad tymi klasycznymi, i tymi bardziej już zapomnianymi dzie-
łami humanistyki, wziął swój początek cykl konferencji OSF-P. 
Interdyscyplinarność i  dialogiczność znalazła także odzwier-
ciedlenie w czasie tego spotkania.

Odnoszono myśl Kępińskiego do licznych nurtów i dzie-
dzin filozofii: na przekór samemu Kępińskiemu (pamiętamy 
jego słynny tekst „Pro i  contra psychiatrii egzystencjalnej”) 
wskazywano na jej powinowactwo z klasyczną filozofią egzy-
stencji (dr Marta Chojnacka) i najnowszą psychiatrią fenome-
nologiczną (dr Maja Białek), zestawiano z brytyjską koncepcją 

Zdjęcia: Maryla Boguszewska
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Praktyki Opartej na Wartościach (Values-basedPractice) (dr 
hab. Andrzej Kapusta) i filozofią dialogu (prof. Zofia Rosińska). 
Wskazano na pedagogiczny potencjał myśli Kępińskiego, mo-
gący służyć za wsparcie dla pracowników socjalnych i psycho-
logów (dr hab. Hubert Kaszyński). Swoimi wspomnieniami 
z osobistej znajomości z Kępińskim podzielił się prof. Jan Jacek 
Sztaudynger. Natomiast dr Piotr Szof opowiedział o  przepla-
tanej osobistym doświadczeniem lekturze Psychopatologii 
nerwic. Wzięto też myśl psychiatryczno-filozoficzną Kępińskie-
go za klucz do interpretacji literackiej i  pretekst do podjęcia 
tematu samobójstwa (Ida Brożek). W przekroju historycznym 
ambitną próbę zestawienia charakteru polskiego z typem hi-
sterycznym przedstawiła dr Mira Marcinów. O figurę idealnego 
psychiatry, w  której być może nie umiejętności „techniczne”, 
ale postawa, empatia i zaangażowanie odgrywają rolę najważ-
niejszą, pytał mgr Jakub Zawiła Niedźwiecki.

Inspirujący był wykład dr hab. Marcina Moskalewicza, któ-
ry w oparciu o fundamentalną dla Kępińskiego ideę poznania 
chorego rozwinął opis „doświadczenia preacoxowego”, pewne-
go rodzaju poprzedzającego właściwe (naukowe? pojęciowe? 
zoperacjonalizowe) badanie chorego przekonanie o  intuicyj-
nie uzyskiwanym wglądzie w  chorobowy stan psychiczny. 
O możliwość poznania bezpośredniego pytał także dr hab. Mi-
rosław Harciarek, zaś pamięci o  roli empatycznego poznania 
chorego domagała się dr Dagmara Maria Boruc.

W  konferencji udział wzięła także dr Elżbieta Stawnicka, 
autorka Filozofii człowieka Antoniego Kępińskiego, książki za-
wierającej pierwsze polskie całościowe i filozoficzne zarazem 
opracowanie myśli Kępińskiego jako pewnego systemu, które-
go trzon stanowi model metabolizmu energetyczno-informa-
cyjnego oraz zachodząca między jego elementami dynamika, 
której różne odmiany zdają sprawę z  symptomów choroby, 
odmian cierpienia i – szerzej – sposobów naszego przeżywa-
nia życia i świata.

Wyróżniało się spojrzenie zaproponowane przez dra Je-
rzego Zadęckiego, niegdyś doktoranta Kępińskiego, który 
temu kryształowemu obrazowi starał się nadać nieco bardziej 
realistycznych, mniej idealistycznych barw. Przekonywał Za-
dęcki, że pomimo deklaracji osłabienia silnej pozycji psychia-
try wobec pacjenta, dalej zajmował Kępiński pozycję autoryte-
tu korzystającego ze swojej uprzywilejowanej, wyższej pozycji, 
przypisując psychiatrom i psychiatrii rodzaj wyższego rodzaju 

wiedzy. Przypomniał także, że chociaż tak pełna wglądu w we-
wnętrzny świat przeżyć chorych, nie może także zostać przy-
jęta bez krytyki koncepcja schizofrenii Kępińskiego, w której, 
z  jednej strony, wszystkich ludzi bierze się za „trochę nienor-
malnych”, z drugiej zaś znaleźć można apoteozę choroby, jakiś 
podskórny dla niej podziw i rodzaj romantyzacji tej choroby.

Z wykładem dra Zadęckiego zdawało się korespondować 
wystąpienie z minionej już konferencji z cyklu OSF-P poświę-
conej sztuce, w czasie której prof. Jacek Wciórka przekonująco 
dowodził, że diagnoza choroby tak jednoznacznie postawiona 
Edmundowi Monsielowi przez Kępińskiego na kartach Schi-
zofrenii, w  żadnych razie nie spełnia standardów rzemiosła 
psychiatrycznego, stawiana jest arbitralnie, Monsiela bowiem 
żaden psychiatra na oczy nie widział, ani on prawdopodobnie 
żadnego nie spotkał, nigdy na żadne cierpienie tego rodzaju 
i  objawy się nie skarżył, chyba że za objaw poczytać można 
jego pasję rysowania, życiową uczciwość w społeczności prze-
siąkniętej układami oraz uczucie religijne w  laickiej, socjali-
stycznej Polsce lat powojennych.

Patrząc całościowo, z  tego spotkania wyłonił się bogaty, 
różnorodny obraz Anotniego Kępińskiego. I, co ważne, nawet, 
albo właśnie te momenty, w których Kępiński mógł mieć tyl-
ko trochę racji, są dziś ważne, ponieważ odzwierciedlają pod-
stawowe współczesne dylematy i dyskusje: Czym psychiatria 
różni się od innych dziedzin medycyny i wiedzy? Jaka w ogóle 
powinna być rola psychiatry w systemie ochrony zdrowia psy-
chicznego? Z  jakich innych dziedzin psychiatra – ale też pra-
cownik socjalny, terapeuta – powinien czerpać swoje narzę-
dzia? Jaka jest granica poznania psychiatrycznego? Na czym 
polega specyfika diagnozy psychiatrycznej? Czym w  ogóle 
zajmuje się psychiatria, jakie powinny u  jej podstaw leżeć 
klasyfikacje, jak te klasyfikacje tworzyć i czemu mają one słu-
żyć? Co to jest poznanie chorego i dlaczego także dziś jest tak 
ważne? Ze względu na ten pluralizm metod i rolę pytań pod-
stawowych (związanych już to z kwestiami życiowymi, już to 
z filozofią nauki, która powinna patrzeć na ręce rozwijającej się 
EvidenceBasedMedicine, zatem także samej psychiatrii) ikoną 
światowej psychiatrii być dziś powinien już nie Emil Kreapelin, 
ale Karl Jaspers. Ale po konferencji można się zastanawiać, czy 
nie warto by za taką ikonę – czy po prostu taki podstawowy 
drogowskaz pomagający w  określeniu kursu dziedziny – nie 
brać właśnie Kępińskiego. n
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www.osfp.org.pl/inpp2019/

ogłoszenia

Open Seminars in Philosophy and Psychiatry Foundation is honored  
to host the 21st Annual Conference of the International Network  
for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’ that will  
take place in 22-24 October 2019 in Warsaw.

Confirmed Keynote Speaker: 

Bogdan de Barbaro (Poland), Matthew Broome (UK),  

Paweł Dybel (Poland), Thomas Fuchs (Germany),  

Bill Fulford (UK), Leonor Irarrázaval (Chile / Germany),  

Paweł Łuków (Poland), Marcin Miłkowski (Poland),  

Jean Naudin (Francja), Zofia Rosińska (Poland),  

John Sadler (USA), Michael Alan Schwartz (USA),  

Giovanni Stanghellini (Italy), Jacek Wciórka (Poland),  

Szymon Wróbel (Poland), Peter Zachar (USA)
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TEATR KRYZYS
Jakub Tercz

Teatr Teatr KRYZYS jest projektem Fundacji Otwarte 
Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, zainicjowa-
nym w  grudniu 2018 roku jako zwieńczenie warsz-
tatów teatralnych „Kim jestem?” skierowanych do 

osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, realizowanych 
dzięki wsparciu m.st. Warszawy. Jest teatrem dramatycznym, 
nastawionym na pracę ze słowem i  językiem, ale wykorzy-
stującym także nowoczesne środki przekazu. Jego misją jest 
eksplorowanie różnorodnych płaszczyzn kryzysu: indywidu-
alnego i  zbiorowego, życiowego, społecznego, światowego 
i aksjologicznego. 

Pierwsza premiera teatru – spektakl PROTEST – odbyła się 
w Wolskim Centrum Kultury 16 grudnia 2018 roku, zebrała 80 
widzów i została dobrze przyjęta. Scenariusz, napisany przez 
Katarzynę Parzuchowską, stanowił nawiązanie do dramatu 
Pavla Kohuta „Wojna na trzecim piętrze”. W  spektaklu wyko-
rzystano także fragmenty utworów Wisławy Szymborskiej, 
Dantego Alighieri i  Jean-Paul Sartre’a. Celem spektaklu była 
analiza aktu sprzeciwu, sytuacji protestu, doświadczenia róż-
nych wymiarów buntu w ich powiązaniu z kwestią tożsamo-
ści, w myśl przekonania, że przynajmniej fragment tego, kim 

sami jesteśmy, jeśli nie sama tożsamości podstawa, kształtuje 
się właśnie poprzez aktywny opór, zatem dzięki świadomości 
tego, na co się nie godzimy. Kwestia tożsamości była także mo-
tywem przewodnim warsztatów, z  których narodził się teatr 
KRYZYS. 
Aktualnie 10-osobowy zespół teatralny poszukuje stałej siedzi-
by w Warszawie i opracowuje poszerzoną o drugi akt wersję 
PROTESTU. Prowadzona będzie także rekrutacja do zespołu, 
do którego mogą dołączyć osoby z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego. n

Kwartalnik PSYCHIATRA jest patronem medialnym projektu.
Więcej na https://osfp.org.pl/teatrkryzys/

Zdjęcie: Jakub Tercz
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Listonosz  
a kwestia istnienia
Katarzyna Boguszewska

Sprawiedliwość bez wątpienia ucieka od ciemiężców 
do obozu protestujących, chciałoby się dopowiedzieć. 
Jakże piękne, godne i prawdziwe byłoby nasze istnie-
nie, gdybyśmy mogli bez końca protestować – walczyć 

o wielkie cele, nie poddawać konformistycznej pokusie doga-
dania się z… No właśnie – z kim? 

Czy, i w jaki sposób, tak „naprawdę” jesteśmy? Czy nasze 
bycie byłoby w ogóle możliwe bez istnienia jakiegoś tła, kon-
tekstu, w którym się pojawiamy? Na który jakoś sobą odpowia-
damy? Ba – od którego oczekujemy, że będzie jakoś reagować 
na nas?

Takie niby banalne pytania, ale w nieznany dotąd sposób, 
kłębiły się mojej głowie za sprawą spektaklu PROTEST. Wraz 
z  pierwszym odsłonięciem kurtyny (w  prześwicie?) weszłam 
jak w masło w świetnie wyreżyserowaną i odgrywaną atmos-
ferę zmęczenia i  znużenia własną rolą protestujących. Coraz 
mniej atrakcyjną, tchnącą coraz większą beznadzieją kiszenia 
się we własnym sosie uczestników „okupacyjnego” protestu, 
zamkniętych w jednym pomieszczeniu. Wraz z nimi zaczęłam 
więc też wyczekiwać – nasłuchiwać najmniejszego choćby sy-
gnału, że ktoś, najlepiej oczywiście sprawca niedoli protestują-
cych, jakoś w końcu na ich akt zareaguje! Przeżywać podnie-

cenie, zapalające się w oczach i gestach aktorów, gdy zdawało 
się, że to następuje i kolejne rozczarowanie, gdy okazywało się, 
że zasłyszany odgłos wcale tego nie oznaczał. Wreszcie wielką, 
ozdrowieńczą wręcz nadzieję, gdy w drzwiach pojawił się co 
prawda tylko skromny listonosz, ale przyszedł właśnie do nich 
– protestujących! Więcej – jest gotowy ich słuchać! Czuło się, 
że każdy z  kolejnych mówców, wygłaszających swój indywi-
dualny monolog, zaczynał wreszcie realnie istnieć – stawać się 
niejako w  jego trakcie. Choć trudno powiedzieć, że kierował 
swoje konstatacje tylko do listonosza. Pewnie także do wszyst-
kich – innych protestujących, widowni. A może najbardziej do 
samego siebie?

Czemu nie wystarcza jednak komunikowanie ważnych 
dla nas przekazów – ze skutkiem uwalniającym to upragnio-
ne prawdziwe istnienie – we własnym jedynie towarzystwie? 
Wkładanie ich do przysłowiowej szuflady czy, bardziej współ-
cześnie, pamięci swojego komputera? Inaczej: dlaczego około 
stu osób, aktorów i  publiczności, zgromadziło się w  mroźny 
zimowy wieczór w tym samym miejscu o tej samej porze? 

No dobrze, pomyślę o  tym jutro, czyli przy następnym 
spektaklu… n

Zdjęcie: Maryla Boguszewska
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Zdjęcia: Maryla Boguszewska
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Cicer cum caule
Ilia Kabakov 

nieznany mistrz ze Wschodu
Michał Pierzgalski
 | Konstancin Jeziorna

EAT ART

P
isanie o sztuce nie jest zadaniem naj-
prostszym, pisanie o sztuce współcze-
snej jest jeszcze trudniejsze, zwłasz-
cza że Naczelny oczekiwał, aby tym 

razem przybliżyć Szanownym Czytelnikom 
postać, niezwykle cenionego wśród kryty-
ków, rosyjskiego artysty Ilii Kabakova.
Poniewczasie zapytałem, skąd tak egzo-
tyczna propozycja – no cóż, to tylko i aż 
peregrynacyjne zderzenie z ouvre artysty 
i, jak zrozumiałem, autentyczne nim zainte-
resowanie. Od razu zacząłem wydobywać 
z mroków pamięci własne doświadczenia 
tego twórcy. Niestety nie mam ich wiele – 
z pewnością kontakt na Biennale i chyba 
tylko tyle. Nigdy nie było mi dane zoba-
czyć większej prezentacji dokonań mistrza 
z Dniepropietrowska (obecnie Ukraina).
Poprzeczka została podniesiona, gdy 
przelotnie pojawiła się sugestia, że w pra-
cach „jest coś psychiatrycznego” (sic!!!). No 
masz babo placek, jak nie mając świeżego 
kontaktu z dziełami, tylko na podstawie 
dostępnych materiałów w sieci i literaturze 
(sprawdziłem, każdy szanujący się bryk 
o sztuce XX wieku wspomina Kabakova, 
a więc nie jest on z pewnością fałszywym 
prorokiem namaszczonym ocennym okiem 
Naczelnego).

