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Prot K. ¯ycie po Zag³adzie. Skutki traumy u ocala³ych
z Holokaustu. wiadectwa z Polski i Rumunii (Monografie
Psychiatryczne, tom 9). Warszawa: Instytut Psychiatrii
i Neurologii; 2009, s. 165, ISBN 978-83-85-705-97-0.
Dr Katarzyna Prot w
swoich badaniach, prowadzonych od lat, podjê³a
niezwykle wa¿ny temat:
badania odleg³ych skutków ró¿nych aspektów
traumy zwi¹zanej z dowiadczeniami Holokaustu, a tak¿e badania nad
sposobami przezwyciê¿ania tych przetrwa³ych urazów. Podstawowym narzêdziem gromadzenia informacji by³y strukturowane
narracje, potem kategoryzowane. Ponadto, w badaniach zastosowano kwestionariusze do badania
PTSD Hovard i Watsona.
Grupa badanych osób  to 70 osób dowiadczonych traum¹ Holokaustu i 19 osób, których ¿ycie w okresie wojny nie by³o bezporednio zagro¿one. Osoby badane by³y w Polsce i w Rumunii, co
daje dodatkow¹ okazjê do porównania skutków traumy i czyni
uogólnienia na ten temat bardziej uniwersalnymi. Wiêkszoæ badanych to osoby w wieku ok. 7782 lat.
Wyniki w³asnych badañ Dr Prot poprzedza prezentacj¹ historycznych danych, zw³aszcza dotycz¹cych sytuacji ¯ydów w Rumunii. To bardzo ciekawa i wa¿na czêæ monografii, pokazuj¹ce

Murawiec S, ¯echowski C (red.). Od neurobiologii do
psychoterapii. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii;
2009, s. 301, ISBN 978-83-85705-98-7.
Pytanie o to kim jestemy i jakie s¹ przyczyny naszych zachowañ, to
w gruncie rzeczy pytanie
o to jak nasz mózg i nasze
dowiadczenia wzajemnie
na siebie oddzia³uj¹. Dziêki intensywnemu rozwojowi neurobiologii z jednej
strony i wiedzy o psychice
cz³owieka z drugiej daleko odeszlimy od pitagorejskiego i kartezjañskiego
antropologicznego dualizmu duszy i cia³a. Przed
nami trudny choæ intryguj¹cy problem zrozumienia
tego jak dowiadczenia,
pocz¹wszy od tych naj-

ró¿nice i podobieñstwa losów ¯ydów w okresie miêdzywojennym,
wojennym i bezporednio powojennym. Opowieci o dowiadczeniach z pogromów, deportacji i eksterminacji, obozów zag³ady s¹
wiadectwem wyj¹tkowych urazów, niezrozumia³ych i niewyt³umaczalnych w kategoriach historycznych, spo³ecznych i moralnych.
Prezentowane w monografii wyniki badañ pokazuj¹ wysokie
nasilenie objawów stresu pourazowego u badanych osób, mimo
wielu lat jakie minê³y od tamtych dramatycznych wydarzeñ i co
wa¿ne te objawy s¹ najsilniejsze w grupie osób ukrywaj¹cych siê
wród populacji aryjskiej  zw³aszcza objawy unikania i nadpobudliwoci oraz w grupie tych osób, które dowiadczy³y traumy we
wczeniejszym okresie swojego ¿ycia.
Ostatnie dwa rozdzia³y monografii to opis losów osób ocala³ych
po traumie Holokaustu w wymiarze ich zwi¹zków emocjonalnych
i relacji partnerskich, uczuæ doznawanych w obliczu ocalenia (wina
i wstyd) oraz sposobów poradzenia sobie z tymi dowiadczeniami.
Bardzo du¿o narracji badanych osób i du¿a wstrzemiêliwoæ Autorki w komentowaniu tych narracji. Wszystko to tworzy obraz nadzwyczaj ekspresyjny, w szczególnoci opisy losów wybranych osób.
Ca³oæ monografii to unikalny dokument o unikalnych dowiadczeniach cz³owieka skazanego na Zag³adê. Dowiadczeñ nieporównywalnych do ¿adnych innych wydarzeñ traumatycznych. Tak du¿o
cytowanych oryginalnych relacji, to z jednej strony szacunek dla narracji a z drugiej poczucie niestosownoci w ich komentowaniu. Tym
t³umaczyæ nale¿y unikanie takich komentarzy przez Autorkê monografii, co zwiêksza wra¿liwoæ Czytelnika na jednostkowe relacje.
