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Stan wojenny jako spo³eczna sytuacja stresowa
i jej psychologiczne nastêpstwa1
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Od drugiej po³owy lat czterdziestych psychiatria interesuje siê psychopatologicznymi konsekwencjami wojny,
rozumianej jako zmasowany i przewlek³y stres spo³eczny.
Zainteresowania te wyra¿aj¹ siê w badaniach psychopatologicznych nastêpstw pobytu w obozach [1, 2, 4], nastêpstw
prze¿ycia masowej zag³ady ludnoci cywilnej w Hiroshimie
[5], reakcji psychopatologicznych na ¿ycie w getcie [6].
Sytuacja wspó³czesnego polskiego psychiatry jest o tyle
szczególna, ¿e podobnie jak Frankl, ¿yje on w spo³eczeñstwie poddanym oddzia³ywaniom, które tylko z pozoru s¹
ma³o podobne do wymienionych powy¿ej. Nie ma w¹tpliwoci co do tego ¿e wprowadzenie stanu wojennego
postawi³o spo³eczeñstwo w sytuacji silnego i d³ugo trwaj¹cego stresu.
Opracowanie ma na celu dokonanie analizy cech charakteryzuj¹cych stres w jakim znajduje siê spo³eczeñstwo polskie, jego konsekwencji, zw³aszcza nastêpstw psychopatologicznych, oraz, w oparciu o dowiadczenia kliniczne i prace
nad nastêpstwami podobnych sytuacji wyprowadzenie propozycji postêpowania prewencyjnego i terapeutycznego.
STAN WOJENNY W POLSCE JAKO SYTUACJA
PRZEWLEK£EGO STRESU SPO£ECZNEGO
Wprowadzenie stanu wojennego oznacza³o w ¿yciu spo³ecznym gwa³towne i bezwzglêdne zawieszenie dotychczasowych praw obywatelskich, zawieszenie wszelkich rodków
komunikacji, wprowadzenie nowych zasad postêpowania
pozwalaj¹cych na izolowanie przymusowe ludzi w oparciu
o dowolne i niejasne kryteria, zapowied stosowania kary
mierci wobec sprzeciwiaj¹cych siê. Ponad tymi, represyjnymi wobec spo³eczeñstwa zasadami prawnymi, poczê³y
dzia³aæ grupy nielicz¹ce siê z jakimkolwiek prawem. Prawo
wojenne dzia³a wobec spo³eczeñstwa, pozwalaj¹c egzekutorom tego prawa pos³ugiwaæ siê bezprawiem.

Temu stanowi rzeczy towarzyszy³y wyrane i dotkliwe
niedobory ¿ywnoci, rodków higienicznych itd. Ostre z³amanie bezporedniego, czynnego sprzeciwu, które poci¹gnê³o za sob¹ ofiary miertelne, a tak¿e wczeniejsze
masowe pozbawianie wolnoci w obozach odosobnienia
postawi³y spo³eczeñstwo w sytuacji bezporedniego zagro¿enia w podstawowych p³aszczyznach funkcjonowania jednostek i grup spo³ecznych.
Wyra¿a³o siê to w:
1. zagro¿eniu bezporednim  biologicznym: mo¿liwoæ
stosowania kary mierci, strza³y przy t³umieniu
sprzeciwu, braki ¿ywnoci i widmo g³odu;
2. zagro¿eniu socjalnym: wprowadzenie postêpowania
represyjnego, nag³e zawieszenie dotychczasowych
praw jednostki i praw grupy spo³ecznej, izolacja
(np. zawieszenie wszelkich rodków komunikacji);
3. zagro¿eniu w p³aszczynie egzystencjalnej: zakwestionowanie wartoci jednostki ludzkiej i godnoci
cz³owieka.