Czas na artystę
Czas na artystę – Ilia Kabakov urodził się w  1933 nad 

Dnieprem w  żydowskiej rodzinie. Odebrał pełne wykształce-
nie artystyczne w  krainie socjalistycznej szczęśliwości i, tak 
jak wszyscy absolwenci, stanął przed zadaniem odnalezienia 
własnej drogi w  sowieckiej rzeczywistości. Pewnie dla części 
młodszych czytelników nie będzie to oczywiste, ale taka dro-
ga była istotnie odmienna od ukształtowanego w  dobie po-
oświeceniowego romantyzmu etosu artysty w sztuce Zachodu 
(rozumianego jako europejski krąg kulturowy, do którego nie-
wątpliwie Rosja należy). W przeciwieństwie do części kolegów, 
zwłaszcza o korzeniach żydowskich, nie wybrał drogi od dysy-
denta do emigranta, a zamiast tego wypracował budowę rów-
noległej kariery artystycznej w  sferze oficjalnej oraz całkiem 
nieoficjalnej. W  tej pierwszej poświęcał się ilustrowaniu ksią-
żek (ponad 100), w drugiej eksplorował nowe obszary sztuki 
zupełnie odrębnej od oficjalnej, mocno socrealistycznej, a na 
pewno zaangażowanej ideologicznie. Błądziłby jednak ktoś, 
kto chciałby postrzegać Ilię jako artystę protestującego poli-
tycznie. W wywiadzie udzielonym brytyjskiemu krytykowi Wil-
liamowi Furlongowi w  1989 w  dyskusji o  instalacji „Człowiek, 
który wyleciał w  przestrzeń ze swojego apartamentu” na suge-
stię Brytyjczyka, że odlot posiada konotacje do opresyjnego 
państwa Ilia zaprzecza, skłaniając się raczej ku humanistycznej 
interpretacji sytuacji – oto człowiek ograniczony w swoim za-
mkniętym świecie realizuje marzenie o znalezieniu się „poza”, 
„gdzieś indziej”. 

Ponieważ, niestety, klimat ostatnich lat nie sprzyja bu-
dowie kulturowych mostów z krajanami ze wschodu, nie ma 
wśród polskiej inteligencji (włączając w to z dużą dozą pewno-
ści lekarzy) zrozumienia dla problemów tego obszaru kulturo-
wego. Nie mogę powstrzymać się od przytoczenia komenta-
rza do miejsca sztuki nieoficjalnej w sowieckiej rzeczywistości: 
ludzie Zachodu lubią myśleć, że sztuka nieoficjalna była na-
znaczona sprzeciwem wobec tej oficjalnej. Chcą wpisać ją 
w kontekst walki ideologicznej liberalnego Zachodu z opresyj-
nym Wschodem, ale to nie jest uprawnione. Sami artyści nie-
oficjalni byli oczywiście świadomi tej wykorzystywanej przez 
propagandy obu stron rywalizacji, ale swoją rolę postrzegali 
jako bycie poza tym kontekstem. Oczywiście bycie poza samo 
w sobie bywało obrazą dla socjalistycznych przewodników, ale 
wewnętrznie ich sztuka była raczej prywatna, osobna, nawet 
intymna. Często była to sztuka małych form, krótkich zdarzeń, 
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ulotnych przeżyć. Funkcjonowanie poza obiegiem oficjalnym 
miało swoją cenę pod postacią funkcjonowania w  zamknię-
tych grupach artystycznych, bez szans na wypłynięcie na sze-
rokie wody artystycznej sławy. Dzięki tym spośród nich, którzy 
decydowali się na emigrację, artyści ci nie zostali całkiem za-
poznani przez świat sztuki konstytuujący się już wówczas na 
osi LA-NY-Londyn-Paryż, a ich tajemniczość wzbudzała cieka-
wość. 

Ilia Kabakov nigdy nie zdecydował się na emigrację. Na 
Zachód wyjechał już jako w pełni ukształtowany artysta w wie-
ku 55 lat w czasie pierestrojki, zaś w 1992 trafił na stałe na Long 
Island, gdzie mieszka do dziś. Tam także związał się ze swoją 
siostrzenicą, która później stała się jego żoną i partnerką arty-
styczną. Najnowsze prace są sygnowane: Emilia i Ilia Kabakov.

Znaków przybywa
Znaków przybywa, a czytelnicy nadal nie wiedzą, dlacze-

go Kabakov jest klasykiem sztuki współczesnej.
Bardzo oryginalnym obszarem nieoficjalnej twórczości 

były tak zwane Albumy, przez samego artystę nazywane ro-
dzajem „domowego teatru” – wykorzystując warsztat ilustra-
tora, kreował bogato ilustrowane fikcyjne biografie, których 
bohaterowie, inaczej niż otaczający go ludzie, prowadzili życie 
uwolnione od piętna banalności i  szarości. Jednak prawdzi-
wą sławę przyniosły mu realizowane od lat 80. instalacje (za 
Przewodnikiem po terminach sztuki Tate Galery, instalacja to 
„angażujące rozmaite media, często wykorzystujące asamblaż, 
dzieło sztuki angażujące przestrzeń miejsca wystawienia”). 
W  rozbudowanych formach Kabakova są to często labirynty 
pokoi, w których widz-przechodzień jest konfrontowany z za-
aranżowanymi sytuacjami. Często widz ma mieć wrażenie, że 
pokój został właśnie opuszczony przez bohatera, który, choć 
nieobecny, przez przedmioty i  ich aranżację opowiada nam 
pewną historię. Instalacje to zresztą dzieła sztuki, w które widz 
wkracza lub od których jest rozmyślnie oddzielony – kotarą, 
drzwiami, liną, taśmą. Wszystkiemu towarzyszą opisy i komen-
tarze artysty – często wprost umieszczone na ścianach galerii. 
Nie jest celowym przytaczanie konkretnych prac – ciekawych 
odsyłam na wyjątkowo dobrze przygotowaną stronę arty-
stów (www.ilya-emilia-kabakov.com), gdzie można podejrzeć 
wszystkie 155 instalacji i zapoznać się z opisami twórcy wraz 
z komentarzami. Nie muszę nadmieniać, że taka lektura wybit-
nie pomaga zrozumieć istotę tej sztuki i chociaż dokumentacja 
nigdy nie odda przestrzeni oryginału, to myślę, że taka wizyta 
będzie dla czytelników ciekawą przygodą.

Sam twórca pytany, jak sytuuje siebie w sztuce sowieckiej 
odpowiada: Awangarda nagle umarła i  nastał socrealizm, ale 
i ten dobiegł końca. W końcu lat 50. powstała sztuka nieoficjalna 
i  ja postrzegam siebie jako członka kultury nieoficjalnej. Niektó-
rzy uważają, że i ta dobiegła swojego kresu. Te trzy kierunki są ze 
sobą bezpośrednio powiązane.

Drawing for Ilya Kabakov's Labyrinth (My Mother's Album) 1990
© Ilya & Emilia Kabakov, ilya-emilia-kabakov.com

Po drugiej stronie
Wreszcie, skoro często po drugiej stronie liter mamy psy-

chiatrów: gdzie te tropy? Po pierwsze, aranżowane przestrze-
nie sugerujące obecność bez fizycznej reprezentacji bohatera 
historii mają w  sobie coś z  surrealistycznego snu. Aranżacja 
buduje tak charakterystyczną dla obiektów otaczających wi-
dza atmosferę obsesyjno-opresyjną, w której nie możemy czę-
sto odnaleźć równowagi – to komentarz holistyczny. Aby być 
bardziej specyficznym, artysta daje świadectwo, jaki potencjał 
dla sztuki niesie obszar zdrowia psychicznego. Artysta pod 
wpływem wizyty w azylu u przyjaciela stworzył rozbudowaną 
instalację: The Mental Institution or Institute of Creative Rese-
arch, w której w typowy dla siebie sposób przefiltrował świat 
realny i stworzył na jego bazie własną fikcyjną historię z psy-
chiatrią uprawianą według jego własnych wymyślonych reguł.

Bo chyba to jest największą siłą prac Kabakova – one, 
komentując rzeczywistość, nie są nigdy dosłowne i  chociaż 
czerpią szeroko cytaty ze znanego nam otoczenia, to agregu-
ją je w nową, abstrahującą od świata realnego, rzeczywistość. 
Rzeczywistość Ilii Kabakova. Rzeczywistość Ilii i Emilii Kabakov.

Postscriptum
Na koniec garść informacji praktycznych – gdzie można 

na własne oczy zobaczyć, a  może raczej doświadczyć Kaba-
kova (a raczej Kabakovów). O skali aktywności artystów niech 
świadczy fakt, że tylko w  bieżącym roku można spotkać ich 
prace w trzech lokalizacjach: już w czerwcu w Muzeum Miasta 
Genewa w  Szwajcarii, we wrześniu w  stanie Nowy York (tym 
w Stanach Zjednoczonych) i wreszcie od października do lu-
tego przyszłego roku w  Fundacji Choban w  Berlinie. Z  oczy-
wistych powodów szczególnie polecam weekendowy wypad 
do tego ostatniego miejsca. Czy nie byłoby miło do wizyty 
w ciuchowym outlecie i w Apple Storze dodać mały test ob-
cowania z  naprawdę nowoczesną sztuką? Sztuką, do której 
nie dostanie się nikt z kluczami z paska Matejki, Rubensa czy 
nawet Picassa. 

Zachwycony, że wreszcie mogę zachęcać czytelników do 
działania w przyszłości, zamiast żalu, że niestety już zamknię-
te, trzymam kciuki za Waszą determinację… mimo wszystko 
będzie potrzebna. n

Cicer cum caule
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Cicer cum caule

KILKA MYŚLI W SPRAWIE 
KABAKOVA/YCH
Aleksiej Miedwiediew
| absolwent wydziału reżyserii moskiewskiego WGIK (Wszechrosyjski Państwowy Uniwersytet Kinematografii im. S.A. Gierasimowa),  
  tłumacz, dziennikarz, krytyk filmowy. Selekcjoner wielu festiwali filmowych, obecnie dyrektor Festiwalu “Message to Man” w St. Petersburgu.

EAT ART

Pewnego razu mówię do Natalii Pylaevej:
– Chodźmy na wystawę Kabakova. Bo wszyscy już byli, a my nie. 
A ona pyta:
– Masz na myśli wystawę KabakovYCH? 

– A co to za polityka dżenderowa? – odparłem.
– Gdy się o nim dowiedziałam, Kabakov to już byli Kabakovowie, Ilya i Emila.
Ot, przepaść międzypokoleniowa! Mówię: 
– Niczego nie mam na myśli, Kabakov to Kabakov, a żona to nic. 
– Żona to nic?– mówi – No to idź sobie sam na tę wystawę.

1

Mądra myśl jest pierwsza, a zarazem ostatnia. Klasyczne i ulubione „instalacje to-
talne” Kabakova to są portrety. W tym sensie, że to są najprawdziwsze portrety, 
klasyczne, w pełni zgodne z kanonem gatunku. Jak np. Dama z gronostajem albo 
Portret mężczyzny z rękawiczkami. Przecież nawet nazwy mają nadane w najlep-

szych tradycjach złotego wieku malarstwa europejskiego, bezosobowe: Człowiek, który 
ze swojego pokoju odfrunął w kosmos, Człowiek, który nigdy niczego nie wyrzucał… w przy-
padku całkowitej i radykalnej zamiany medium zachowane zostaje, a nawet wyostrza się 
do niewiarygodnego poziomu detalizacji, samo sedno portretu. Portret zaś nie jest marną 
kopią ulotnej chwili namalowaną w pośpiechu rozpędzonym pędzlem. Portret to odcisk 
człowieka na tafli rzeczywistości. Niczym mandylion czy Całun Turyński. Przedmioty Ka-
bakova stanowią takie właśnie odciski. Przedmiot to portret. Sfatygowane łóżko polowe 
bohatera, który odfrunął w kosmos – to jest jego Całun Turyński. Odcisk ciała na rzeczy.

Wygłupiłem się i sięgnąłem po Yandex. I poniosłem druzgocącą 
porażkę. O ile wyniki wyszukiwania są wiarogodne, z wyraże-
nia „wystawa Kabakova” oprócz mnie korzysta tylko pani Tre-
gulova. 

– Ale i tak chodźmy, będę Cię bawił mądrymi myślami.
– Dobrze – mówi – chodźmy.

Mówię do Natalii Pylaevej:
– Nie, no czekaj, samemu przecież nudno jest iść na wystawę. 
Znasz wypowiedź Cycerona o tym, że gdyby nawet dusza ludz-
ka wspięła się na lśniące szczyty wiedzy, a nie miała tam z kim 

tą wiedzą się podzielić, to po kija jej, duszy, ta wiedza potrzebna?
– Powiedzmy, że znam – odpowiada.
– No to sprawdźmy w Yandex.ru, na pewno ściśle postawione zapytanie 
w polu wyszukiwania „wystawa Kabakova” frekwencyjnie będzie częst-
sze, niż „wystawa Kabakovych”.

2

3
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Cicer cum caule

Jakby to Państwu wytłumaczyć. Wydaje ci się, że wszystko już 
zrozumiałeś i chciałbyś wyjść z tego labiryntu. W przelocie oglą-
dasz zdjęcia, rzucasz okiem na parę wierszy jakichś niewyraź-
nych wspomnień o  codzienności ("urodziłam silne niemowlę, 

na początku strasznie płakało, ale okazało się, że płakało z głodu") 
i pędzisz dalej. No i kurczę, jak on to robi? Jakikolwiek inny artysta 
zrobiłby w takim labiryncie trzy, cztery zakręty. Góra pięć. A on po 
prostu bierze i robi więcej. O jeden, dwa, jeszcze jeden. Dokładnie 
o tyle więcej, byś tracił orientację w przestrzeni i nie rozumiał, gdzie 
jest wejście i gdy można spodziewać się wyjścia. Przestajesz rozu-
mieć, dokąd idziesz i kiedy to się skończy. I to jest właśnie najlepsza 
definicja życia kiedykolwiek zaproponowana przez artystę.

Przecież to jest takie łatwe – dodać do labiryntu dwa lub trzy dodatkowe za-
kręty. I jest to ten rzadki przypadek, gdy różnicę pomiędzy dobrym artystą, 
a  wielkim artystą a  posteriori można zmierzyć w  metrach. Dlatego, że na 
ściśle określonym, lecz nieprzewidywalnym metrze ujawnia się plastyczny 

wymiar sztuki konceptualnej. Taki sam, który w swoim dawnym artykule nadzwy-
czaj celnie opisał poeta Michael Eisenberg (Obiekt istnieje poza taką kategorią jaką 
jest forma plastyczna. Prawdziwy obiekt konceptualny stanowi pewna troista zależ-
ność pomiędzy tekstem, autorstwem a odbiorem. Szkopuł tkwi w tym, że również 
tę zależność, tę funkcję także należy ukazać w formie plastycznej, nadać jej kształt, 
u–kształtować” www.vavilon.ru/texts/aizenberg/aizenberg6–5.html). Dlatego idę 
i rozumiem, że ta instalacja to oczywiście jest portret. Ale nie jest to portret matki 
artysty, tylko mój. To ja – Człowiek, który kupił bilet. Człowiek, który pokłócił się z żoną. 
Człowiek, który przyszedł na wystawę z własnego mieszkania. Dlatego, że życie to jest 
właśnie takie do niczego niepodobne uczucie, gdy idziesz bez poczucia kierunku. 
Gdy nie wiesz, kiedy nastąpi kres. Gdy spotykasz ludzi –zdjęcia i teksty na ścianach, 
większość z nich w przelocie, mimochodem, i nagle kogoś zapamiętujesz na zawsze, 
Bóg wie czemu.

