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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
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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
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wszystkim poszerzenie horyzontów czytelnika. Poszczególne rozdzia³y ksi¹¿ki opatrzone s¹ niezwykle
celnymi krótkimi cytatami, refleksjami badaczy,
aforyzmami.
W rozdziale pierwszym autor przedstawia historiê wyodrêbniania choroby maniakalno-depresyjnej. Pierwszym badaczemlekarzem, który u¿y³ tej
nazwy w odniesieniu do
cyklicznych zmian nastroju wystêpuj¹cych u jednej
osoby by³ Theophil Bonet,
lekarz ¿yj¹cy w XVII wieku. Póniej na prze³omie
XIX i XX wieku Emil Kraepelin w IV edycji podrêcznika psychiatrii oddzieli³ zaburzenie maniakalno-depresyjne od grupy zaburzeñ
dementia praecox. Dychotomia przedstawionego przez Kraepelina
podzia³u zaburzeñ psychicznych zaci¹¿y³a na wiele lat na klasyfikacjach diagnostycznych w psychiatrii. Ostatecznie jednak na
pocz¹tku XX wieku zaproponowano podzia³ zaburzeñ afektywnych
na jedno- i dwubiegunowe. Na zakoñczenie pierwszego rozdzia³u
autor przytacza niezwykle interesuj¹ce interpretacje obrazów
Cranacha, Pruszkowskiego czy Malczewskiego. Patrzy na nie
okiem psychiatry, staraj¹c siê dostrzec emocje utrwalone na p³ótnie. Na obrazie Jacka Malczewskiego Melancholia, na którym
artysta podsumowa³ stulecie narodowej niewoli i powstañczych
zrywów, czytelne jest odniesienie do heroizmu Polaków i okresu
niewoli, które nieco metaforycznie mo¿na porównaæ do dwubiegunowoci, gdzie po okresach burzliwych wzlotów pojawiaj¹ siê
okresy zastoju i przyt³umienia.
Kolejne rozdzia³y traktuj¹ o depresji, manii oraz obu stanach
wystêpuj¹cych wspólnie i naprzemiennie. W jednym z nich zosta³
przeanalizowany ze wspó³czesnej perspektywy przypadek Anny
O., s³ynnej pacjentki Josefa Breuera, w swoim czasie najbli¿szego
wspó³pracownika Zygmunta Freuda, u której rozpoznawano wówczas zaburzenia histeryczne. Opis jej przypadku stanowi³ przyczynek do stworzenia metody psychoanalitycznej.
Okazuje siê jednak, ¿e patrz¹c na pacjentkê ze wspó³czesnej
perspektywy mo¿na dostrzec w jej zachowaniu cyklotymiczne cechy osobowoci oraz wystêpuj¹ce okresowo objawy lêku i melancholii. Po mierci ojca w 1881 roku, wyst¹pi³y u niej objawy pobudzenia i ekscytacji trwaj¹ce kilka dni, a potem kilkudniowe

zahamowanie osi¹gaj¹ce poziom stuporu. Obserwowano u niej dobowe wahania nastroju w postaci porannego pogorszenia i wieczornej euforiê. Powy¿szy opis pozwala na wyciagniêcie wniosku, ¿e
u Anny O. mog³y wystêpowaæ ciê¿kie zaburzenia nastroju, wik³ane reakcjami histerycznymi.
Kolejne rozdzia³y dotycz¹ danych epidemiologicznych oraz patogenetycznych. Przedstawiono polskie badanie DEP-BI, w którym
wykazano, ¿e u 60% osób lecz¹cych siê u psychiatry z rozpoznaniem depresji wystêpowa³y cechy zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.
