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Esej
Essay

Mój przyjaciel schizofrenik1
My friend schizophrenic
MIECZYS£AW B. KLIMEK

Trzecie stadium, to stadium degradacji  nazwa wskazuje, ¿e nastêpuje tu totalna degeneracja psychiczna, to ju¿ ruina. Nie ma ju¿ tej osoby, która kiedy by³a w tym ciele. Zupe³ne odciêcie od rzeczywistoci. To stadium zwane jest te¿ okresem wygasania, bo wygasaj¹ emocje spo³eczne. Pojawia siê
trwa³y rozpad osobowoci. To ju¿ trwa³y defekt schizofreniczny, nic siê ju¿ nie zmienia (z Internetu)

Jestem twoim przyjacielem...  zacz¹³em z rozpêdem
tyradê zmierzaj¹c¹ do spacyfikowania jego g³onych, przeszkadzaj¹cych grupie wtrêtów... I zatka³o mnie! Bowiem
jego gêba rozanieli³a siê nagle i pojania³a niezwykle. Rozpromieni³ siê i zamar³ z otwartymi ustami. Dziêki temu
dotar³o do mnie prawdziwe znaczenie wypowiedzianych
w³anie s³ów: do tego mê¿czyzny, prawie mojego rówienika, faceta z czterdziestoletni¹ bez ma³a histori¹ ¿ycia
w psychiatrykach zapewne od bardzo dawna nikt tak nie
powiedzia³. I czy w ogóle ?
*

*

*

Dziubeñka znam od przesz³o dwudziestu lat. Kiedy
 pocz¹tkuj¹cy psycholog  trafi³em do tego zak³adu, kiedy
mi go pokazano, us³ysza³em komentarz: To zejciowa
forma schizofrenii, kompletnie zdefekcia³y. To, co mówi, to
ju¿ tylko sa³atka s³owna. Wiadomo: zanik uczuciowoci
wy¿szej, odrêbny, niezrozumia³y dla normalsów wiat
Wiadomo?!
A Dziubeniek na te opinie co dnia pracuje solennie:
dziwaczne zachowania, niezrozumia³e teksty, niezwyk³e
rytua³y. Niezborne wypowiedzi gêsto upstrzone przekleñstwami (wiêkszoæ brzmi jednak u niego zadziwiaj¹co czysto i niewinnie) i charakterystycznymi powtarzankami.
Czêsto mówi o seksie i pieni¹dzach, ci¹gle chce uszczêliwiæ wszystkich wokó³ wagonami pieniêdzy. Jak wielu
mieszkañców psychiatryków z oddaniem powiêca siê
¿ebractwu: szczególnie namolnie prosi o papierosy (jak
wiêkszoæ), leki (to ju¿ tylko nieliczni), co do zjedzenia
albo... o cokolwiek (No to daj mi byle co... cokolwiek!).
Ale ja ci¹gle wyrazicie pamiêtam scenê, kiedy biega
z promienn¹ twarz¹ i rozdaje wszystkim wokó³ ³akocie
i przysmaki przywiezione przez rodzinê w trakcie odwiedzin, i to takich raz na parê lat.