Ogólnie rzecz biorąc – geniusz, nic dodać, nic ująć. Lub – geniusze. Jak wolicie. n

Ale najciekawsze dzieje się w instalacji Labirynt. Album mojej mat-
ki. Jeżeli nie wiecie, powiem, że jest to taki dość spory labirynt 
składający się z korytarza w mieszkaniu–kołchozie, w którym na 
ścianach wiszą zdjęcia i fragmenty wspomnień matki Kabakova 

naklejone na stare tapety oprawione w  ramki. Już wymyśliłem swoją 
mądrą myśl i uważam, że jest to jeszcze jedno jej wygodne potwierdze-
nie. Dziarsko wkraczam do labiryntu rozpychając się pomiędzy nieśmia-
łymi zwiedzającymi, którzy jeszcze nie rozumieją, że za tymi ukrytymi 
drzwiczkami znajduje się kolejne dzieło sztuki. Portret matki, oczywiście. 
Jedyny prawdziwy bohater w twórczości artysty. I tu się okazuje, że wcale 
nie wszystko jest takie oczywiste.

Przekład: Marina Bolewska
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Społeczny t r a n s f e r  bólu
Adam Płaźnik

LAB&LAJF

Wiadomo, że gryzonie, podobnie jak ludzie, reagu-
ją na wzrokowe i  dźwiękowe bodźce związane 
z  przeżywaniem bólu przez innych przedstawi-
cieli gatunku wzmożoną hiperalgezją. Wydawało 

się, że szczególnie ważne z  tego punktu widzenia są bodźce 
wzrokowe. Na przykład, myszy przetrzymywane przez kilka 
tygodni w tej samej klatce z innymi myszami z uszkodzeniem 
nerwów obwodowych (model bólu neuropatycznego), wyka-
zywały większą reaktywność w reakcji na ból trzewny (w tym 
miejscu i  w  dalszym ciągu tekstu ominę szczegóły procedur, 
które mogą wydawać się niektórym osobom zbyt drastyczne 
– ale trzeba pamiętać, że trudno badać mechanizmy prze-
kazywania bodźców bólowych in vitro). Ta reakcja posiadała 
wszelkie cechy hyperalgezji wywołanej stresem, ponieważ na-
sileniu reakcji bólowej towarzyszyły zmiany zachowania cha-
rakteryzujące zwiększoną lękliwość szczurów – obserwatorów. 
Ten w  miarę ustabilizowany obraz pochodzenia hiperalgezji 
u  gryzoni „obserwatorów” został zrewidowany i  zmieniony 
w niedawno opublikowanej pracy autorów z Oregon Univer-
sity (M.L. Smith i  wsp., Social transfer of pain in mice, Science 
Advances, 19 Oct 2016:Vol. 2, no. 10, e1600855, DOI: 10.1126/
sciadv.1600855). 

W  pierwszym eksperymencie podawano myszkom pod 
powierzchnię podeszwy stopy kompletny adjuwant Freunda 
(emulsja oleju parafinowego lub mineralnego z  zawieszony-
mi w niej prątkami gruźlicy). Mechanizm działania adiuwantu 

Freunda polega na powolnym uwalnianiu antygenu w miejscu 
podania, co umożliwia dłuższy kontakt komórek układu od-
pornościowego z antygenem i wywołuje lokalnie stan zapal-
ny, w tym ból). Pomiar czucia bólu ucisku (mechanicznego) był 
przeprowadzany przy pomocy tzw. filamentów Frey’a. Metoda 
działania włókna Frey'a polega na tym, że przy pomocy cien-
kiego, sprężystego włókna wywiera się nacisk na powierzch-
nię badaną (np. podeszwy stóp). Zmieniając parametry uci-
sku (poprzez zastosowanie włókien o  różnej sprężystości 
i  twardości), można precyzyjnie i  w  mało agresywny sposób 
określić poziom progu bólowego. W zgodzie z oczekiwaniami 
okazało się, że myszy kontrolne trzymane z  myszami po po-
daniu adiuwantu Freunda w tym samym pomieszczeniu przez  
2 tygodnie, wykazywały wyraźną hiperalgezję. W  dalszym 
etapie badań autorzy postanowili odpowiedzieć na pytanie, 
czy zaobserwowany efekt transferu hyperlagezji dotyczy wy-
łącznie efektu bólowego wywołanego przez czynnik zapalny, 
czy występuje także w innych sytuacjach charakteryzujących 
się stanem hiperalgezji, np. w zespole abstynencyjnym po od-
stawieniu opiatów. Zastosowano nieoczywisty model reakcji 
bólowej, ale o ciekawym odniesieniu klinicznym. Okazało się, 
że myszy „obserwujące”, przetrzymywane w  tym samym po-
mieszczeniu co myszy, którym podano morfinę, a następnie ją 
odstawiono (lub podano nalokson i  wywołano zespół absty-
nencyjny), wykazywały również hyperalgezję do bodźców me-
chanicznych, powtarzając reakcję myszy którym odstawiono 
morfinę. Ten wynik wskazuje, że transfer zjawiska hyperlagezji 
ma bardziej generalny charakter. 

Dalszym etapem badań była próba kolejnego potwier-
dzenia generalnego charakteru transferu hyperalgezji oraz 
odpowiedzi na pytanie, czy to zjawisko jest zależne od modu-
lacji aktywności systemów opioidowych w oun, bezpośrednio 
związanych z transmisją czucia bólu. W tym celu powtórzono 
opisane wcześniej badanie w modelu zespołu abstynencyjne-
go, ale po podaniu i odstawieniu alkoholu etylowego. Punktem 
wyjścia była potwierdzona hiperalgezja i epizody spontanicz-
nego bólu obserwowane w trakcie zespołu abstynencyjnego 
u ludzi. Procedura polegała na długotrwałym podawaniu alko-

Potocznie mówi się, że bolą oczy, kiedy 
widzimy, jak komuś dzieje się krzywda. 

To oczywiście jest przenośnia, ale czy 
opisane zjawisko ma swoje podłoże 

neurobiologiczne? 

Cicer cum caule
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holu (EtOH, 3-10%) z co tygodniowymi, 24 godzinnymi sesja-
mi bez dostępu do alkoholu. Myszy pijące alkohol wykazywały 
wyraźną hiperalgezję podczas sesji abstynencji. Podobnie my-
szy „obserwujące”, którym podawano wodę, również wykazy-
wały istotne statystycznie oznaki obniżonego progu bólowe-
go. Podobne wyniki uzyskano dla obu płci myszek. Również 
w badaniu z użyciem innego bodźca bólowego – termicznego 
oraz chemicznego – test „formalinowy” uzyskano w  modelu 
abstynencji alkoholowej bardzo zbliżone rezultaty. Te kolejne 
eksperymenty udowodniły, że hiperalgezja badana w tak róż-
nych modelach jak ból neuropatyczny czy na skutek zespołu 
abstynencyjnego o diametralnie różnych mechanizmach neu-
ronalnych, jest przekazywana zwierzętom „obserwującym”.  

Naturalnie, najbardziej oczywistym krokiem w tym miej-
scu była próba odpowiedzi na pytanie – jakie mechanizmy są 
odpowiedzialne za to zjawisko? Odpowiedziano na ten pro-
blem (przynajmniej częściowo) w prosty sposób. Otóż nowym 
myszom niepoddanym żadnej procedurze eksperymentalnej, 
zmieniono ściółkę w  klatkach na tę używaną przez myszy 
wykazujące hiperalgezję w  modelu odstawienia alkoholu. 
Okazało się, że tak prosty zabieg spowodował wystąpienie hi-
peralgezji również w tej grupie zwierząt, pokazując, że praw-
dopodobnie ślady węchowe są odpowiedzialne za transfer 
awersyjnych bodźców. 

W  ostatnim etapie zbadano przy pomocy standardowo 
stosowanych testów poziom lęku myszy wykazujących hi-
peralgezję oraz zmiany w  stężeniu kortykosteronu we krwi, 
w  modelu odstawienia alkoholu. Okazało się, że zwierzęta 
wykazujące hiperalgezję po odstawieniu alkoholu nie są bar-
dziej lękliwe (test uniesionego labiryntu krzyżowego). Co 
więcej, podanie diazepamu (prototypowa benzodiazepina) 
nie wpływało na próg bólowy we wszystkich badanych gru-
pach, z obniżonym lub normalnym progiem bólowym. Te tro-
chę zaskakujące wyniki wskazują na diametralnie różne drogi 
przewodzenia czucia bólu oraz emocji w modelu zespołu abs-
tynencyjnego występującego po odstawieniu etanolu. U tych 
samych myszy mierzono także poziom hormonu stresu – kor-
tykosteronu. Nieoczekiwanie, okazało się, że badane grupy 

myszy wykazujące objawy zespołu abstynencyjnego i  hipe-
ralgezję oraz myszy „obserwujące” z hiperalgezją, nie wykazy-
wały różnic w poziomach kortykosteronu we krwi, w różnych 
punktach czasowych oraz w reakcji na inhibitor syntezy tego 
hormonu – metyrapon, a także (co najciekawsze!) w reakcji na 
krótki, ale silny stres immobilizacji (30 minutowe unierucho-
mienie zwierząt powodowało podobnie silny wzrost stężenia 
kortykosteronu we wszystkich badanych grupach). 

Opisane badanie, obok interesującej obserwacji społecz-
nej transmisji hiperalgezji, przynosi więcej pytań niż odpo-
wiedzi dotyczących mechanizmu tego zjawiska, szczególnie, 
że raczej wykluczono udział czynników emocjonalnych. Na-
tomiast jest podkreślona rola śladów węchowych, co nie dzi-
wi, szczególnie w  przypadku gryzoni, dla których węch jest 
co najmniej równie ważny jak wzrok. W tym miejscu pojawia 
się wątpliwość, czy rola węchu oraz dróg neuronalnych z nim 
związanych jest podobnie ważna u  ludzi. Ten zwierzęcy mo-
del może mieć jednak więcej analogii dla sytuacji spotykanych 
u  ludzi, ponieważ silniejsza hiperalgezja wystąpiła u  myszy 
„obserwujących” płci żeńskiej niż męskiej, co autorzy próbują, 
trochę chyba na wyrost, tłumaczyć większym poziomem em-
patii wśród kobiet! Tak więc, najważniejszy problem w  inter-
pretacji wyników tej pracy jest związany z faktem, że opisane 
doświadczenie wyklucza rolę komponentu emocjonalnego 
w czuciu bólu, który jak wiadomo odgrywa bardzo istotną rolę 
wśród ludzi. 

Również wyniki badań innych autorów nie do końca są 
zgodne z  opisanymi wynikami. Na przykład, wykazywano 
istotną rolę bodźców wzrokowych oraz stresu emocjonalne-
go w rozwoju hiperalgezji. W końcu, zupełnie nie poruszono 
sprawy udziału dróg nerwowych i  roli neuroprzekaźników 
w  opisanym zjawisku, na przykład, czy leki przeciwdepresyj-
ny byłyby bardziej skuteczne od benzodiazepin w  hamowa-
niu społecznego transferu bólu? Ciekawą implikacją dalszych 
badań może być także odległa na razie, ale prawdopodobna 
w  przyszłości, możliwość farmakologicznego hamowania 
transferu hiperalgezji, co może mieć znaczenie w  niektórych 
sytuacjach praktycznych. n
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Sto 
kopert

Ireneusz Cedeński

Przemyślenia Zestresowanego Psychiatry

Parę lat temu zauważyliśmy z żoną,  
że trochę zaczyna nam brakować pieniędzy. 

Dzieci rosną, ceny też nie stoją w miejscu. 
A zarobki – ani drgną. Pomyślałem, że wpi-
szę się na listę biegłych sądowych i zacznę 
dorabiać. Jak pomyślałem, tak uczyniłem. 
Poszedłem do Prezesa Sądu Okręgowego 

zapytać, co i jak. Pan sędzia okazał się bar-
dzo miły, o nic mnie nie pytał tylko wyraził 

zadowolenie i zanim skompletowałem 
wszystkie dokumenty, przysłał mi pierwsze 
akta sądowe wraz z postanowieniem o po-

wołaniu mnie na biegłego. Potem wszystko 
nabrało przyspieszenia. Grube tomy owi-

nięte w szary papier, umiejętnie obwiązane 
konopnym sznurkiem lub białe koperty, nie-

co cieńsze, solidnie oklejone taśmą samo-
przylepną lądowały najpierw w bagażniku 

mojego auta, potem w szafie, a gdy się tam 
przestały mieścić – także w kącie mojego 
domowego gabinetu do pracy, a wreszcie 

na moim biurku pod monitorem kompute-
ra, na którym piszę i ten tekst.

Moja radość bycia biegłym z  listy polegała na tym, 
że byłem zupełnie sam. W  sprawach cywilnych 
nie musiałem z  żadnym innym psychiatrą uzgad-
niać swojego stanowiska. Ba, nie musiałem nawet 

przejść żadnych formalnych kwalifikacji, by wydawać opinie 
w sprawach takiego rodzaju, z jakimi nie zetknąłem się wcze-
śniej. Ale miałem do dyspozycji literaturę fachową, no i  na 
szczęście wystarczająco duże i  różnorodne doświadczenie 
życiowe i zawodowe. Szybko też zapisałem się na konferencję 
szkoleniową dla psychiatrów sądowych, po której wróciłem 
do domu umocniony, że w zasadzie nie narobiłem gaf. Moja 
pewność siebie wzrosła. A czas był po temu najwyższy, bo za-
częły docierać do mnie ponownie akta spraw, w  których już 
zdążyłem wydać opinie. Tym razem chodziło o opinie uzupeł-
niające w  odpowiedzi na zarzuty jednej ze stron procesu. Te 
zarzuty potrafiły być bolesne… Ale nie o  tym chcę tu pisać. 
Nauczyłem się na nie odpowiadać. Mogę z  dumą dodać, że 
kiedy uznawałem, że trzeba, potrafiłem zweryfikować swoją 
wcześniejszą opinię i zmodyfikować wnioski. Nie zauważyłem 
takiej skłonności u biegłych lekarzy innych specjalności. Ci, jak 
coś raz stwierdzili (albo nie stwierdzili), to koniec. Nie ustępo-
wali nawet o krok, nawet o pół kroku. Przekonałem się, że jako 
psychiatra jestem bardziej otwarty na dialog, niż inni lekarze… 
Ale nie o tym chcę tu pisać.

Miałem problem z  odsyłaniem akt z  opinią do sądu. 
Żmudne owijanie ich w szary papier i obwiązywanie cienkim 
sznurkiem mocno mnie denerwowało. W  pobliskim sklepie 
papierniczym, gdzie wcześniej wydawało mi się, że dostanę 
wszystko, czego potrzebuję, nie było odpowiednich głębokich 
mocnych kopert mogących pomieścić gruby tom akt lub parę 
cieńszych tomów. Udało mi się jednak i  ten problem rozwią-
zać. Znalazłem hurtownię papierniczą i  w  niej nabyłem sto 
odpowiednich kopert po okazyjnej cenie. Teraz, wydawało mi 
się, już nic nie stało na przeszkodzie, bym rozwinął skrzydła. 
Biegłych psychiatrów bardzo brakuje, więc zaczęły do mnie 
spływać akta ze wszystkich okolicznych sądów, potem już na-
wet nie tylko okolicznych. 