Podsumowuj¹c, monografia dr Katarzyny Prot jest pozycj¹ unikaln¹ w naukowej literaturze. Dowiadczenia ludobójstwa z okresu
Zag³ady, to tak¿e dowiadczenia ka¿dego z tych, którzy umarli i tych,
którzy ocaleli.
Prof. Czes³aw Czaba³a
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

wczeniejszych, nawet prenatalnych, poprzez pierwotne przywi¹zanie i dalsze relacje z ludmi i wiatem, wp³ywaj¹ na rozwój naszego
mózgu i odwrotnie. Chcemy zrozumieæ jak mózg te dowiadczenia
odbiera, selekcjonuje, zapisuje w pamiêci, przenosi do niewiadomoci, i w którym momencie powtórnie je aktywuje. Temu zagadnieniu jest w gruncie rzeczy powiêcona niezwykle interesuj¹ca
ksi¹¿ka pod redakcj¹ Cezarego ¯echowskiego i S³awomira Murawca
pt. Od neurobiologii do psychoterapii. Autorzy poszczególnych
rozdzia³ów koncentruj¹ siê w tej publikacji raczej na praktycznych
ni¿ teoretycznych aspektach interakcji dowiadczeñ i struktur
mózgu, d¹¿¹c do zrozumienia procesu psychoterapii w kontekcie
neurobiologii. Przez wiêkszoæ rozdzia³ów przewija siê podstawowa teza ksi¹¿ki, ¿e interwencje psychoterapeutyczne powoduj¹
zmiany nie tylko w zakresie behawioralno-emocjonalnym, ale równie¿ w strukturach i funkcjach poszczególnych obszarów mózgu.
Dotyczy to zw³aszcza tych obszarów, których dysfunkcje odpowiedzialne s¹ za powstawanie objawów psychopatologicznych. Liczne
badania kliniczne, pos³uguj¹ce siê coraz bardziej wyrafinowanymi
i skomplikowanymi technikami neuroobrazowania, zw³aszcza
czynnociowego, potwierdzaj¹ tê tezê. Inspiracj¹ dla tego rodzaju
badañ by³a wiedza na temat roli hipokampa w powstawaniu zaburzeñ diagnozowanych jako zespó³ stresu pourazowego i j¹dra migda³owatego w zaburzeniach lêkowych. Omawiane badania pozwalaj¹
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nawet na okrelenie poszczególnych okolic i struktur mózgu (m.in.
grzbietowo-boczna czeæ kory przedczo³owej, czêæ przednia kory
obrêczy oraz cia³o migda³owate), ulegaj¹cych aktywacji w trakcie
interwencji psychoterapeutycznych.
Innym interesuj¹cym zagadnieniem jest zwi¹zek przywi¹zania
z rozwojem struktur mózgowych. Wiadomo, ¿e rodzaj przywi¹zania
zwi¹zany jest bardzo silnie z jakoci¹ i funkcjonowaniem po³¹czeñ
neuronalnych w mózgu. Badania Schorea jednoznacznie wskazuj¹
na to, ¿e interakcja miêdzy matk¹ a niemowlêciem stymuluje rozwój
po³¹czeñ pomiêdzy kor¹ czo³ow¹ a uk³adem limbicznym.
Jestemy coraz bli¿ej znalezienia odpowiedzi na pytanie o naturê interakcji pomiêdzy czynnikami genetycznymi i rodowiskowymi, a równoczenie coraz dalej od dyskutowanego dawniej dylematu geny czy rodowisko. Wielu badaczy s¹dzi, ¿e jakkolwiek
czynniki genetyczne mog¹ stwarzaæ pod³o¿e  tak zwan¹ podatnoæ  dla wielu zaburzeñ, to czynniki rodowiskowe s¹ odpowiedzialne za ekspresjê objawów. To one bowiem odgrywaj¹ kluczow¹
rolê w rozwoju po³¹czeñ synaptycznych w mózgu po urodzeniu.
Jest wiêc wiele powodów dla wysuniêcia mia³ej tezy, ¿e nasi
najbli¿si opiekunowie, zwykle rodzice, s¹ odpowiedzialni nie tylko
za nasz rozwój psychiczny, ale tak¿e za rozwój naszego mózgu.
Jakoæ zwi¹zków z ludmi to równoczenie jakoæ zwi¹zków (po³¹czeñ) pomiêdzy neuronami.