Czynniki te zbie¿ne s¹ z charakteryzuj¹cymi sytuacje
masowego i przewlek³ego zagro¿enia opisywane przez wymienionych we wstêpie autorów; nie zawieraj¹ jednak jednego  mo¿liwoci zidentyfikowania przeciwnika przychodz¹cego z zewn¹trz. Szczególn¹ uwagê trzeba te¿ zwróciæ na
rolê stosowanej mo¿liwoci pozbawiania wolnoci dla celów prewencyjnych, a zatem pos³u¿enia siê deprywacj¹ jednej z podstawowych potrzeb jednostki bez sformu³owania
przyczyn dla których siê je stosuje. Jest to modelowa sytuacja wzbudzaj¹ca w³asny niepokój jednostki  tak jak opisana
przez Kafkê w Procesie [3]. Podobnie jak wymieniona ju¿
trudnoæ identyfikacji ród³a zagro¿enia uniemo¿liwia lub
znacznie utrudnia konstruktywn¹ obronê i uruchamia mechanizmy samozniszczenia. Cz³owiek niby nie oskar¿ony, jest
w³aciwie oskar¿ony o wszystko, o ca³y kszta³t swojego ¿ycia. Jedyn¹ mo¿liw¹ obron¹ jest szukanie wewnêtrznej zwartoci i obrona dotychczas wyznawanych wartoci.

1 Przedruk z wydawnictwa podziemnego Acta Medica Cracoviensia Tempore Status Belli. W oryginale autorzy  pod pseudonimem
Maja Z. Grudzieñ. Zeszyt 1, 19811982.
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REAKCJA PSYCHICZNA NA SPO£ECZN¥
SYTUACJÊ STRESOW¥ STANU WOJENNEGO
Bezporedni¹ reakcj¹ jednostek i grup spo³ecznych na
wprowadzenie stanu wojennego by³o niedowierzanie i sprzeciw, brutalnie st³umiony w ci¹gu kilkunastu pierwszych dni.
Zarówno niedowierzanie jak i sprzeciw nale¿y traktowaæ
jako mechanizmy obronne: zaprzeczenie nieoczekiwanemu
zagro¿eniu (w pierwszym przypadku) oraz aktywn¹ obronê
(w drugim). Wobec nieskutecznoci tych mechanizmów
obronnych pojawi³y siê reakcje psychiczne podobne do tych
jakie opisywano w innych przewlek³ych nadmiernie silnych
sytuacjach stresowych. Czynnikiem, który w Polsce stanu
wojennego nasila³ takie reakcje by³y trudnoci okrelania ród³a zagro¿enia, wychodz¹cego z tego samego spo³eczeñstwa. Blokowa³o to uruchomienie postaw obronnych,
orientacji obronnej.
W obrazie reakcji psychicznej dominowa³ w pierwszym
okresie lêk. Poczucie zagro¿enia w³asnego bytu budzi³o lêk
biologiczny. Z³amanie struktur spo³ecznych wywo³a³o lêk
socjalny. Gwa³towna zmiana sytuacji, trudnoæ okrelenia
ród³a zagro¿enia, które nie przysz³o z zewn¹trz powodowa³a
zachwianie struktur wewnêtrznych jednostek, uruchamiaj¹c
jeden z najniebezpieczniejszych rodzajów lêku  lêk dezintegracyjny. Tak zró¿nicowanym manifestacjom lêku towarzyszy³o subiektywne poczucie bezbronnoci i bezradnoci.
Ten pierwszy okres zagro¿enia, charakteryzuj¹cy siê
dominacj¹ lêku w obrazie reakcji psychicznej utrzymywa³
siê przez pierwsze tygodnie stanu wojennego. (W subiektywnej cenie  4 do 8 tygodni).
Etap drugi charakteryzuje siê zmniejszeniem siê bezporedniego zagro¿enia biologicznego, co za tym idzie spadkiem poziomu lêku biologicznego. Utrzymuj¹ siê jednak
nadal czynniki zagro¿enia spo³ecznego oraz zakwestionowanie godnoci i wartoci jednostki ludzkiej. (Wyra¿a siê
to w utrzymaniu zasady izolacji prewencyjnej i szerokim
stosowaniu postêpowania karnego w trybie doranym). Lêk
socjalny, oraz zagro¿enie w egzystencjalnej p³aszczynie
wobec przewlek³oci stworzy³y dla jednostki sytuacjê
szczególnego niepokoju w ocenie s³usznoci i etycznoci
postêpowania, nawet w bardzo prostych i codziennych zakresach. Stworzy³y sytuacjê lêku moralnego.