Gdy problem kopert został rozwiązany, okazało się, że 
jedną z  przeszkód hamujących moją wydajność pracy w  roli 
biegłego była trudność w skontaktowaniu się z osobami, które 
mają być przeze mnie badane. Nie reagowały one na listow-
ne prośby z załączonymi numerami telefonów do mnie. Słabo 
wypadały moje prośby pod adresem sądów, by wzywały na 
badania pod wskazanym przeze mnie adresem i w wyznaczo-
nym czasie. W sprawach cywilnych to należy do stron procesu. 
W aktach spraw nie ma numerów telefonicznych uczestników 
postępowania. Musiałem więc telefonować do pełnomocni-
ków tych osób. Ci zaś nie zawsze byli uchwytni… Ale nie o tym 
chcę tu pisać.
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Najtrudniej było latem, gdy chciałem zrobić sobie urlop. 
To znaczy, w  zasadzie najłatwiej mi się pisało te opinie, gdy 
były długie, słoneczne dni. Ale wtedy jest lato i  chce się, no 
wiecie… jednemu nad wodę, drugiemu do lasu, trzeciemu 
odwiedzić rodzinę. Ludzkie sprawy. A  terminy sądowe go-
nią. A kolejne paczki nadchodzą. A każda taka paczka, to po 
sporządzeniu opinii miła sumka pieniędzy… Trzeba zawczasu 
powiadomić sądy, że nie będzie się pracowało w tym okresie. 
Ale zawsze znalazł się latem jakiś trochę bardziej odległy sąd, 
który, prawdopodobnie przed udaniem się na letni wypoczy-
nek zbombardował mnie jakąś grubą paką wyznaczając, jak 
zwykle, termin sporządzenia opinii na 3 tygodnie. To oczywi-
ście nie musi być ostateczny termin. Wystarczy napisać odwo-
łanie… Ale nie o tym chcę tu pisać.

Ostatnio atmosfera zrobiła się jakby gęstsza. Podnie-
siono wymiar kar za sporządzenie nierzetelnej czy fałszywej 
opinii. Minister sprawiedliwości walczył z sądami. I z  lekarza-
mi. Z  biegłymi lekarzami także. Rozważałem rezygnację. Ale 
pomyślałem sobie, że ci sędziowie, którzy mi zlecają robotę są 
w zasadzie w porządku. Czemu miałbym im dokuczać? Ze stu 
zakupionych kopert pozostawał nadal dość gruby stos. Uspo-
kajałem się myślą, że zawsze zdążę zrezygnować, a w końcu 
rzetelna opinia psychiatryczna też jakoś przyczynia się do 
umacniania praworządności… Ale nie o tym chcę tu pisać.

Tylko mi sił zaczęło brakować. Już mi się wydawało, że na-
brałem rutyny. Że rozstrzygnięcie przychodzi mi z większym 
spokojem, pewnością. Że piszę coraz szybciej. Ale jak przyszły 
PIT-y z sądów za ostatni rok, to okazało się, że tych opinii napi-
sałem mniej i zarobiłem w roli biegłego mniej, niż w poprzed-
nim roku. 

Czara goryczy przepełniła się za sprawą pewnego sądu 
rodzinnego. U nich miałem chyba coraz lepsze notowania, bo 
ilość zleceń rosła z roku na rok. To były względnie proste (co nie 
znaczy, że łatwe) sprawy – o umieszczenie w DPS, o leczenie 
w szpitalu psychiatrycznym w trybie wnioskowym. Cieniutkie 
akta. Starałem się wydawać opinie zaraz po dokonaniu ba-
dania. W mieście, gdzie znajduje się ten sąd, nie ma oddziału 
psychiatrycznego. W kolejce do psychiatry w poradni na NFZ 
czeka się trzy miesiące. Na tym tle moja działalność musiała 
wydawać się szczególnie efektywna. Tyle tylko, że okazało się, 
iż coraz więcej tych spraw o  leczenie w  trybie wnioskowym 
mogło było być spokojnie załatwionych w trybie nagłym, bez 
niepotrzebnych ceregieli (jako biegły muszę wyjaśnić mniej 
obeznanym z  przedmiotem czytelnikom, że przesłanki do 
hospitalizacji psychiatrycznej w trybie wnioskowym i w trybie 
nagłym są różne, co oznacza nierzadko, że osoba, która powin-
na być natychmiast hospitalizowana psychiatrycznie zgodnie 
z  prawem, nie powinna być hospitalizowana w  trybie wnio-
skowym, po upływie czasu potrzebnego na przeprowadzenie 
wszystkich związanych z tym trybem procedur). Pomoc spo-

łeczna nie mogąc efektywnie pomagać chorym psychicznie 
znajdującym się w ciężkim stanie, zgłaszała coraz więcej wnio-
sków o  ich leczenie. Najwyraźniej po to, by wykazać, że coś 
robi. Na wypadek, gdyby do czegoś złego doszło. Poczułem, 
że przestałem służyć dobrej sprawie. Wytworzył się spraw-
nie działający system zgłaszania osób chorych psychicznie 
do sądu, a system ich leczenia leżał odłogiem, jak wcześniej. 
A utwierdziłem się w swoim przeświadczeniu, że nie służę już 
dobrej sprawie, gdy okazało się, że każdej z  tych badanych 
przeze mnie osób zaczęto przydzielać pełnomocnika w  celu 
reprezentowania interesów danej osoby. Moje opinie, dotych-
czas niekwestionowane przez sąd, zaczęły wymagać uzupeł-
nienia, doprecyzowania. Na to nie miałem już ochoty ani na-
wet czasu. Miałem tego dość.

Pomyślałem sobie, że systemy społeczne, w tym i demo-
kratyczne, mają tendencję do wytwarzania warstwy ludzi, któ-
rzy nie wnosząc do systemu żadnej wartości, żyją z tego, że są 
ustawieni w roli obrońców podstawowych praw, zasad. Paso-
żytują na systemie. Nasza demokracja najwyraźniej osiągnęła 
ten etap rozwoju. To właśnie chciałem napisać.

Zamiast podnieść wynagrodzenia dla bie-
głych i zwiększyć wymagania wobec osób 
pełniących tę trudną funkcję, zaostrza się 
wymiar kar za błędne i fałszywe opinie 
i rozdaje się pieniądze prawnikom, którzy 
nie są w stanie nawet zbliżyć się do roz-
wiązania problemów osób, które jakoby 
reprezentują. To też chciałem napisać. 

Wiadomo, że mamy za dużo prawników i za mało lekarzy. 
Tendencja do unikania pracy wymagającej bezpośredniego 
zaangażowania i  odpowiedzialności na rzecz zajęć związa-
nych ze zdystansowaną obserwacją jest widoczna i w naszej 
grupie zawodowej. Więcej młodych lekarzy pragnie być radio-
logami posługującymi się coraz bardziej wyrafinowaną apa-
raturą na coraz większe odległości, niż chirurgami ogólnymi, 
którzy codziennie zamaczają ręce we krwi swoich pacjentów. 
I to chciałem napisać. 

Nie ma już mojego nazwiska na liście biegłych z zakresu 
psychiatrii. Prezes Sądu Okręgowego okazał się równie miły 
jak wcześniej i przychylił się bez zastrzeżeń do mojego wnio-
sku o skreślenie z tej listy. Nie wytrzymałem do końca kaden-
cji, ale zrealizowałem swoje założenie. Dziś użyłem ostatniej 
ze stu kopert. Odsłużyłem swoje. n

Cicer cum caule
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CZYTANKI
Psychiatrzy 
i ludzie
Gabriel Maciejewski

się z  nimi dzieje. Do tego 
potrzebna jest wiedza, 
doświadczenie i  praktyka. 
I to jest jedną z wielu zalet 
„Buki”. Z  każdej strony tej 
książki patrzą na nas swo-
imi uważnymi ślepiami 
wszystkie trzy – wiedza, 
doświadczenie i  prakty-
ka. I nie ma tu miejsca na 
wyciąganie królika z  czar-
nego cylindra, cudowne 
recepty na życie wieczne 
czy choćby tylko takie 
zdrowe do samej emery-
tury. Jest za to mnóstwo 
współczucia, zrozumienia 
i  prawdziwej wiedzy. Bo 
to jest książka profesora 

psychiatrii o ludziach i dla ludzi zmagających się z problema-
mi psychicznymi. Jest to także książka dla tych, którzy czują 
potrzebę, nie we własnej sprawie, ale w  sprawie innych, być 
może bliskich, a być może trochę mniej bliskich, zmierzyć się 
z demonami opisywanymi przez Łukasza Święcickiego. To nie 
wszystko. „Buka” to także książka dla lekarzy, i to tych, którym 
się wydaje, że wiedzą już wszystko.

Ponieważ nic, medycyna także, nie wisi w  próżni, „Buka” 
osadzona jest mocno w realiach. To znaczy, że jest to książka 
do czytania, albowiem autor, zwykły całkiem człowiek, profe-
sor Łukasz Święcicki, też jest osadzony w realiach. On je w do-
datku nazywa i  klasyfikuje po swojemu, co nie każdemu się 
podoba. Czasem nawet ktoś usiłuje zajść go z  tyłu i  kopnąć 
znienacka, za to, co pisze. To nie jest ładne. To mało ma wspól-
nego z godnością. 

„Buka u psychiatry” to książka znakomita, piękna i szczera. 
Szczerze zachęcam do lektury.

Książka jest dostępna na stronie 
www.basnjakniedzwiedz.pl

Cichną one jednak zaraz, kiedy w zasięgu wzroku publiczności 
pojawia się nowy guru, który wyjaśnia „ciemnemu ludowi” jak 
jest. Im silniej zaś ów guru podkreśla swoją niezwykłość, tym 
większą zdobywa popularność. I to jest pułapka, o której me-
chanizmie on sam nic nie wie. 

My jednak wiemy i niniejszym ją rozbrajamy – tą oto książ-
ką napisaną przez prawdziwego profesora, prawdziwej medy-
cyny, takiego w dodatku, co się zajmuje chorymi psychicznie 
i nerwowo. „Buka u psychiatry” to także książka napisana ręką 
zwykłego człowieka, takiego co rozumie innych ludzi, a prze-
znaczona dla takich jak on zwyczajnych, którzy nie poszukują 
w swoim życiu rozwiązań ekstra, ale chcą jakoś zrozumieć, co 

Z
 popularyzacją wiedzy 
medycznej kłopot jest taki, 
że każdy w zasadzie czuje 
się kompetentny, by takową 

uprawiać. Zawiera to, rzecz jasna, 
spory ładunek grozy, ale pozostaje 
faktem. Ilość szczerych optymistów, 
podstępnych szaleńców i prostych 
kanciarzy, którzy nieść usiłują  
w lud kaganek wiedzy medycznej 
jest zastraszająca. Najgorsze jest 
jednak to, że ludzie na owe zabiegi 
reagują właściwie tylko w jeden 
sposób – entuzjastycznie.  
Oczywiście, słychać czasem głosy 
oburzenia i lament, kiedy okazuje 
się, że popularyzacja owszem,  
była, ale efekty jej są zgoła inne  
od oczekiwanych. 
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„Bachantki” 
w operze i teatrze

Katarzyna Prot-Klinger

PSYCHIATRA W OPERZE

W grudniu 2018 odbyła się kolejna pre-
miera Mariusza Trelińskiego opery 
Szymanowskiego „Król Roger”. Ko-
lejna, bo Treliński realizował „Króla 

Rogera” już dwukrotnie. W 2000 r. w Teatrze Wiel-
kim – Operze Narodowej w Warszawie i w 2007 r. 
w  Operze Wrocławskiej. Nagranie z  Opery Wro-
cławskiej można oglądać na stronie Ninateki:  
www.ninateka.pl/film/krol-roger-opera

Cicer cum caule

Jeżelibym mógł jeszcze coś powiedzieć Tobie
Powiedziałbym: Karolu, wiesz, wracam z Sycylii,
Jaki żal, żeśmy razem tam z Tobą nie byli
Położyć trochę kwiatów na Rogera grobie.

Widziałem: góry stoją w liliowej żałobie.
Słyszałem: grecki słowik w pomarańczach kwili.
Pasterze na przełęczach ogniska palili,
Chciałbym ci to opisać. I właśnie to robię.

Świątynie opuszczone niby puste plastry,
Z których miód wyciekł, cisza kołysze niezłomna:
Wznoszą się zgruchotane słupy i pilastry

Ku niebu, które szczerzy lazur jak najrzadszy
I na błękity morza obojętnie patrzy.
Mówiąc: życie znikome, śmierć tylko ogromna.

Jarosław Iwaszkiewicz, Sonety sycylijskie. Sonet wstępny.

„Król Roger” powstał we współpracy Iwaszkiewicza i  Szy-
manowskiego w  latach 1918-20 – razem napisali libretto, Szy-
manowski stworzył muzykę. Ostateczna wersja powstała w 1924 
roku, a warszawska prapremiera odbyła się w 1926 roku. Inspi-
racją były podróże sycylijskie Szymanowskiego w latach 1911-15 
oraz lektura „Bachantek” Eurypidesa. 

„Bachantki” są sztuką o wprowadzaniu nowego, orgiastycz-
nego kultu. Sprzeciwia się temu władca, król Teb Penteus, za co 
ponosi straszną śmierć z rąk opętanej bachicznym szaleństwem 
matki. Zdaniem filologa klasycznego Jerzego Łanowskiego, Eu-
rypides pisze tragedię w okresie, kiedy Dionizos był już w Grecji 
bóstwem czczonym, ale przetrwała jeszcze pamięć o  czasach, 
kiedy „czciciele nowego boga szli przez Grecję jak groźna rewo-
lucyjna siła, wstrząsająca podstawami starego porządku”1. Król 
sprzeciwia się tym burzycielom starego ładu stosując coraz su-
rowsze kary, co powoduje okrutny odwet. Ginie zaatakowany 
przez Bachantki. 

Zastanawiający jest wybór właśnie tej sztuki jako inspiracji 
do libretta w 1918 roku, okresie kiedy „stary porządek” ulega roz-
padowi w wyniku rewolucji, a wielokrotnie powracający w sztu-
ce obraz rozczłonkowania ludzi i zwierząt kojarzy się z obrazami 
z pola walki.

W „Królu Rogerze” król jest Penteusem broniącym porząd-
ku, Pasterz wprowadza, jak Dionizos, nowy kult – kult miłości. 
Opera w zamierzeniu Szymanowskiego składała się z trzech ak-
tów: 

1 chrześcijańskiego (bizantyjskiego) w katedrze – pojawienie 
się Pasterza,

2 arabskiego w orientalnym pałacu – spotkanie Rogera i Pa-
sterza, które kończy odejście Pasterza ze swoimi wyznaw-
cami i z zafascynowaną nim żoną króla, Roksaną,

3 greckiego w ruinach teatru, gdzie Pasterz odkrywa swoją 
naturę Dionizosa, odchodzi z Roksaną – menadą. Roger 
zostaje sam, wita wstające Słońce. 

Każdy akt składa się zatem z oczekiwania, przybycia i odejścia 2. 
Tak więc na płaszczyźnie społecznej „Bachantki” oraz za-

inspirowany tym tekstem „Król Roger” pokazują nieuchronną 
katastrofę, koniec zastanego świata, niewiadome co do świata, 
który ma nadejść. 