Du¿a czêæ ksi¹¿ki powiêcona jest zagadnieniom tylko marginalnie obecnym w polskiej literaturze naukowej, to znaczy psychodynamicznej interpretacji procesu przepisywania leku przez lekarza, ze szczególnym uwzglêdnieniem leków psychotropowych i ich
dzia³ania.
Stanowi to niezwyk³e poszerzenie kontekstu relacji lekarz-pacjent. Analizie podlegaj¹ wszystkie elementy tej relacji, w tym
tak¿e podejmowanie decyzji o rodzaju interwencji farmakologicznej, proces przepisywania leku i jego znaczenie dla pacjenta. Podejciu temu przywieca pogl¹d, ¿e zastosowanie psychoanalitycznych
zasad do rozwa¿ania co dzieje siê  tak¿e na poziomie niewiadomym  w umyle leczonego i lecz¹cego, jest podstawowe dla podejmowania decyzji terapeutycznych. Nie ma te¿ powodu, aby wy³¹czaæ z nich decyzje dotycz¹ce farmakoterapii.
Podobna zasada przywieca przedstawionej próbie zrozumienia psychozy  przede wszystkim schizofrenii zgodnie z koncepcj¹
Kapura, który stara siê zintegrowaæ czynniki biologiczne i psycho-
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logiczne, determinuj¹ce powstawanie zaburzeñ psychotycznych.
Istotne dla tej koncepcji jest przekonanie, ¿e selekcjonujemy fakty
z naszych prze¿yæ, jedne z nich zaliczaj¹c do istotnych, a inne pomijaj¹c, co znajduje odzwierciedlenie w aktywnoci neuronalnej.
Wed³ug tej koncepcji omamy s³uchowe, pojawiaj¹ce siê w schizofrenii, s¹ wyrazem mowy wewnêtrznej. Takie rozumienie psychozy
próbuje zintegrowaæ wiedzê biologiczn¹ i psychodynamiczn¹, przeciwdzia³aj¹c biologicznemu redukcjonizmowi psychiatrii, szczególnie w odniesieniu do zaburzeñ psychotycznych.
Najlepszym wyrazem nieco odmiennego spojrzenia na zaburzenia psychiczne g³ównie z perspektywy psychodynamicznej, ale
zintegrowanej z osi¹gniêciami neurobiologii, jest opublikowany
w 2006 roku trzyczêciowy Psychodynamiczny podrêcznik diagnostyczny szczegó³owo omówiony na zakoñczenie ksi¹¿ki. Nie stanowi on alternatywy dla istniej¹cych ju¿ systemów klasyfikacyjnych,
ale próbuje diagnozowaæ funkcjonowanie jednostki w zakresie
wzorców emocjonalnych, poznawczych i spo³ecznych, uwzglêdniaj¹c tak¿e poziom niewiadomy. Jego twórcy staraj¹ siê powi¹zaæ
w jedn¹ ca³oæ wspó³czesn¹ psychopatologiê, osi¹gniêcia psychologii klinicznej i terapii psychodynamicznej, oraz wiedzê na temat
rozwoju mózgu. Powsta³ w ten sposób opis funkcjonowania cz³owieka na ró¿nych etapach jego rozwoju, daleko wykraczaj¹cy poza
tradycyjn¹ psychopatologiê.
Wydaje siê, ¿e coraz bli¿si jestemy zrozumienia wzajemnych
powi¹zañ pomiêdzy dowiadczeniami wczesnodzieciêcymi, w tym
przede wszystkim rodzajem przywi¹zania, predyspozycjami genetycznymi i rozwojem mózgu, a zw³aszcza po³¹czeñ neuronalnych.
Intensywnie rozwijaj¹ce siê badania z zakresu neurobiologii i neuropsychoanalizy pozwalaj¹ mieæ nadziejê na to, ¿e w przysz³oci
³atwiej bêdzie planowaæ interwencje psychoterapeutyczne i farmakologiczne. Wiele pytañ pozostaje jednak otwartymi, wiele faktów
czeka na wyjanienie.
Ksi¹¿ka Od neurobiologii do psychoterapii, jeli nawet nie proponuje gotowych odpowiedzi, sk³ania do refleksji, staj¹c siê istotnym przyczynkiem w tak wa¿nej dyskusji o tym jak relacje interpersonalne i rozwój mózgu kszta³tuj¹ to kim jestemy.
Prof. Irena Namys³owska
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