Istotne jest ujawnienie siê konsekwencji chaosu informacyjnego. Wprowadzenie zasady kontroli komunikacji
i bezporedniej ekspresji (niezale¿nie od realnych mo¿liwoci jej stosowania) zaburzy³o bardzo znacznie porozumiewanie siê miêdzy ludmi. W po³¹czeniu z trudnociami
identyfikacji ród³a zagro¿enia doprowadzi³o to do zachwiania ufnoci w kontaktach interpersonalnych, podwa¿y³o
bezporedni¹ komunikacjê spo³eczn¹.
Ujawni³a siê tak¿e agresja, czêciowo przes³oniêta wczeniej lêkiem, czêciowo uruchomiona wobec przewlek³oci
stresu. Wyra¿a siê jednak¿e, wobec trudnoci z identyfikacj¹ ród³a zagro¿enia, w sposób nieukierunkowany. Jest
to najbardziej widoczne i najgroniejsze zarazem, w rozpadzie wiêzi spo³ecznych. Nasila nieufnoæ wobec innych,
a wzmacnia wrogoæ. Jest zreszt¹ szczególnie interesuj¹ce,
¿e najwyraniejsze narastanie agresji i wrogoci mo¿na zaobserwowaæ u wykonawców represji.
Nieukierunkowana, wolna agresja musi i zostaje w jaki sposób zorganizowana. Obserwuje siê trzy zasadnicze
sposoby rozwi¹zywania personalnych problemów wolnej
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agresji. Mo¿e zostaæ skierowana do wewn¹trz, przekszta³cona w autoagresjê, i tak prowadzi do rozwoju depresji. Mo¿e byæ skierowana na zewn¹trz, w ró¿ny sposób
(miêdzy innymi opisany powy¿ej). Poza nasileniem nieufnoci i wrogoci sprzyja to rozwojowi postaw terrorystycznych w jednostkach. Najtrudniejszym i w sytuacji
przewlek³ego stresu najrzadziej stosowanym rozwi¹zaniem
jest konstruktywne ukierunkowanie agresji.
Opisywana sytuacja spo³eczna ma jeszcze jedn¹ cechê
szczególn¹. Jest ni¹ zablokowanie spontanicznej i ¿ywej
aktywnoci spo³ecznej. Zahamowanie aktywnoci ludzkiej
z próbami skanalizowania jej w nieakcentowanych przez spo³eczeñstwo kierunkach prowadzi do obni¿enia poczucia sensu dzia³ania przez kwestionowanie jego celów. Nawet podstawowe aktywnoci, takie jak praca, staj¹ siê wieloznaczne.
Pozostaje to w sprzê¿eniu z opisanym ju¿ lêkiem moralnym.
Niemal ka¿da, codzienna praca zawodowa przestaje byæ postrzegana jako mo¿liwoæ realizacji w³asnych mo¿liwoci,
rodek do osi¹gniêcia w³asnych i wspólnych celów, a staje
siê dowodem na akceptacjê nieakceptowanego stanu rzeczy.
Zachwianie wartoci, zw³aszcza wartoci i znaczenia aktywnoci prowadzi do przyjêcia postawy biernego oporu i zawieszenia zaanga¿owania w pracy. Bierny protest staje siê
racjonalnie akceptowanym pomys³em na roz³adowania agresji i rozwi¹zanie sytuacji. Przyjêciu takiej postawy sprzyja,
poza nieukierunkowan¹ agresj¹, brakiem akceptacji dla narzuconego stanu rzeczy, tak¿e zawiedzenie wczeniejszych
oczekiwañ, zamkniêcie szans na ich realizowanie.