W  wymiarze osobistym spotkanie 24-letniego Iwaszkiewi-
cza z 36-letnim Szymanowskim i wybuch uczucia między nimi 
dobrze oddaje relacja między Penteusem a Dionizosem i królem 

1. J. Łanowski Wstęp.W: 
Eurypides Tragedie T. IV Bak-
chantki. Prószyński i S-ka. 
Warszawa 2007, s. 12.
2. P. Kamiński Tysiąc 
i jedna opera. PWM 2008, 
s. 504-505.



72 PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / wiosna 2019

Rogerem a  Pasterzem. Penteus jest wyraźnie za-
chwycony urodą przybysza: 

te długie włosy – ty nie znasz boiska –
na twarz spadają, czarują pragnieniem,
a biała skóra pięknie utrzymana,
bo tak unikasz słońca, szukasz cienia,
aby urodą kusić Afrodytę3.

Podobnie w  Królu Rogerze mędrzec arabski Edrisi 
mówi o Pasterzu – Oczy ma jak gwiazdy i uśmiech 
pełen tajemnicy4.
W  Bachantkach Dionizos namawia Penteusa do 
przebrania się w strój kobiecy, pomaga mu w tym. 
Ich dialog przypomina czuły dialog kochanków:

„Dionizos: Ja cię ubiorę. Wejdź do pałacu.
Penteus: Czy w strój kobiecy? Ależ ja się wstydzę!”5.

W końcu „oszołomiony” król godzi się na kobiece 
przebranie.

Te homoerotyczne napięcie widoczne jest 
także w „Królu Rogerze”, w drugim akcie, kiedy Ro-
ger oczekuje Pasterza w pałacu, a następnie toczy 
z nim dialog:

„Król Roger: Jakimi czary pętasz tłum szaleńców,
Rabów, co obłędnie po twoich krążą drogach?
W co oni wierzą? Mów!
(...)
Pasterz: W mych oczu wierzą blask.
Którego tak się lękasz Królu.
Miłują uśmiech mój i mój taneczny śpiew”.

Ten homoerotyczny aspekt opery uwypuklają wy-
stawienia z 2009 roku – Hollmana w Bonn i Warli-
kowskiego w Opera Bastille. 

Kolejny wspólny trop interpretacyjny Bachan-
tek i Rogera to przeciwstawienie kultu apolińskie-
go i  dionizyjskiego. W  wersji skrajnej Penteus/
Roger reprezentuje Apolla, Pasterz jest (jak w Ba-
chantkach) Dionizosem. Według Nietzschego nurt 
apolliński charakteryzuje ład, harmonia, równowa-
ga, dążenie do doskonałości – nurt dionizyjski ży-
wiołowość, witalność, płodność. Rok 1918 to także 
umowny koniec Młodej Polski i początek dwudzie-
stolecia międzywojennego. Koniec epoki dionizyj-
skiej i początek epoki apollińskiej6.

Los Penteusa przypomina także los Orfeusza 
– śpiewaka, podobnie jak Penteus rozszarpanego 
przez menady, gdyż sławił Heliosa, a nie Dionizo-
sa7. Motyw Heliosa wraca także w zakończeniu Kró-
la Rogera, który zwraca się do słońca: 

Przejrzyste wyrwę serce
W ofierze Słońcu dam!8.
Z  kolei postać Pasterza nasuwa skojarzenia 

z  Chrystusem – „dobrym Pasterzem” głoszącym 
rewolucyjną ideę Miłości. 

Iwaszkiewicz pisząc w  1965 roku tekst wspo-
minający wspólne tworzenie „Króla Rogera” cytuje 
wskazówki Szymanowskiego: olbrzymie kontrasty 
i  bogactwa dziwnie łączących się światów…, poszu-
kiwanie ukrytego znaczenia tego, rozwiązywanie 

jakichś nierozwiązywalnych zagadek…, błądzenie wśród niesłycha-
nych skarbów…, akcja sceniczna może być właściwie zupełnie luź-
na! 9. Sprawia to wrażenie opisu bogactwa życia psychicznego, 
podświadomości, która stawia „nierozwiązywalne zagadki”. Ro-
zumiejąc w ten sposób Króla Rogera – jako wytwór umysłu i opis 
świata wewnętrznego – widzimy symetrię postaci Króla i Paste-
rza. Jest to wyraźnie ukazane w tekście libretta, gdy przybyły do 
pałacu Pasterz ma podać hasło „Roger”, niejako „przedstawić się” 
jako Król, a straże odpowiedzą mu „Pasterz”. Do tego „lustrzane-
go odbicia”, czy też dwóch części jednej postaci, odwołuje się Tre-
liński w swoim przedstawieniu. Podkreśla to poprzez obecne na 
scenie lustro, w którym najpierw przegląda się sam Roger i widzi 
siebie, potem w lustrze pojawia się Pasterz. Ten lustrzany motyw 
jest zaznaczony także w programie – lustrzana okładka, lustrzane 
fragmenty tekstu. Może to przywoływać także lacanowską fazę 
lustra, gdy dziecko rozpoznaje siebie w odbiciu. Jest to moment 
dostrzeżenia siebie, wyodrębnienia z  pozostałej rzeczywistości. 
Idąc tym tropem Król Roger byłby tekstem o stawaniu się sobą, 
integracji różnych części siebie. Reżyser widzi to inaczej. W wy-
wiadzie, odwołując się do Lacana, mówi, że spektakl jest Odwró-
ceniem jego słynnej teorii lustra, które w jego rozumieniu scala nasza 
świadomość. Z tym, że „Król Roger” dla mnie jest odwróceniem tego 
motywu, momentem, kiedy spojrzenie w lustro i dostrzeżenie sobo-
wtóra, doprowadza nas do całkowitej ruiny10. W  interpretacji Tre-
lińskiego inscenizacja jest opowieścią o spotkaniu człowieka ze 
swoim sobowtórem, z „mrocznym ja”, które stoi po drugiej stro-
nie lustra. Skutkiem tego spotkania jest całkowita destrukcja – Ro-
ger traci wszystko, co posiadał: swoje miejsce, władzę, ukochaną 
osobę. Zostaje sam, aby dokonała się rekonstrukcja osobowości11.

Szymanowski był pod wielkim wrażeniem oper Straussa, 
przede wszystkim „Elektry”. W  „Elektrze” tytułowa bohaterka 
reprezentuje lacanowskie Prawo Ojca, staje, tak jak Roger, po 
stronie Prawa i Zasad. Nieobecny jest w jej życiu Ojciec Wyobra-
żeniowy – stanowiący połączenie cech macierzyńskich i ojcow-
skich12. Można by dodać męskich i żeńskich, które reprezentuje 
Pasterz. Elektra pogrąża się w szaleństwie. 

W  szaleństwie pogrąża się też Roger w  inscenizacji Treliń-
skiego dla Teatru Wrocławskiego. W tekście Iwaszkiewicza/Szy-
manowskiego, po utracie Roksany i  Pasterza, Roger błądzi po 
górach, co może być „błądzeniem” umysłu, maligną, w  której 
widzi swoją żonę. Nasuwa się tu skojarzenie z maligną Tristana, 
w której widzi on Izoldę. W wystawieniu Trelińskiego w Operze 
Narodowej w  Warszawie w  2018 roku ostatni akt dzieje się po 
śmierci Rogera. Ginie ofiarowany w  krwawym, orgiastycznym 
rytuale (jak Penteus), ale pozostawia brzemienną Roxanę. Czy to 
sygnał, że urodzi się „nowy Roger”?

W tym samym czasie, kiedy wystawiany był„Król Roger” 
w  Operze Narodowej, w  Teatrze Powszechnym Maja 
Kleczewska wyreżyserowała „Bachantki” Eurypidesa 

w dramaturgii Łukasza Chotkowskiego. Chciałabym zestawić tę 
inscenizację z „Królem Rogerem” jako „kobiecą” i „męską” wersję 
sztuki Eurypidesa. W interpretacjach „męskich” – Iwaszkiewicz/
Szymanowski/Treliński – kobiety-menady reprezentuje Roksana, 
która muzycznie została wyróżniona piękną arią w akcie drugim. 
Jednak w opowieści i wystawieniu Trelińskiego schodzi na plan 
dalszy, gdyż napięcie emocjonalne odbywa się przede wszyst-
kim pomiędzy Rogerem, a Pasterzem. 

3.Eurypides Tragedie T. 
IV Bakchantki. Prószyński 
i S-ka. Warszawa 2007, s. 36.
4. J. Iwaszkiewicz, K. 
Szymanowski Król Roger 
libretto. Teatr Wielki. Opera 
Narodowa. Warszawa 2018, 
s. 43.
5. Eurypides Tragedie T. 
IV Bakchantki. Prószyński 
i S-ka. Warszawa 2007, s. 53.
6. M. Kopij, Recepcja 
Nietzschego w MłodejPol-
sce Nowa Krytyka, 2003, 15, 
247-258.
7. F. Graf Orfeusz: poeta 
pośród ludzi. Kronos, 2011, 
4: 115-134.
8. J.Iwaszkiewiewicz, K. 
Szymanowski Król Roger 
libretto. Teatr Wielki. Opera 
Narodowa. Warszawa 2018, 
s. 49
9. J. Iwaszkiewicz Geneza 
Króla Rogera? Król Roger. 
Teatr Wielki. Opera Narodo-
wa. Warszawa 2018, s. 11.
10. F.Lech Mariusz Treliński: 
Król Roger w odbiciu luster 
[WYWIAD]. https://culture.
pl/pl/artykul/mariusz-trelin-
ski-krol-roger-w-odbiciu-lu-
ster-wywiad.
11. O. Łozińska Mariusz 
Treliński: "Król Roger" to 
moja miłość i fascyna-
cja[WYWIAD] https://
kultura.gazetaprawna.pl/
artykuly/1342021,trelinski-
-rezyseruje-krola-rogera-w-
-teatrze-wielkim-w-warsza-
wie.html.
12. K. Prot Dramat relacji 
matki i córki w operach 
Straussa. Psychiatra 2016; 
13(2): 116-117.
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U Kleczewskiej/Chotkowskiego jest inaczej – Penteus repre-
zentuje świat patriarchalny, a Dionizos jest kobietą. Poza tekstem 
Eurypidesa w  czasie przedstawienia czytane są teksty femini-
styczne. Między innymi tekst Simone Veil wygłoszony w  1974 
roku we francuskim parlamencie, który spowodował przegło-
sowanie ustaw depenalizujących aborcję we Francji. W  wysta-
wieniu Dionizos jest jedną z Bachantek, które nie są „oszalałymi 
kobietami”, ale kobietami, które są tak traktowane, gdy próbują 
walczyć o swoje prawa. 

Bachantki w psychopatologii najbardziej zbliżone są do hi-
steryczek – kobiet demonstrujących swoją seksualność, często 
w zaprzeczeniu do nadużycia, które miało miejsce w przeszłości. 
Według medycyny greckiej histeria kobiety mogła być związa-
na z macicą – żyjącą wewnątrz ciała kobiety istotą opanowaną 
pragnieniem rodzenia dzieci, która wędrując po ciele powoduje 
różne objawy. To, co może ją „uspokoić”, to wpisanie w tradycyj-
ny porządek – kontakty seksualne i urodzenie dziecka. 

Freud rozpoczął psychologiczne myślenie o  objawach hi-
sterycznych, ale nie rozpoznał w gestach histeryczek prezento-
wanych w Salpetriere skargi na przemoc seksualną ani znaków 
tej przemocy u swoich pacjentek. Powinniśmy uznać zatem ob-
jawy histerii za gesty kobiety, której odebrano prawa do języka. 
To prawo do języka jest ważnym elementem spektaklu. Kobiety 
mówią o tym, jak głos jest im odbierany: mam trudność z wyłonie-
niem z siebie głosu, tak jakbym nie praktykowała tego, o czym chcę 
mówić – pada ze sceny. Sztuce towarzyszy video z akcji czytania 
manifestów feministycznych przed Sejmem przez aktorkę Alek-
sandrę Brożek. Jej głos jest niesłuchany. 

Filozofka Lucy Irigaray pisze: Każda płeć ma związek z szaleń-
stwem. Każde pragnienie/pożądanie ma związek z  szaleństwem. 
Ale prawdopodobnie jedno pragnienie uznano za mądrość, miarę 
i  prawdę, zostawiając drugiej płci ciężar szaleństwa, którego nie 
chciano sobie przypisać, ani rozpoznać13.

Irigaray podkreśla konieczność mówienia-między-sobą, 
w  miejscach, gdzie kobiety-są-pośród-siebie, żeby mówić-ja-
ko-kobiety. Uważa, że wobec dominującego języka męskiego 
konieczne jest to odseparowanie płciowe, żeby kobiety miały 
odwagę zabierać-głos-jako-kobiety14. W  przedstawieniu Kle-
czewskiej mężczyźni i kobiety proszeni są o zajęcie miejsc w od-
dzielnych częściach sali. Kobiety są „ze sobą”. Daje to specyficzne 
poczucie bliskości – wymieniłam z kobietą-sąsiadką uwagi socjo-
logiczne dotyczące liczebności kobiet i mężczyzn w teatrze (było 
nas dwa razy więcej). W czasie przedstawienia jest taki moment, 
w którym mężczyźni zostają poproszeni o opuszczenie widowni. 
Kobiety zostają ze sobą. 

Według Irigaray histeria jest próbą mówienia-jako-kobieta, 
próbą opisu „pragnienia zamkniętego w ciele”. Jednak nie mając 
„swojego” języka, histeryczka parodiuje język męski, co daje ob-
raz symptomów15.

Sztuka Kleczewskiej w  swojej publicystycznej warstwie 
mówi o przemocy wobec kobiet, o prawie do legalnej aborcji. Są 
to ważne tematy, szczególnie obecnie w Polsce (w wywiadach 
Kleczewska i Chotkowski mówią o tym, ile kobiet ginie w prze-
mocy domowej), ale stawia też pytania o to, jak mówić, żeby głos 
kobiet był słyszany, jak kobiety mogą odnaleźć swój głos. 

13. L.Irigaray Cialo-w-
-cialo-z-matką, przeł. A. 
Araszkiewicz, Efka, Kraków 
2000, s.4. 
14.  L. Irigaray Ta płeć (jed-
ną) płcią niebędąca, przeł 
S. Królak, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagielońskie-
go, Kraków 2010, s. 114.
15. J.w. s.115.

PS.  Parę miesięcy temu napisałam arty-
kuł, na prośbę jednego z  pism psychiatrycznych, 
w  którym stawiałam tezy stanowiące wyzwanie 
dla patriarchalnego porządku. Przede wszystkim 
pisałam o niejednoznaczności granic kulturowych, 
płciowych, a  także granicy szaleństwo-norma16. 
Artykuł został uznany przez redakcję za „ważny te-
mat” i  skomentowany przez Redaktora Naczelne-
go. Ten komentarz stanowi dobrą ilustrację relacji 
w porządku patriarchalnym. Najczęściej wybieraną 
przez Naczelnych formą odniesienia się do artykułu 
jest zachęcenie do czytania pisma, czasami z krótką 
informacją, dlaczego publikowany artykuł uznaje 
za ważny. Drugą możliwością jest poważna, nauko-
wa polemika, w której pismo publikuje artykuł, ale 
oceniając go jako kontrowersyjny, prosi kogoś (z re-
guły spoza redakcji) o  merytoryczną odpowiedź. 
W  przypadku mojego artykułu została wybrana 
inna droga – pobłażliwego skomentowania przez 
„dzierżącego władzę” – Mężczyznę, Naczelnego, 
Profesora. 

