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Pokój 4070. Film dokumentalny Jany Kalms, Torstena
Striegnitza. Zrozumieæ Psychozy. Film edukacyjny z Poczdamskiego Seminarium na temat psychozy. Psychiatrie
Verlag. Bonn; 2006. ISBN: 3884144529, 2-DVD, 117, 142
min. T³umaczenie: Maria Barabas. Produkcja filmu w wersji
polskiej sfinansowana przez Initiative für Psychisch Kranke
Pinel-Berlin; dofinansowanie: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddzia³ Warszawski.
Psychoseseminar (Seminarium o psychozie)
to interesuj¹ca inicjatywa prowadzenia rozmowy, której uczestnicy analizuj¹ dowiadczenie psychozy z trzech co najmniej
perspektyw: subiektywnej
(pacjenci), rodzinnej (ich
bliscy) i zawodowej (lekarze, terapeuci, inni profesjonalici). Zapocz¹tkowana w latach siedemdziesi¹tych przez psychologa Thomasa Bocka
z Hamburga, inicjatywa ta
sta³a siê, z biegiem lat,
sui generis ruchem terapeutycznym obejmuj¹cych
wiele orodków w niemieckim obszarze jêzykowym, a tak¿e  mniej licznie  poza jego
obrêbem. Ruch ten ma s³u¿yæ wzajemnemu rozumieniu i porozumieniu w kontekcie ró¿nych perspektyw i zadañ, jakie wspomniane trzy wra¿liwoci wnosz¹ do dowiadczenia psychozy. Ten trialog toczy siê nie pod dyktando jednej z nich, lecz w duchu
zainteresowania i szacunku dla ka¿dej. Nie jest terapi¹, lecz terapii
mo¿e s³u¿yæ. Jego zasiêg i wp³yw nie zdominowa³ wprawdzie sceny niemieckiej psychiatrii, lecz  jak siê wydaje  jest na niej istotnym elementem, którego nie mo¿na po prostu zignorowaæ, zlekcewa¿yæ i odes³aæ do archiwum osobliwoci. Idea Psychoseseminar
w pewnym sensie wyprzedzi³a i dope³nia powsta³y w krajach anglosaskich model terapii i opieki psychiatrycznej skupiony na
zdrowieniu (recovery), krytyczny w stosunku do aktualnie dominuj¹cych w psychiatrii tendencji redukuj¹cych, deindywidualizuj¹cych i depersonalizuj¹cych praktykê pomagania osobom prze¿ywaj¹cym psychozê i jej skutki. Dowiadczenie Psychoseeminar
sta³y siê jedn¹ podstaw, na której Thomas Bock opiera ideê psychiatrii antropologicznej, która nie odwraca siê od osobowego

Rybakowski J. Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej.
Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznañ; 2008. ISBN
978-83-89825-37-7 s.160.
W wietle wspó³czesnej klasyfikacji ICD-10 naprzemiennie
wystêpuj¹ce zaburzenia nastroju okrelamy jako chorobê afektywn¹ dwubiegunow¹. Z tego powodu tytu³ omawianej ksi¹¿ki
brzmi nieco niewspó³czenie, jest jakby reminiscencj¹ z dawnych
czasów. I w istocie stanowi nawi¹zanie do t³a historycznego rozu-