DEPRESJA STANU WOJENNEGO
Podstawowe czynniki charakteryzuj¹ce spo³eczn¹ sytuacjê przewlek³ego stresu w stanie wojennym i najczêciej
spotykana reakcja psychiczna na nie przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 zagro¿enie biologiczne, spo³eczne i egzystencjalne
wywo³a³y lêk, stopniowo malej¹cy w ci¹gu ostatnich
miesiêcy; utrzymuje siê kafkowskie zagro¿enie
powoduj¹ce dezintegracje systemów wewnêtrznych
jednostki;
 rozbijanie struktur spo³ecznych, w tym komunikacji
spo³ecznej, wieloznacznoæ i wielotorowoæ komunikacji  powoduj¹ spadek zaufania, spadek oparcia
w innych, obni¿enie motywuj¹cego do aktywnoci,
wp³ywu grupy spo³ecznej;
 czynniki zagra¿aj¹ce, poza lêkiem uruchamiaj¹ tak¿e
agresjê; obserwuje siê g³ównie agresjê woln¹; mo¿liwoci jej konstruktywnego ukierunkowania ogranicza niemo¿noæ znalezienia ujcia w rzeczywistym,
skutecznym dzia³aniu;
Czynniki wymienione powy¿ej powoduj¹ grony rozwój racjonalizacji apatii.
Zaniechanie, bezczynnoæ, wycofanie siê jawi¹ siê jako
jedyne mo¿liwe wyjcie daj¹ce szansê przetrwania, unikniêcia niebezpieczeñstwa. Niebezpieczeñstwa bezporedniego i moralnego. Przyjêcie tej pozycji u³atwia dodatkowo
indukowany sytuacj¹ zewnêtrzn¹  stosowane rodki represji  spadek wartoci jednostki ludzkiej i obni¿enia poczucia godnoci i wartoci w³asnej. Nie bez znaczenia jest
tu te¿ obni¿enie wartoci ka¿dej aktywnoci, niemo¿noæ
okrelenia sensownego kierunku dzia³ania i zablokowanie
w³asnej energii cz³owieka.

103

Stan wojenny jako spo³eczna sytuacja stresowa i jej psychologiczne nastêpstwa

Niebezpieczeñstwo kryj¹ce siê w postawie okrelonej
jako racjonalizowana apatia wyra¿a siê przede wszystkim
w przeoczeniu faktu, i¿ stanowi ustawienie siê w pozycji
przedmiotowej. Ogólna sytuacja rozwija siê nadal, wed³ug
w³asnych prawide³, ponad cz³owiekiem, który tê pozycjê
przyj¹³, wbrew niemu, i wpycha go coraz g³êbiej w izolacjê, zwiêkszaj¹c przy tym poczucie utraty w³asnej godnoci
i wartoci. Spadek aktywnoci, obni¿enie poczucia w³asnej
wartoci i godnoci, poczucie beznadziejnoci, bezradnoci,
zagro¿enia  s¹ to podstawowe objawy stanu depresyjnego.
Powszechnoæ takich reakcji psychicznych pozwala wi¹zaæ
je z wyszczególnionymi elementami przewlek³ej sytuacji
stresu spo³ecznego.
Rzecz¹ lekarza jest nie tylko rejestrowaæ i opisywaæ obserwowane fenomeny, rozró¿niaæ wród nich te, które s¹
objawami i te, które maj¹ walor czynników patogennych,
lecz tak¿e szukaæ rodków terapeutycznych i zapobiegawczych. Rodzi siê pytanie: jak mo¿na leczyæ i zapobiegaæ
depresyjnej reakcji na przewlek³y stres spo³eczny?
W medycynie najskuteczniejszym sposobem postêpowania leczniczego jest usuniêcie przyczyny sprawczej.
W tym przypadku by³aby to zmiana sytuacji spo³ecznej.
Trwa ona jednak na tyle d³ugo, ¿e konieczne jest znalezienie i uruchomienie mo¿liwoci i sposobów usuwania tych
jej skutków, które ju¿ powsta³y, oraz zapobiegania rozwojowi nowych, dopóki stres spo³eczny dzia³a.