Mój artykuł Redaktor Naczelny uznaje za: „in-
trygujący i poruszający różne struny”, ale z opiniami 
w nim podnoszonymi można się „zgodzić” lub „po-
lemizować”, niektóre są „nieporozumieniem, grą 
słów, przedwczesnym uogólnieniem”. Niestety Re-
daktor Naczelny nie pisze, które z cytowanych prze-
ze mnie opinii zalicza do której kategorii. Formuła 
felietonu pozwala na stawianie pytań bez udziela-
nia odpowiedzi, sugerowanie, że wie się coś, czego 
się wprost nie pisze, używanie wyższościowego 
tonu wobec opinii, z którymi autor się nie zgadza. 

Zaznaczam, że mój artykuł (w przeciwieństwie 
do tekstu Naczelnego) opierał się na wielu bada-
niach, w  tym na oficjalnym raporcie Brytyjskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. 

Nie opisuję tej historii, żeby kontynuować po-
lemikę w  sprawie „granic”, ale żeby pokazać, jak 
łatwo jest uznać „głos kobiety” za mało ważny, nie-
zasługujący na poważne potraktowanie, szczegól-
nie jeżeli dotyczy spraw zagrażających „męskiemu” 
porządkowi. n

16. https://www.
researchgate.net/
publication/329170762_
Czy_granice_sa_potrzeb-
ne_Wspolczesne_mysle-
nie_na_temat_psychoz
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Płyty, które warto znać

Cicer cum caule

Jednym z najtrudniejszych zadań w życiu lekarza jest mo-
ment, kiedy musi poinformować pacjenta, że cierpi on na 
nieuleczalną chorobę i musi przygotować się na najgor-
sze. Potrzeba wtedy wiele taktu, wiedzy i odpowiednie-

go poprowadzenia rozmowy. Należy to poprzeć dowodami, 
badaniami i udostępnieniem wszelkich możliwych informacji, 
ale zawsze jest to bardzo trudne dla obu stron. Obecnie jest 
już dość dobrze rozwinięta psychoonkologia (bo tam takie 
sytuacje są najczęstsze), a większość lekarzy zna opracowania 
i publikacje na ten temat (np. fazy reakcji wg Kübler-Ross) i po-
trafi sobie z takimi sytuacjami poradzić.

K
ilka miesięcy temu wszedł do kin film Bohemian Rhapsody 
opowiadający historię zespołu Queen, którego ostatnia 
studyjna płyta jest dzisiaj omawiana. Film jest dość cieka-

wy i warty polecenia, ale trzeba, niestety, zarzucić mu mijanie 
się z prawdą w kilku fragmentach, no cóż, wymagania rynku 
i  chęć lekkiego wybielenia głównego bohatera mają swoją 
cenę. Zawiera za to mnóstwo doskonałej muzyki zespołu i ge-
nialne odtworzenie fragmentu wydarzenia, o którym już parę 
razy wspominałem w felietonach – koncertu Live Aid.

Z
espół Queen – jeden z  najlepszych zespołów rockowych 
w  historii powstał w  1970 roku w  Londynie utworzony 
przez trójkę przyjaźniących się studentów: Briana Maya – 

gitarzystę i  wokalistę, Rogera Taylora – perkusistę i  wokalistę 
oraz wokalistę Freddiego Mercurego. Po kilku miesiącach prób 
i występów w lokalnych klubach zaprosili do współpracy basi-
stę Johna Deacona. Wydana w 1973 roku płyta Queen I spotkała 
się z dość dobrym przyjęciem, podobnie jak następna Queen II 
– były to mieszanki hard rocka i rocka progresywnego chwalo-
ne przez krytyków. Zespół szybko stał się znany w środowisku 
za sprawą koncertów w  klubach bardzo dobrze przyjmowa-
nych przez publiczność – głównie z  powodu charyzmatycz-
nego wokalisty. Urodzony w  Zanzibarze Freddie (a  właściwie 
Farroth Bulsara – bo to jego prawdziwe imię i nazwisko) miał 
dobry wokal, a także umiejętność porwania słuchaczy i wiele 
pomysłów na artystyczne urozmaicenie występów. Praktycz-
nie od początku wszyscy muzycy zespołu współkomponowali 
i pisali teksty. Trzecia płyta Sheer Heart Attack z 1974 zawierała 
pierwszy duży przebój zespołu „Killer Queen”, który miał wple-
cione w  rytm elementy wodewilowe, co stanowiło wstęp do 
najbardziej znanego nagrania grupy z  następnej płyty Night 
At The Opera, czyli „Bohemian Rhapsody”. Tytuł płyty, podob-
nie jak kolejnej Day At The Races został zapożyczony z filmów 

braci Marx. W tym czasie zespół rozpoczął swoje słynne trasy 
koncertowe, z  imponującymi oprawami świateł i efektów, dał 
ogromny koncert w Hyde Parku dla 150.000 widzów, co ugrun-
towało jego pozycję jako jednej z najlepszych grup live. Kolejna 
płyta News Of The World z 1977 roku zawierała m.in. dwa słyn-
ne z aren sportowych na całym świecie przeboje „We Will Rock 
You” i „We Are The Champions”. Kolejne płyty coraz bardziej dry-
fujące w stronę pop rocka odnosiły spore sukcesy, grupa da-
wała spektakularne trasy i koncerty np. niezapomniany występ 
w Londynie na Live Aid 13 lipca 1985 roku, który obejrzało na 
żywo 72.000, a w telewizji prawie 2 miliardy ludzi. Ten występ 
jest uważany za najlepszy koncertowy show w historii muzyki 
rockowej. W 1986 roku zespół nagrywa niezły album A Kind Of 
Magic jako soundtrack do filmu Nieśmiertelny i nagle zawiesza 
trasy koncertowe, nagrywanie nowego materiału, bardzo ogra-
nicza też występy publiczne i promocję. Już kilka lat wcześniej 
doszło do nieporozumień personalnych w  zespole, Freddie 
próbował kariery solowej (album Mr. Bad Guy z 1985 r.), także 
pozostali muzycy zaczęli projekty poza zespołem. 

W
e wczesnych latach osiemdziesiątych pojawiły się 
pierwsze publikacje o  nowej chorobie, początkowo 
dotykającej środowiska homoseksualistów. Objawiała 

się szybką utratą odporności i  w  rezultacie śmiercią. Freddie 
był biseksualistą, a w końcu lat 70. stał się w zasadzie gejem 
znanym w środowisku z częstych wizyt w klubach i urządza-
nia wystawnych i szalonych imprez w swoim domu. Koledzy 
z Queen tolerowali artystycznego ducha wokalisty dopóki nie 
wpływało to na funkcjonowanie zespołu, ale w okresie zerwa-
nia współpracy podejrzewali raczej kryzys twórczy lub odre-
agowanie porażki projektu solowego. Sukces koncertu Live 
Aid i kolejnej trasy koncertowej oraz dobra praca nad A Kind 
Of Magic mogły zwiastować powrót do formy, ale prawdo-
podobnie wtedy Freddie zauważył u siebie pierwsze objawy 
choroby. Od roku 1987 praktycznie nie pojawiał się publicz-
nie, praca nad kolejnym solowym projektem wokalisty (ope-
rowa Barcelona) i nową płytą Queen The Miracle odbyła się bez 
kontaktów z mediami. Prawdopodobnie wtedy poinformował 
kolegów z zespołu o chorobie. W połowie lat 80. było już wia-
domo, że wywołuje ją wirus nazwany HIV i  przenosi się ona 
poprzez krew, głównie w czasie kontaktów seksualnych. Pra-
ce nad leczeniem choroby (nazwanej AIDS), czy choćby spo-
wolnieniem jej skutków były dopiero w  fazie wstępnej. Stan 
Freddiego systematycznie się pogarszał, ale postanowił on, 
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że musi nagrać album, będący jego pożegnaniem z muzyką, 
światem i kolegami. Wynajęto studio w Montreux w Szwajcarii, 
aby odciąć się od natarczywych brytyjskich mediów pełnych 
plotek na temat wokalisty i jego stanu. Nagrania i relacje z prac 
nad płytą, a  także teledyski powstałe do promocji, pokazują 
Freddiego w  fatalnej kondycji fizycznej, ale wciąż sprawne-
go wokalnie, z  poczuciem humoru i  dystansem do choroby. 
Uznał, że żył jak chciał, nie chciał litości czy współczucia, a za-
miast użalania się nad sobą chciał zostawić światu artystyczny 
przekaz jak najlepszej jakości. Zobowiązał kolegów z zespołu, 
aby jego część dochodów z płyty przeznaczyć na badania nad 
AIDS i aby zrobili wszystko, co możliwe w walce z nową choro-
bą. 23 listopada 1991 roku ogłosił, że choruje, a dzień później 
zmarł w wyniku powikłań zapalenia płuc. Szok jaki wywołało 
to na świecie był ogromny, przyznanie się do choroby przez 
słynnego koszykarza Magica Johnsona wkrótce potem poka-
zało, że choroba dotyczy nie tylko ludzi z marginesu społecz-
nego, jak początkowo uważano, ale może praktycznie dotknąć 
każdego. Pozostali trzej członkowie Queen dotrzymali słowa 
danego Freddiemu, utworzyli Mercury Phoenix Trust, który 
aktywnie wspiera badania i  zorganizowali 20 kwietnia 1992 
roku koncert pamięci Mercurego, w którym wzięło udział kil-
kudziesięciu artystów (m.in. R.Plant, Metallica, Def Leppard, 
Gun’s N’Roses, D.Bowie, A.Lennox, E.John, G.Michael, U2), co 
poprzez upowszechnienie wiedzy o  AIDS stanowiło kamień 
milowy w walce z chorobą. Freddie stał się w ten sposób wielki 
także po śmierci…

A
lbum Innuendo to po prostu bardzo dobra płyta 
i  dopiero zrozumienie kontekstu jej powstawania 
pozwala w pełni docenić jej wielkość. Muzycy grają 

świetnie, a wokal Freddiego jest bez zarzutu. Jest tu kilka 
nieco słabszych fragmentów: rockowe „Headlong”, „I Can’t 

Live...”, „Ride the Wild Wind” i „All God’s People” nie wyróż-
niają się niczym szczególnym, nieco ciekawsze są „Delilah” 

– śmieszny utwór poświęcony ulubionej kotce Freddiego 
(miał słabość do kotów i zawsze miał ich co najmniej kilka), 

gdzie cały zespół miauczy i „Bijou” – piękna gitarowa ballada 
o miłości. Lekko bluesowy „All God’s People” i balladowy „Don’t 
Try So Hard” z mądrym, przejmującym tekstem, to jednak tyl-
ko uzupełnienia do czterech arcydzieł. Na początek „Innuendo” 
– niepokojący, gitarowy wstęp i charakterystyczny dla Queen 
rockowy utwór o życiu, przemijaniu i dążeniu do prawdy, który 
jednak nagle zmienia rytm na gitarę akustyczną i klasyczną gi-
tarę hiszpańską (gościnnie Steve Hove z Yes) i znów powraca do 
rockowego rytmu głównego. Potem od razu „I’m Going Slightly 
Mad”, nieco dziwny utwór o zapadaniu na chorobę psychiczną 
z  niesamowitym wokalem. Artystycznym testamentem Fred-
diego jest „These Are The Days Of Our Lives” z mądrym tekstem 
człowieka rozliczającego się ze swoim niezwykłym, barwnym 
życiem. Muzycznie to piękna kołysząca ballada z pożegnalnym 
„I  still love You” Freddiego na koniec. Płytę zamyka „The Show 
Must Go On”, epicki utwór o ciągłości zdarzeń i poszukiwaniu 
sensu życia i pogodzeniu się artysty z nieuniknionym. Ciekawa 
jest także oprawa artystyczna albumu inspirowana  twórczo-
ścią Grandville’a, wykorzystana także w wideoklipach do singli, 
które są arcydziełami tego gatunku. Freddie naprawdę poże-
gnał się ze światem w niezwykłym stylu i z klasą. 

W
łaśnie… styl i klasa – te słowa zawsze charakteryzowały 
Queen. Faktycznie coś w nich było innego niż u innych 
muzyków. Jakaś tajemnicza, „królewska” aura i styl. Miał 

ją Freddie, mieli ją także pozostali członkowie zespołu, którzy 
także po jego śmierci pielęgnowali i wspierali artystyczną spu-
ściznę przyjaciela. Współuczestniczyli także w produkcji filmu 
Bohemian Rhapsody, który właśnie stał się najpopularniejszym 
filmem muzycznym w  historii, Brian May kontynuuje karierę 
muzyczną i naukową (jest doktorem astronomii), Roger Taylor 
udziela się muzycznie, jedynie John Deacon wycofał się z życia 
publicznego. Czas mija, a  ciągle nowe pokolenia odkrywają 
dla siebie muzykę Queen, co i Państwu polecam… n

Innuendo
I’m Going Slightly Mad
Headlong
I Can’t Live With You
Don’t Try So Hard
Ride the Wild Wind
All Good’s People
These Are the Days of Our Lives
Delilah
The Hitman
Bijou
The Show Must Go On

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.



Sekretarz i jego 
tajemnice

Kiedy Katedra Psychiatrii, po 
blisko półwieczu współistnie-
nia z neuropatologią, została 

wyodrębniona i pod kierownictwem profesora 
Eugeniusza Brzezickiego osiadła w szóstym 
pawilonie Szpitala św. Łazarza, gdzie tkwi do 
dnia dzisiejszego, w tym szacownym budynku 
zastała Pana Rysia. Pan Ryszard Rychliński był 
bez wątpienia częścią tej instytucji – wpierw 
oddziału neurologii i psychiatrii Szpitala św. 
Łazarza, a potem Kliniki Psychiatrycznej. Kie-
rował jej administracją, wpisywał do księgi 
głównej przyjmowanych do szpitala pacjentów 
i zakładał historie choroby. A wszystko wy-
szukanym, kaligraficznym pismem, którego 
wdzięk można podziwiać w archiwum. Szó-
sty pawilon uruchomiono w 1851 roku, a wła-
śnie wielki pożar strawił znaczą część miasta, 
łącznie z kościołami OO Dominikanów i OO 
Franciszkanów. Początkowo służył jako szpital 
dla poszkodowanych w tej katastrofie. Dopie-
ro potem został oddziałem neurologii i psy-
chiatrii (ale zanim austriacki cesarz powołał 
w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiednią 
katedrę). Opowieść gminna, niepotwierdzona, 
mówiła, że Pan Rysio, aktor w trupie objazdo-
wej, został przyjęty do szóstki z powodu deli-
rium tremens, a wyleczony, pozostał nie tylko 
abstynentem, ale i wiecznym pracownikiem 
instytucji. 