Odsetek choroby afektywnej dwubiegunowej typu I by³ wy¿szy u mê¿czyzn, a choroby typu II u kobiet. Kryteria spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej spe³nia³o 12 % pacjentów, w podobnym odsetku u kobiet i u mê¿czyzn. U pacjentów u których
rozpoznano zaburzenie dwubiegunowe, czêciej stwierdzono obci¹¿enia rodzinne oraz cechy przedchorobowej osobowoci hipertymicznej i cyklotymicznej
W nastêpnych rozdzia³ach autor próbuje spojrzeæ na chorobê
afektywn¹ dwubiegunow¹ pod k¹tem ewolucyjnym. W historii
gatunku ludzkiego znacznie czêciej wystêpowa³y niekorzystne warunki rodowiskowe, które predysponowa³y do wyst¹pienia depresji
jako jednej z reakcji na trudn¹ sytuacjê. Autor przytacza koncepcjê
m.in. Randolph Nesce, który twierdzi, ¿e depresja mo¿e byæ rodzajem wo³ania o pomoc. Stany maniakalne mo¿na uznaæ za adaptacyjne w sytuacji ró¿nego typu wyzwañ rodowiskowych, co dawa³o by osobie wiêksz¹ mo¿liwoæ poradzenia sobie. Mieszkañcy
Stanów Zjednoczonych maja najprawdopodobniej gen predysponuj¹cy do zachowañ hipomaniakalnych. Bo czy¿ przodkami obecnych mieszkañców Stanów zjednoczonych nie s¹ imigranci dop³ywaj¹cy do brzegów nieznanego l¹du lubi¹cy ryzyko i wyzwanie?
Jeden z rozdzia³ów autor powiêci³ kreatywnoci i realizacji
tej kreatywnoci w twórczoci artystycznej. W pomiertnej analizie biografii naukowców, polityków, artystów okaza³o siê, ¿e
depresja wystêpowa³a u 72% pisarzy. Aby dowiedzieæ siê, która
z wa¿nych i znanych postaci cierpia³a na chorobê afektywn¹ dwubiegunow¹, odsy³am do przeczytania ksi¹zki.
Na zakoñczenie autor opisuje metody lecznicze oraz perspektywy rozwoju, rozumienia i leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej.
Ksi¹¿ka profesora Janusza Rybakowskiego jest niezwykle
ciekaw¹ pozycj¹, wnosz¹c¹ du¿o wie¿oci, lekkoci i erudycji.
Czytelnicy poszukuj¹cy mo¿liwoci poszerzania swojej wiedzy,
w tym te¿ nie tylko medycznej, bêd¹ z pewnoci¹ usatysfakcjonowani t¹ lektur¹.
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z tym lêkiem przed utrat¹ samostanowienia o sobie. W kontekcie
potrzeby dynamicznej równowagi miêdzy zdolnoci¹ do przystosowania siê do danej sytuacji a umiejêtnoci¹ przeciwstawiania siê,
pojawi³ siê temat antropologicznego sensu niezale¿noci jednostki
i jej kulturowego znaczenia. Jak postuluje autor, z takimi samymi
dylematami borykaj¹ siê równie¿ chorzy psychicznie.
G³ówn¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi¹ historie tzw. trudnych pacjentów z psychoz¹, przedstawiaj¹ce jak niektórzy z nich tocz¹ starania a nawet i walkê o to, by byæ pojmowani przede wszystkim jako
istoty ludzkie, a ich specyficzny sposób postrzegania i dzia³ania
ma sens oraz czêsto g³êbokie, zwi¹zane z ich dotychczasowymi
dowiadczeniami ¿yciowymi znaczenie. S¹ to szczegó³owe opisy
najpierw pierwszego spotkania i stopniowego pozyskiwania wgl¹du w ich prze¿ycia oraz próby spojrzenia na wiat z innej perspektywy i w koñcu procesu nawi¹zywania kontaktu. Ma siê wra¿enie,
¿e Bock tym samym wkracza na teren, który jest na tyle trudny
i niezrozumia³y, ¿e czêsto niestety zwyczajnie bagatelizowany.

Ksi¹¿ka Thomasa Bocka Eigensinn und Psychose. «Noncompliance» als Chance (Niezale¿noæ i psychoza. «Noncompl³ance»
jako szansa) zosta³a wydana w 2006 roku przez niemieckie wydawnictwo Paranus Verlag. Sam autor jest psychologiem, prowadz¹cym od wielu lat ambulatorium psychiatryczne przy Klinice
Uniwersyteckiej w Eppendorf w Hamburgu i czêsto spotyka siê
tzw. trudnymi pacjentami w praktyce. W swojej kolejnej ksi¹¿ce
przedstawia historie jedenastu pacjentów z psychoz¹, choruj¹cych
na schizofreniê lub chorobê afektywn¹ dwubiegunow¹. Dyskutowane s¹ w niej dwa trudne i wa¿ne tematy zwi¹zane z leczeniem
chorób psychicznych czyli wgl¹d i wspó³praca.
W pierwszych rozdzia³ach poruszone s¹ w¹tki i ró¿ne koncepcje
dotycz¹ce niezale¿noci, spójnoci i granic ,ja oraz zwi¹zanym
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