Koniecznym jest zatem rozwa¿enie mo¿liwoci przeciwdzia³ania mechanizmom patogennym powodowanym
przez tê sytuacjê. Najwa¿niejszym z proponowanych zaleceñ wydaje siê byæ odwrócenie procesu przyjmowania pozycji przedmiotowej. Cz³owiek ma obowi¹zek przyjêcia
postawy podmiotowej. Jedyn¹ mo¿liwoci¹ jej zachowania
jest podjêcie wysi³ku okrelania, przypomnienia znaczenia
i miejsca swoich wartoci. Przypomnienie odpowiedzi na
pytanie: co jest dla mnie wa¿ne, jakie sprawy maj¹ dla
mnie znaczenie? Rekonstrukcja systemu wartoci umo¿liwi w³asne okrelenie zakresu dzia³ania niezbêdnego dla
podtrzymania i zachowania poczucia w³asnej wartoci
i godnoci. Trzeba tu zw³aszcza przypomnieæ o wartoci
pracy i wartoci drugiego cz³owieka. Znaczenie pracy i jej
podstawowy sens filozoficzny nie le¿y przecie¿ w wyprodukowaniu przedmiotu, ale w zrobieniu go dla kogo.
A tak¿e w umiejêtnoci zrobienia czego.
Te dwa elementy: u¿ytecznoæ dla innych oraz rozwijanie i kszta³towanie w³asnych umiejêtnoci czyni¹ pracê znacz¹c¹. Idzie tu i o pieczenie chleba i o zachowanie i rozwijanie wartoci, które tworz¹ nasz¹ kulturê. A tworzy j¹
i umiejêtnoæ pieczenia chleba i pisanie wierszy. Podmiotow¹ postawê przyjmuje siê nie tylko zachowuj¹c swoje
pogl¹dy i gotowoæ ich wyra¿ania, ale tak¿e pamiêtaj¹c
o swoim udziale w tworzeniu i zachowywaniu kultury. Narzuca to obowi¹zek rozwijania w sobie wiadomoci tego,
co w ka¿dym z nas cenne i rozwijania tych wartoci.
Rekonstrukcja systemu wartoci z uwzglêdnieniem
w nim wartoci drugiego cz³owieka i wartoci kulturowych
poci¹gnie za sob¹ przeciwdzia³anie innemu destrukcyjnemu
czynnikowi  z³amaniu wiêzi spo³ecznej. Nie mo¿na nie
doceniæ znaczenia, jakie dla cz³owieka ma jego w³asna grupa spo³eczna i wiêzi jakie ³¹cz¹ go w niej z innymi. To wiêzi
w grupie spo³ecznej pozwalaj¹ czuæ, ¿e jest siê potrzebnym
innym, a tak¿e znaleæ oparcie wtedy, gdy ogarnia nas po-

czucie zw¹tpienia i bezradnoci. Byæ razem z innymi, nie
zamykaæ siê w sobie  to kolejne i wa¿ne zalecenie.
Cz³owiek depresyjny niechêtnie korzysta z rozrywek,
trudno mu bawiæ siê. Chêtniej zajmuje siê tym, co pomaga
mu zrozumieæ co siê z nim dzieje i co czuje. £atwiej czyta
ksiêgê Hioba ni¿ fraszki Reja. Jest zatem i jedno jeszcze
zalecenie  poszerzania swojej wiadomoci o tym jak mo¿na prze¿ywaæ i co mo¿na robiæ w sytuacjach trudnych,
w sytuacjach katastrof dziejowych. Sytuacja w jakiej siê
znajdujemy, chocia¿ szczególna da siê przybli¿yæ do innych
dramatycznych sytuacji historycznych. Czytaj¹c pamiêtniki i opracowania okresów represji, takich jakie mia³y miejsce po t³umionych powstaniach czy w czasie wojen mo¿na
nie tylko dowiedzieæ siê co prze¿ywali wtedy inni ludzie,
ale i zrozumieæ mechanizmy spo³eczne jakie umo¿liwia³y
im prze¿ycie i przechowanie istotnych wartoci kulturowych. Jest to jeszcze jedna mo¿liwoæ korzystania z dowiadczeñ innych ludzi.