Starszy, szczupły pan, w białym wykroch-
malonym fartuchu, z codziennie innym, ręcz-
nie wiązanym w motylek krawacie, widział 
wszystko, co w tej instytucji się działo. Widział 

Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Cicer cum caule

stojąc przy wysokim pulpicie (pisał tak, jak pi-
sał Honoré Balzak!), przy otwartych drzwiach, 
od wczesnego ranka, do późnego wieczora. Po-
dejrzewaliśmy nawet, że Pani Rychlińska nie 
istnieje. Ani to nie ona prasuje jego koszule, 
nie ona szyje krawaty, ani nie ona dba o kuch-
nię. Pojawiła się in personam dopiero gdy za-
niemógł, i z tej choroby już się nie podniósł. 
Leżał w klinice, a ona troskliwie dbała o nie-
go. Wcześniej jednak pozostawała tajemnicza, 
a Pan Sekretarz starannie oddzielał życie kli-
niczne od domowego. Co robił popołudniami, 
kiedy już nie przychodzili pacjenci, a nawet 
potem, kiedy nie przychodzili odwiedzają-
cy pacjentów bliscy? Wcześniej mógł ich po-
witać, odpytać w jakiej przychodzą sprawie, 
pokierować we właściwą stronę. Ale potem?  
Najczęściej grał w warcaby z inną, bardziej zna-
ną postacią środowiska klinicznego, biblioteka-
rzem, mgr Janem Masłowskim, także spędza-
jącym w instytucji wiele godzin, które kończył 
partyjką z Sekretarzem. Czasem można było 
zastać z nimi lekarzy: dr Romana Leśniaka, dr 
Jana Mitarskiego, nawet jeśli nie mieli dyżuru.

Mówiło się o środowisku Krakowskiej 
Kliniki, że jest azylem dla członków zespo-
łu w czasach trudnych. Pan Sekretarz był, jak 
mniemam, ważnym ogniwem tego azylu.

Ale, co gotowała mu Pani Rychlińska na 
kolację? Jedli ją chyba sami, bo dzieci nie mie-
li. To też tajemnica. Można tylko zgadywać. 
Bo chyba nie tylko wzmacniające rosołki, 
które przynosiła mu kiedy był chory? A może 
jednak?
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ROSÓŁ DLA CHOREGO
25 dkg

2 szt.
1 szt.

1 plaster
1 szt.
1 szt.

Kilka gałązek

• Cielęciny lub ćwiartka kurczaka
• Marchewki
• Pietruszka 
• Selera
• Cebula (mała)
• Ząbek czosnku 
• Zielonej pietruszki
• Pieprz, sól do smaku

n Jeśli zdecydujesz się na cielęcinę, to najlepiej karczek albo gicz. Jeśli na kurczaka – to najlepiej tylna ćwiartka. 
n Opłukane mięso zalać zimną wodą i zagotować. Zebrać szumowiny. 
n Włożyć obraną marchewkę, pietruszkę i selera. 
n Cebulę i czosnek upiec w piekarniku lub mikrofalowej kuchence, dodać do garnka. 
n Wrzucić dwa ziarna pieprzu. Posolić według gustu. 
n Gotować bardzo wolno, żeby rosół tylko „mrugał”, ale dość długo. Co najmniej dwie godziny. 
n Na piętnaście minut przed zakończeniem włożyć kilka gałązek zielonej pietruszki. Można też dodać po dwie 

trzy gałązki koperku i tymianku.
n Wyjąć mięso i jarzyny. Rosół wolno gotowany powinien być klarowny. 
n Gorący rosół „zaciągnąć” surowym żółtkiem (to znaczy mocno mieszając wlać żółtko do rosołu.
n Podawać w bulionówce.
n Ale można też podawać z pulpetami. Na te zaś spożytkujemy mięso i jarzyny z rosołu.

PULPETY DLA CHOREGO I SŁABEGO 

n Obrane z kości mięso drobno usiekać tasakiem (dzisiaj można posłużyć się blenderem) razem z jarzynami 
i zieleniną z rosołu. 
n Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć z nadmiaru płynu i dodać do mieszaniny. 
n Wbić jajko. 
n Popieprzyć lekko i wyrobić blenderem na gładką masę.
n Mąkę wysypać na głęboki talerz i otaczać w niej kulki masy (można to robić łyżką moczoną w wodzie).
n W rondlu (lepiej szerokim) zagotować lekko osoloną wodę. Pulpety otoczone w mące wkładać do wrzątku 

i gotować około 10 minut (zależnie od wielkości pulpetów). 
n Wyjąć z wody na talerz, zalać gorącym rosołem.
 Każdy słaby poczuje się wzmocniony i otoczony małżeńską troską.

25 dkg
½ szt.

1 łyżka
1 szt.

• Mięsa cielęcego lub kurczaka z rosołu
• Małej bułki pszennej
• Masła 
• Jajko 
• Jarzyny z rosołu
• Pieprz, sól do smaku
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II Międzynarodowa Studencka  
Konferencja Neuropsychiatryczna

25-26 maja 2019 w  auli A i B Centrum Dydaktycznego  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Trojdena 2a

Organizatorzy: Psychiatryczne Koła Naukowego WUM 
im. prof. Jana Mazurkiewicza przy Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym przy Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii  
II Wydziału Lekarskiego w Warszawie.

Celem konferencji jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy stu-
dentów i  lekarzy z  zakresu neuropsychiatrii oraz promowanie 
działalności naukowej. Chcemy w ciekawy sposób przedstawić, 
jak szeroką dyscypliną jest psychiatria oraz jaki wpływ mają 
na siebie zaburzenia psychiczne i  stany somatyczne. Takie wy-
darzenia jak konkurs przypadków klinicznych spotykają się 
z dużym zainteresowaniem studentów uczelni medycznych za-
równo z całej Polski, jak i z zagranicy. Mamy nadzieję, że nauka 
bazująca na konkretnych przypadkach pacjentów będzie efek-
tywniejsza i pozwoli na lepsze zapamiętanie istotnych informa-
cji dotyczących przedstawianych problemów.

www.facebook.com/events/208241073350725/

XXIV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne 

3-5.10.2019, Arłamów
Specjalna sesja „Psychiatrzy i ich pasje”  
Zapraszamy do prezentacji swoich orygi-
nalnych zainteresowań, pasji, talentów! 
Temat dowolny (podróże; talenty wokalne, 
literackie, sportowe, kolekcje itp). 
Prezentacje multimedialne (film, slajdy itp.) 
– 10 minutowe,
Przewidziane nagrody!

12-14 września 2019 roku
Lubelskie Centrum Konferencyjne  
w Lublinie

XXI Lubelskie Spotkania 
Naukowe Nowe  

perspektywy i zagrożenia 
w psychiatrii

www.lubelskiespotkanianaukowe.pl

III Ogólnopolska Konferencja 
Studenckich Kół Naukowych 
Psychiatrii, Psychiatrii Dzieci  
i Młodzieży Po drugiej stronie 
lustra

https://pdsl.wum.edu.pl/

13 kwietnia 2019 w Samodzielnym  
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym  
w Warszawie.

Organizatorzy: SKN Psychiatrii przy  
Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM i SKN  
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice  
Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

Wydarzenie to ma na celu poszerzenie wiedzy 
uczestników na temat zagadnień dotyczących 
zdrowia psychicznego na różnych etapach rozwoju 
człowieka. Jednocześnie traktujemy to spotkanie 
jako przestrzeń do integracji i  nawiązania współ-
pracy między przyszłymi lekarkami, lekarzami 
pragnącymi specjalizować się w przyszłości w dzie-
dzinie psychiatrii ogólnej i  psychiatrii dziecięcej 
oraz psycholożkami i psychologami.

VIII Otwarte Seminarium  
Filozoficzno-Psychiatryczne  
pt. SZPITAL 
Fundacja OSF-P razem z Instytutem Filozofii Uniwer-
sytetu Warszawskiego zapraszają na VIII Otwarte Se-
minarium Filozoficzno-Psychiatrycznych pt. SZPITAL, 
która odbędzie się w  dniach 11-12 maja 2019 r. w  sali 
konferencyjnej 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego (ul. Dobra 55/66).

Zaproponowany temat stanowi przyczynek do dys-
kusji dotyczącej ogólnych i szczegółowych zagadnień 
z obszaru szeroko rozumianej filozofii psychiatrii, ety-
ki i  antropologii medycznej, filozofii nauki, historii, 
teorii społecznej i filozofii kultury.

W ramach konferencji poruszone zostaną między 
innymi następujące obszary tematyczne:
n status wiedzy eksperckiej i aksjologiczne  

uwarunkowania decyzji
n mądrość i sztuka leczenia
n filozofia i architektura kliniki – od narodzin  

po współczesność
n mity i kulturowe wyobrażenia narosłe wokół  

instytucji szpitala psychiatrycznego
n szpitale wobec reformy polskiego systemu  

opieki psychiatrycznej

www.schizofreniaforum.edu.pl

ogłoszenia
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Pogadajmy 
O chorobie?
Jadwiga Myrtiluk

Przypomina mi się wystawa, w  której miałam 
przyjemność uczestniczyć podczas wizyty 
w  Berlinie. Luksusowa kamienica, marmurowa 
klatka schodowa, ogromne drzwi do poszcze-

gólnych apartamentów. Po wejściu do jednego z nich 
okazało się, że jest to poczekalnia. Ściany pomalowane 
na biało, oczywiście czasopisma na stoliku, biała sofa, 
kilka par drzwi prowadzących do gabinetów. Oraz re-
cepcja. Młoda kobieta zaprasza do wypełnienia kwe-
stionariusza – na jego podstawie wyznaczy program 
oprowadzania dla każdego z  uczestników. Pytania są 
w języku niemieckim i angielskim. Ich tematyka wydaje 
się abstrakcyjna i  zupełnie nieprzystająca do tego, co 
wyobrażamy sobie odwiedzając wystawę. Wydaje mi 
się, że to gra, że wszystko jest zamierzone. Ale nadal 
czekam na wywołanie mojego nazwiska przez recep-
cjonistkę. W taki sposób, jak działo się to od początku 
mojego leczenia. Nic takiego nie następuje. 

Odwiedzam wystawę ze znajomymi, którzy znają 
zasady i  recepcjonistkę, zatem poznajemy kulisy owej 
wystawy. Niestety, niepokój pozostaje we mnie do koń-
ca. Chodzi o wrażenie, że naprawdę czekam na wizytę 
u psychiatry. Że zaraz któreś drzwi się otworzą i zosta-
nę wywołana. Nie jest to strach, ale właśnie niepokój 
– podszyty moimi doświadczeniami. Wystawa była 
bardzo sugestywna, choć ukazywała gabinet pozornie 
przyjazny, czysty, elegancki. No właśnie, pozornie. Dla-

czego? Bo ważniejsze jest to, co dzieje się za drzwiami. 
I tu chciałabym wrócić do tekstu Anny Łoniewskiej. 

Gdzie można pogadać o chorobie, jeśli wszystko pozo-
staje w gabinecie? Oczywiście nie chodzi o ujawnianie 
jakichkolwiek informacji o chorych. Chodzi o przełama-
nie sytuacji, gdy choroba psychiczna staje się totalnym 
tabu, które trzeba ukrywać. Przerażają mnie opinie na 
temat osób chorych psychicznie, które słyszę podczas 
rozmów. Ale z  drugiej strony, błędne przekonania na 
ten temat trudno jest zmienić. Dlaczego? Zastanawia-
łam się nad tym wielokrotnie. I wydaje mi się, że chodzi 
o to, że te sterylne gabinety „zamykają” choroby w swo-
im wnętrzu. Że w  jakiś sposób je izolują. Czy zatem 
chory może rozmawiać o tym, że choruje gdziekolwiek 
poza nimi? Czy w innych miejscach będzie się czuł bez-
piecznie? 

Łoniewska pisze, że „Są choroby mniej i  bardziej 
wstydliwe. Są takie, o  których mówi się łatwo i  bez 
wahania. Wymienia się sposoby kuracji, doradza się 
w sprawie leków i lekarzy. Są też takie, o których mówi 
się szeptem i  takie, o  które nikt nie pyta. Mówi się 
w konspiracji. Pyta się ze zmieszaniem. Co w nich wsty-
dliwego?”. 

No właśnie, co? Czy wstydzić powinni się chorzy, 
czy ci, którzy nie chcą i nie potrafią o tym rozmawiać? 

Cicer cum caule

doświadczenie

Z ogromną ciekawością przeczytałam ostatnio tekst Anny Łoniewskiej 
„Pogadajmy o chorobie”. Tekst poruszający temat, który niewiele osób 
chce poruszać, ba, nie chce zauważać. Dlaczego o różnych chorobach 
można rozmawiać, a o psychicznych mówi się za zamkniętymi drzwia-
mi mniej lub bardziej eleganckich gabinetów? 
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Do widzenia, 
do jutra
Janina Sonik

REZYDENCJA

Cicer cum caule

Sytuacja, o której trochę żartobliwie teoretyzuję, jest tą, w jakiej 
się obecnie znajduję – kończenie, żegnanie, bilanse. Czy wy-
chodzenie po angielsku to cenna umiejętność, czy może nieko-
niecznie zbyt dojrzała metoda na pożegnanie? Czy jest tu nad 

czym się zatrzymywać?
Inna zasada w  fizyce – zasada entropii – dowodzi, iż poziom nie-

uporządkowania w układzie rośnie wraz z czasem. Zmierzmy się w takim 
razie z tym pożegnaniem.

Po 12 latach nauki człowiek wreszcie może wypłynąć na bezmiar 
oceanu i  zacząć rozwijać się według własnego planu. Atrakcyjna per-
spektywa i chciałoby się powiedzieć, a co w tym trudnego? Większość 
naszych rówieśników z  innych branż już dawno ma za sobą ten etap: 
zakładania działalności, przebranżawianie się, zmienianie miejsca pra-
cy. Rezydent jest często w pozycji nieco duszącej, lecz bezpiecznej, po-
nieważ może na drodze rozwoju zawodowego kierować się w większej 
mierze książeczką specjalizacyjną, niż swoimi ambicjami. Jak pachnie 
wolność? – trudno powiedzieć – jeżeli się człowiek do tej pory mało sta-
rał wychylać z bezpiecznego kokonu rezydentury.

Jeśli o mnie chodzi – mogę podzielić się poczuciem przechodzenia 
przez etap rozwoju opisany przez teoretyków relacji z obiektem, którzy 
badali konflikt na linii: pragnienie niezależności – lęk separacyjny (kon-
flikt ten fizjologicznie występuje co prawda w 2 roku życia, ale coś na 
rzeczy jest). System wreszcie wypuszcza mnie na wolność – trochę się 
cykam, trochę się cieszę. Mam poczucie, że rezydentura była czasem 
zawodowych inspiracji, rozwoju osobistego i  dużego „chłonięcia”. Nie 
udałoby się bez takich osób jak prof. Wciórka, dr Piotr Świtaj i  dr Ewa 
Schaeffer, od których uczyłam się przez naśladownictwo. 

Jeśli dzisiaj mogę coś poradzić młodszym kolegom, to byłaby to 
zachęta do maksymalnego wykorzystania okresu rezydentury poprzez 
pytanie, stażowanie, próbowanie i odwagę.