aspektu dowiadczenia psychozy, lecz przeciwnie, stara siê nañ
uwra¿liwiaæ, rozumieæ go i nañ reagowaæ.
P³yta, któr¹ omawiam zawiera dwa nagrania. Pierwsze z nich
zawiera dokumentalny zapis kolejnych kilku spotkañ, odbywaj¹cych siê w ramach Psychoseseminar prowadzonego w jednej ze
szkó³ w Poczdamie, w³anie w tytu³owej sali 4070. Ten zapis pozwala na ledzenie wydarzeñ, jako pewnego ci¹gu wypowiedzi
i tego, co pozostaje niewypowiedziane miêdzy nimi  oczekiwañ,
skarg, nadziei, niezrozumienia, bezradnoci. Czas biegnie, dziej¹
siê wydarzenia  a równolegle, jakby w innym planie, podczas spotkañ seminaryjnych toczy siê rozmowa na ich temat. Nie brak prawdziwych dramatów i poruszaj¹cych postaw. Idea Psychoseseminar
staje siê mniej tajemnicza, a bardziej zrozumia³a. Nieunikniona
trudnoæ takiej rozmowy, ale i wartoæ, jak¹ niesie  staj¹ siê lepiej
uchwytne. Pozorna banalnoæ dialogów i monologów pokazana
w perspektywie czasu i towarzysz¹cych mu wydarzeñ ukazuje napiêcie i znaczenia, które g³êboko poruszaj¹.
Drugie nagranie ma walor bardziej edukacyjny. Jest oparte jest
na tym samym materiale filmowym, lecz uporz¹dkowanym wed³ug
wybranych, wa¿nych tematów, które uwypuklaj¹ poznawcz¹ i emocjonaln¹ zawartoæ seminariów. Czym jest psychoza? Granice leczenia. Psychoza a leki, ... a upór, ... a lêk, ... a obci¹¿enie, ... a przemoc, ... a relacje. Treci filmu nie da siê opowiadaæ  warto go
natomiast obejrzeæ i uruchomiæ proces refleksji. Dla profesjonalisty ten film oznacza mo¿liwoæ spojrzenie wykraczaj¹ce poza
codzienn¹ rutynê. Pokazuje, jak wszystkie strony spotkania bywaj¹
bezradne, gdy spotkanie nastêpuje na neutralnym gruncie (seminaria
z zasady odbywaj¹ siê poza instytucjami psychiatrycznymi i poza
domem pacjentów), twarz¹ w twarz, bez kontrowersyjnych atrybutów profesjonalizmu (pojêæ, jêzyka, procedur, standardów, postaw,
teorii, szablonów czy przyzwyczajeñ).
Polska wersja p³yty powsta³a dziêki ¿yczliwoci jej niemieckich autorów, którzy bez kosztów udostêpnili prawa i pomogli sfinansowaæ produkcjê. Do polskiej strony nale¿a³o przygotowanie
przek³adu, co uda³o siê dziêki umiejêtnociom jêzykowym pani
Marii Barabas. Sama produkcja p³yty po polsku nastrêcza³a wielu
trudnoci, które szczêliwie uda³o siê pokonaæ tylko dziêki pasji,
wytrwa³oci i determinacji pani mgr Zofii Orzechowskiej, oraz
 w krytycznym momencie  dziêki pomocy finansowej pomocy
Oddzia³u Warszawskiego PTP. Ostatecznie, dostêpny jest materia³,
który mo¿e przybli¿yæ ideê i pokazaæ przyk³adowy kszta³t seminarium o psychozie. Mo¿e te¿ zainteresowaæ i zachêciæ do otwierania
podobnych spotkañ seminaryjnych w Polsce. Pierwsze z nich ju¿
dzia³a w Warszawie i zbiera pierwsze, obiecuj¹ce dowiadczenia.
S³owem, warto obejrzeæ i pomyleæ.
Jacek Wciórka
I Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie

mienia tego zaburzenia. Równoczenie ok³adka, na której widnieje
obraz autorstwa Marka Rothko, cierpi¹cego na chorobê afektywn¹
dwubiegunow¹, jest zapowiedzi¹ tego, co w tej pozycji wa¿ne.
W ksi¹¿ce znajdujemy bowiem wiele informacji na temat historii
pojêcia, obrazu depresji, manii, epidemiologii, patogenezy, leczenia oraz aspektów socjologicznych. O wszystkich tych zagadnieniach autor pisze siêgaj¹c do historii, literatury, filozofii, kultury,
sztuk piêknych. Wydaje siê, ¿e celem tej ksi¹zki nie jest prosta
edukacja na temat choroby afektywnej dwubiegunowej, lecz przede