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Refleksja autorów, rok 2007
Tekst sprzed æwieræ wieku...
Z inicjatywy i na zaproszenie Naczelnego decydujemy
siê opublikowaæ w Postêpach tekst, który ukaza³ siê w
1982 r. w powielaczowym pimie podziemnym Acta Medica
Cracoviensia Tempore Status Belli. Mo¿e to zabrzmieæ nieskromnie, ale dzi, 25 lat po napisaniu tego krótkiego tekstu, mamy poczucie, ¿e dotknêlimy czego istotnego dla
¿ycia psychicznego cz³owieka.
W naszej Katedrze wiadomoæ skutków stresu pourazowego istnia³a od dawna: w latach 19591963 przeprowadzano badania by³ych wiêniów KL Auschwitz. W póniejszych
latach, ju¿ w III Rzeczpospolitej badalimy ocalonych
z Holocaustu ¿ydowskiego, w latach 20042007  ocalonych z Holocaustu romskiego. Badalimy tak¿e ocalonych
na Wschodzie oraz ofiary wiêzieñ stalinowskich.
Dwadziecia piêæ lat temu satysfakcj¹ dla nas jako autorów by³ fakt, ¿e by³ on po opublikowaniu (jeli jest to w³aciwe s³owo w odniesieniu do pisma wydanego w niewielkim nak³adzie i kolportowanego poza oficjalnym obiegiem)
kilkakrotnie odczytywany w rozg³oni G³os Ameryki.
W niniejszej publikacji zdecydowalimy siê niczego nie
zmieniaæ w stosunku do tekstu oryginalnego. Czytelnikom
Postêpów pozostanie rozstrzygn¹æ, czy uwagi sprzed lat
zachowuj¹ swoj¹ aktualnoæ.
Maja Z. Grudzieñ
[Maria Orwid, Jacek Bomba, Bogdan de Barbaro]
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Umacnianie  nadzieja
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pod red.
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Ksi¹¿ka ukaza³a siê w maju 2007 r., mo¿na j¹ zamówiæ
w Dziale Wydawnictw
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-987 Warszawa
tel. (22) 4582 704, e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl
Cena ksi¹¿ki 20 PLN
Inspiracj¹ do napisania tej ksi¹¿ki by³y relacje z pierwszej rêki  wiadectwa ozdrowieñców.
Prace tego rodzaju coraz czêciej pojawiaj¹ siê w anglojêzycznej literaturze fachowej. Osoby
z dowiadczeniem choroby psychicznej opisuj¹ w nich, w jaki sposób przezwyciê¿y³y ograniczenia zwi¹zane z chorob¹, co pomaga³o w tym procesie i co umo¿liwi³o im, mimo wszystko,
wieæ pe³ne i satysfakcjonuj¹ce ¿ycie.
Ksi¹¿ka, któr¹ gor¹co polecamy wszystkim zainteresowanym, sk³ada siê z piêciu czêci.
Pierwsza z nich powiêcona jest analizie fenomenu nadziei i jego znaczenia w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka, a tym samym  w leczeniu i odzyskiwaniu zdrowia. Druga  zapoznaje Czytelnika
z aktualnymi koncepcjami dotycz¹cymi procesu zdrowienia, umacniania oraz partnerskiego
sprawowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W trzeciej  autorzy omawiaj¹ zagadnienie
piêtna choroby psychicznej oraz opisuj¹ sposoby zwalczania tego niekorzystnego zjawiska.
Czwart¹ czêæ stanowi m.in. zapis wspomnieñ o przyjacielu, jakim dla pracownika oddzia³u
psychiatrycznego sta³ siê jeden z jego pacjentów (Mój przyjaciel schizofrenik). I wreszcie
pi¹ta  to osobiste refleksje tych, którzy zmagali siê z chorob¹ i uda³o im siê wyjæ z tego
dowiadczenia obronn¹ rêk¹.