Dedykuję Wam słowa Czesława Miłosza:
Gdyby nasze normy leżały w czasie, a nie były odkrywane przez nas samych, 
Historia, sztywna i uroczysta, przygniatałaby nas samym swoim ciężarem. 
Jest jednak przewrotna i przez to zmusza nas, abyśmy w polityce czy w sztu-
ce zwracali w przyszłość nasze wymogi. Czyli ponosili ryzyko.

Żegnam się zatem z rubryką Rezydencji – a Czytelnikom dziękuję!
Specjalne podziękowania kieruję w  stronę Redaktora Naczelnego 

dr Szafrańskiego! Dziękuję za zaufanie, jakie mi okazał i wskazanie roż-
nych ścieżek rozwoju.

Semper in altum! n

Jeżeli jest jakaś prawidłowość ze 
świata fizyki i chemii, którą udało mi 
się zrozumieć, a nawet przyswoić in-

tuicyjnie – to jest nią zasada, zgodnie 
z którą układy fizyczne w przyrodzie 

dążą do osiągnięcia stanu o minimal-
nej energii. Czasem odnoszę wraże-

nie, że umysł działa podobnie.  
Mimo indywidualnych charakterolo-
gicznych różnic, które kształtują nie-

skończoną gamę scenariuszy naszego 
postępowania, niektóre sytuacje 

życiowe uważane są powszechnie 
jako trudne, czyli jako takie, których 

wolelibyśmy uniknąć. Gdybyśmy 
skonfrontowani z trudnościami mieli 

poddać się prawom fizyki, reagowali-
byśmy w minimalnym zakresie.  

Tak – by zapewnić sobie minimum 
poczucia bezpieczeństwa. 



81PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / wiosna 2019

Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii

Cicer cum caule

Typowym dla siebie, krótkim, warkniętym e-mejlem 
Naczelny polecił mi zająć się ArvoPärtem w  Polsce. 
Z wdziękiem urażonego basseta ponownie (podkre-
ślam: ponownie) podjąłem beznadziejne próby zdo-
bycia biletów. Tym razem udała się sztuczka z podszy-

waniem się pod kochającego męża, który chce zaspokoić swoją 
ślepą żonę biletami na AP, z którym wspólnie studiowali, tyle że 
kompozytor 2 lata niżej. Pärtowi stuknęło 85 lat (jak szybko inni 
się starzeją…) i przy okazji postanowiono: 1) otworzyć nim Fe-
stiwal Eufonie, 2) wręczyć mu doctorat honoris causa, 3) zagrać 
wieczorem jeszcze jeden koncert. Ad 1: Koncert estońskich ze-
społów pod dyrekcją Kaljuste (którego AP uważa za najlepsze-
go interpretatora swych dzieł) otworzył tzw. „nową tradycję” 
czyli Eufonie – Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej. 
Niestety, po takim wejściu na wysokie C wróżę tylko gorsze na-
stępne edycje. Koncert był wspaniały, a  w  stronę normalsów 
i  obwiousów (bezbiletowców) uczyniono gest retransmitując 
go w TVP Kultura. Wszystko to odbyło się w Galerii Porczyńskich, 
której miejsce w polskiej kulturze i spory o nią wymagałyby od-
rębnego felietonu plotkarskiego. Ale Naczelny skąpi czcionek… 
Ad 2: DHC jeszcze mi nie wręczano (pomijając jego ekwiwalent 
w postaci Złotej Synapsy), więc z zaciekawieniem wślizgnąłem 
się (ten sam trick) na uroczystość. Było wspaniale do tego stop-
nia, że wzruszyłem się w stopniu większym niż wynikałoby to 
ze starczych ubytków korowych. Gronostaje, purpury, szkarłaty, 
fanfary Charpentiera, chwytające za gardło laudacje, przemó-
wienia i  kontrastujący z  nimi AP w  siermiężnej todze i  mycce 
z  przemówieniem z  karteczki bardziej minimalistycznymi niż 
jego muzyka. Trochę nietaktownie zagrano mu „Pamięci Benia-
mina Brittena”, ale niech tam! Ad 3: Wieczorny koncert w całości 
poświęcony twórczości AP wbił mi się w pamięci (oprócz samej 
muzyki, oczywiście) głównie dwoma wydarzeniami okołoarty-
stycznymi: zupełna ciemność na scenie (poza niebieściutkim 
mikrooświetleniem pulpitów) i pęknięcie struny w skrzypcach 
duecistki.

W  podzięce za zmotywowanie do AP zakupiłem lożę 
w TWON dla Rodziny Naczelnych (nie na stałe, tylko na występ 
London Symphony Orchestra pod Rattlem). W foyer spotkanie 
z  żoną p. prof. W. z  partnerem, który deklaruje, że lubi Bruck-
nera. W loży moje zachwyty nad precyzją LSO i wynikającymi 
stąd konsekwencjami („od teraz wszystko będzie tylko gorsze”) 
skonfrontowały się z cierpko-kwaśnym sceptycyzmem Naczel-
nego.   

Grudzień. Sokołow w Warszawie! Biletów oczywiście brak. 
Trick na ślepą ciocię z Leningradu. Koncert wspaniały, choć żeby 

zabłysnąć erudycją muzyczną delikatnie zwróciłem uwagę na 
potknięcia w pedałowaniu, za co zostałem ofuknięty niemery-
torycznie. Znów zaskoczenie, bo IPiN-owcami, głównie emery-
towanymi, można byłoby zapełnić pół rzędu. Największe zainte-
resowanie wzbudziła żona prof. Ś. z partnerem, który przejawiał 
zewnętrzne znamiona melomanii, a  wręcz kultury (mucha). 
W  kuluarach spotkanie z  profesorostwem K., którzy z  trudem 
ukrywali zdziwienie, że jeszcze żyję.

Okazało się, że nawet ja bywam precyzyjny-nie-do-końca. 
Po mojej wnikliwej recenzji Aidy w Met moi wielbiciele nie byli 
pewni, czy nie podobał mi się Teatr Stary w Lublinie, czy przed-
stawienie. Wyjaśniam: Teatr Stary jest OK, nawet więcej niż OK, 
tylko należy wymienić żenującego wprowadzającego. Dołą-
czam fotki.

W  Teatrze Studio, choć o  niebo lepiej, też z  tym prowa-
dzaniem kiepsko. Muzykolodzy, posiłkując się notatkami, naj-
częściej dukają dane historyczne do znalezienia w  Internecie. 
W „Adrianie Lecouvreur” rutynę przerwali Łętowska z Pawłowi-
czem, którzy podzielili publiczność na dwie blisko równoliczne 
grupy. Jedna twierdziła, że spory na scenie były ustawiane, inni 
że w strofowaniu i korygowaniu mężczyzny została przekroczo-
na bariera dobrego smaku. Ja, jako symetrysta, jako jedyny opo-
wiadam się za oboma twierdzeniami.

Czułem się powszechnie napastowany pytaniami, czy 
już zaakceptowałem naddatkowe kilogramy przypi-
sywanej mi divy Anny. Ciekawskim odpowiadam: tak, 
w pierwszym akcie. Wtedy to zaczesano jej włosy na 
policzki, co spowodowało uszlachetniające wysmu-

klenie tejże. Innym zabiegiem iluzjonistycznym było uszycie 
stroju z dwoma wyszczuplającymi klinami: podpiersiowym i do-
łonowym. Sprawiało to wrażenie miłej memu sercu pulchnej 
niewinności, choć już w pierwszym akcie bohaterka uprawiała 
zawód aktorki, co jak wiadomo, był przykrywką do wzbogaca-
nia się na naiwnych wielbicielach. W następnych aktach był od-
wrót, mimo przetrwałych klinów. Jednak mniej to przeszkadza-
ło, bo śpiewaczo „AL” była świetna. Zacząłem się przekonywać 
do Beczały, który ostatnio skokowo się rozwinął (p. „Lohengrin” 
i inne). No i bardzo pozytywnie zaskoczyła Rachvelishvili, której 
wróżę wielką karierę w  mezzosopranach, ale tylko demonicz-
nych.

Miało być jeszcze o jądrach podkorowych i ich roli w muzy-
ce oraz o II Symfonii Mendelssohna, ale paniczny strach przed 
cenzorskimi nożycami Naczelnego każe kończyć… n
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autobusowe super-wizje
Młot na nieregularność 

(i czarownice), czyli o nędzy  
felietonów

Łukasz Święcicki

Nie liczę swoich tekstów dla Psychiatry, ale mam poczu-
cie, że zebrało się ich trochę. Całkiem ostatnio znala-
złem wydawcę, dorzuciłem trochę innych artykułów 
i powstała z  tego całkiem gruba, jak na mnie, książka 

„Buka u  psychiatry” (ponad 300 stron!). Na reklamę nie mam 
specjalnych szans, więc wykorzystam nieco własną rubrykę… 

Chciałbym kilka słów o tym, skąd mi się wzięły te felietony, 
bo ostatecznie jestem porządnym lekarzem, choć psychiatrą, 
i nie powinienem się byle czym zajmować. A tu proszę. Mógł-
bym pociągnąć rodowód mojego pisania od piaskownicy (już 
mi się niechcący pisało „pisakownicy”, ale na szczęście słownik 
wychwycił!), ale daruję Czytelnikom. Natomiast z całą pewnością 
ponad 30 lat temu, kiedy zaczynałem pracę na psychiatrii, choć 
oczywiście jeszcze nie jako psychiatra, tylko stażysta, poczułem, 
że nagromadzenie emocji wymaga ode mnie pisemnej reakcji.

Była to reakcja dość dziwna trzeba przyznać. Trudno to 
sobie wyobrazić, ale nie było w tych czasach komputerów. Ale 
nie, że było ich mało, tylko nie było w ogóle! Ja po raz pierwszy 
zobaczyłem komputer w wieku około 30 lat. W związku z tym 
pisaliśmy karty informacyjne na maszynach do pisania. Żeby 
nie przepisywać bez przerwy, w przypadku pomyłki używali-
śmy białego, szybkoschnącego syropu, który nosił nazwę „ko-
rektor”. Rozsmarowywało się to to pędzelkiem po papierze, su-
szyło i pisało jeszcze raz. Nasz korektor był akurat czeski, bardzo 
możliwe, że rozdzielnik RWPG (tak nazywała się ówczesna Unia 
Europejska, choć nie była do końca europejska) przewidywał, 
że korektory będą robić Czesi (a bombki na choinkę Polacy na 
przykład). Ponieważ karty informacyjne robiło się w  kilku eg-
zemplarzach – pisaliśmy przez kalkę. Mam nadzieję, że Czytel-
nicy pamiętają, co to kalka? Kalka akurat była polska. No i tak 
w zasadzie to niczego nie mieliśmy, ale tej zużytej kalki (bo ona 
się zużywała!) i korektora to w opór. Stąd mój dziwaczny pomysł 
na twórczość. Zacząłem malować korektorem krótkie teksty na 
zużytych kalkach i wieszać to na ścianie, a to w pokoju lekar-
skim, a to w gabinecie zabiegowym. Nazywało się to „Korektor 
Front”. Czy to były felietony? No nie. Bez przesady. To były tek-
sty krótkie, prędzej już takie świeckie haiku. Ale to mnie jakoś 
ukształtowało dziennikarsko. Doszedłem do nieoczekiwanego 
wniosku, że umiem, mogę i powinienem – a to właściwie, jak 
dziś myślę, wystarczy, żeby zacząć pisać. 

Kiedy kilka lat później zjawił się u  mnie, nieżyjący już, 
redaktor naczelny Nowinek Psychiatrycznych dr Tomasz Ja-
roszewski i  zaproponował posadę stałego felietonisty – nie 
miałem wątpliwości: umiem to robić! Chyba nie umiałem, ale 
robiłem. Pisałem dla Tomka przez kilka lat, moja rubryka na-
zywała się „Przeczytane w autobusie”, ponieważ początkowo 

były to głównie recenzje książek, które przeczytałem jadąc do 
pracy autobusem linii 116 (myślę, że wtedy to mógł być jednak 
inny numer, ale teraz tą trasą jeździ 116). Potem to czytanie stało 
się już tylko pretekstem, bo, jak kiedyś powiedział Lech Wałęsa, 
można czytać albo pisać. Ja też w tym momencie wybierałem 
pisanie. 

Podczas długiej i  ciężkiej choroby Tomka (patrz „Wspo-
mnienie o  Tomku Jaroszewskim”) pismo przestało wychodzić 
i  miałem jakąś przerwę w  karierze felietonowej. W  tym czasie 
pisma, z którymi współpracowałem (typu „Psychiatria po Dyplo-
mie”, „Medycyna po Dyplomie” itd.), zaczęły ode mnie dostawać 
dziwne teksty i, o  dziwo, nawet je zwykle publikowały. Sporo 
przykładów można znaleźć we wspomnianej książce. W  tym 
czasie napisałem także dłuższy tekst „Czy moja teściowa zmieni 
się...?” Może trochę za dużo w nim medycyny, ale zawsze cieszył 
się sporą popularnością, więc także dołożyłem do składu. 

Natura nie znosi próżni i  kilka lat po zniknięciu Nowinek 
Psychiatrycznych na rynku ukazało się „lajfstajlowe pismo dla 
psychiatrów” o  bezpretensjonalnym tytule „Psychiatra”, zało-
żone i redagowane przez dr Tomasza Szafrańskiego. Zostałem 
zaproszony do pierwszego numeru, Tomek obiecał mi ostatnia 
stronę – zawsze marzyłem, żeby to miejsce zająć, bo sam czy-
tam, jeśli w ogóle, tylko ostatnie strony. Tej obietnicy dotrzy-
mał. Obiecał też, że tylko do pierwszego numeru będę pisał za 
darmo. No i też właściwie dotrzymał – co prawda nic nie płaci, 
ale daje mi prezenty. Może nie będę pisał jakie, bo nie wiem, czy 
mi wolno, a poza tym nie wiem, co na to inni felietoniści. W za-
sadzie moja rubryka nazywa się „Autobusowe super-wizje”, ale 
redakcja nie jest konsekwentna i czasem umieszcza ten tytuł, 
a czasem bynajmniej. Nie szkodzi. 

Skoro już jesteśmy przy tytułach – ten felieton (raczej me-
tafelieton) ma intrygujący (mam nadzieję) tytuł „Młot na niere-
gularność”. Czemu? No właśnie. Szkopuł w  tym, że nie wiem. 
Naprawdę. Znalazłem ten tekst, niewątpliwie pisany przeze 
mnie ostatnio i  tak właśnie zatytułowany, w  swoim własnym 
dropboxie. Ale naprawdę nie mam pojęcia skąd wziął się tytuł. 
Musiało to być tak, że wpadła mi do głowy jakaś świetna myśl 
i natychmiast zanotowałem ją po prostu w tekście. Nie zapisa-
łem jednak, o co chodzi i teraz nie potrafię sobie przypomnieć. 
To wszystko przez nieregularne pisanie, bo „Psychiatra” to nie-
regularnik. Ale skoro już jest taki tytuł i wydaje mi się całkiem 
ładny, to przecież nie zacznę innego wymyślać. 

Dziękuję dr Szafrańskiemu za cierpliwość i obiecuję nadal 
męczyć Czytelników. Tym, którzy chcieliby jeszcze więcej tego 
samego, polecam swoją książkę – mam umowę tylko na tantie-
my, więc sami rozumiecie… n

Cicer cum caule