W rozmowach czêsto nazywa mnie a to tatusiem, a to
Jezusem, czasem uwa¿a mnie nawet za... siebie! Obdarza
mnie wieloma to¿samociami i wcieleniami. Siebie zreszt¹
te¿. Leczy ludzi dotykiem, wiêc nieraz nazywa siebie
Harrisem, czêciej za ojcem Pio. Od lat bez widocznych
szkód po³yka ¿arz¹ce siê niedopa³ki (!) i listki doniczkowych kwiatków. Nie cierpi much (Muchy diab³y  mówi
 muchy to winie), gotów je têpiæ nawet w najbardziej
niedostêpnych miejscach, wspinaj¹c siê na porêczne i nieporêczne podwy¿szenia.
Na poziomie konkretu wie bardzo dobrze, kim jestem na
co dzieñ, podobnie nie ma w¹tpliwoci co do w³asnej, bazowej to¿samoci: zawodu, ¿yciorysu, stanu rodzinnego.
Zdefekcia³y schizofrenik... D³ugi czas i ja tak w³anie go
spostrzega³em. To sam Dziubeniek doprowadzi³ mnie  krok
po kroku  do zmiany tego obrazu. Ten chory psychicznie (a raczej jego wizerunek, stereotyp potoczny) bardzo
odmienia siê, kiedy zostajemy sami, kiedy siadamy obok
lub naprzeciwko siebie. Zdarza siê wtedy, ¿e pozwala opaæ
maskom, ochronnemu kostiumowi wariata (od ³ac. varius
 inny), i ukazuje twarz zmêczonego cz³owieka... Cz³owieka
z bardo trudnym ¿yciem i ¿yciorysem. Cz³owieka, któremu
przysz³o prze¿yæ dziesi¹tki lat w oddzia³ach psychiatrycznych, czêsto w niewyobra¿alnie nieludzkich warunkach,
samotnego, opuszczonego ca³kowicie przez rodzinê (wcale
liczn¹ zreszt¹ i nie nazbyt daleko rozsian¹). Ale te¿ cz³owieka m¹drego, obdarzonego talentem do oddzielania ziarna od plew, spraw b³ahych od wa¿nych, treci od formy
Który te¿ czêsto ukazuje twarz pogodnego, niekiedy dowcipnego faceta, sprawia wra¿enie, ¿e umie siê zdystansowaæ
do samego siebie (schi?) i ¿ycia, ³agodnego i pogodnego.
Wystarczy jednak, ¿eby ktokolwiek wszed³ w pole widzenia, a Dziubeniek b³yskawicznie zmienia siê w przyk³adnego wariata z ca³ym bogactwem psychopatologicznych objawów.

1 Praca wyró¿niona III nagrod¹ na konkursie literackim zorganizowanym przez Fundacjê Komunikacji Spo³ecznej oraz Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne z okazji V Dnia Solidarnoci z Osobami Choruj¹cymi na Schizofreniê (10 wrzenia 2006). Temat konkursu
brzmia³: Razem w pracy  Razem w ¿yciu. Z uzasadnienia jury konkursu:  Opowieæ o Dziubeñku jest najlepszym wiadectwem
tego, jak mo¿na zmieniaæ postawy spo³eczne wobec choruj¹cych, szczególnie tych, którzy uchodz¹ za odra¿aj¹cych czy niezrozumia³ych.
Tekst stawia przed nami wyzwanie  wyzwanie do wra¿liwoci na cz³owieczeñstwo i dobroæ tych, którzy z powodu choroby s¹ odrzuceni
i marginalizowani. To opowieæ o piêknej przyjani, w której chory staje siê bardziej zrozumia³y, a zdrowy przemienia siebie i innych,
poprzez przyjañ z chorym (red.).
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Anegdota g³osi, ¿e w czasach g³êbokiej komuny nawiedzaj¹cego nasz zak³ad leczniczy biskupa Dziubeniek powita³
z t³umu czekaj¹cych przy bramie dziarskim a przyjaznym:
Czeæ, ch..., jak siê masz?. Pewnie ³atwo wyobraziæ sobie
tê konsternacjê i ogólne za¿enowanie...
Jego przydomek, ksywka staje siê zrozumia³a, kiedy trochê go pos³uchaæ: Dziubeñku  mówi do ka¿dej spotkanej
sympatycznej mu osoby, kiedy jest w dobrym humorze.
Bo te¿ Dziubeniek jest jak czas: tyka wszystkich
*

*

*

Próbuj¹c wycyganiæ co ode mnie, wykazuje zadziwiaj¹co dobr¹ pamiêæ: Daj mi to br¹zowe, co w zesz³ym tygodniu!. Zwykle to ja nie pamiêtam, co to takiego by³o. Doæ
³atwo i pogodnie przyjmuje odmowê, z min¹ mówi¹c¹: No,
zawsze warto spróbowaæ. Zdarza siê czasami, ¿e to ja chcê
mu co daæ: owoce, cukierek... Wtedy równie¿ jego twarz
siê rozpromienia, dziêkuje z wylewn¹ wdziêcznoci¹, ale
i leciutk¹ nut¹ za¿enowania. Ka¿dy prezencik, ka¿dy drobiazg przyjmuje jak cenny dar.
Zazdroszczê mu tej piêknej umiejêtnoci, podgl¹dam
i uczê siê od niego.
*

*

*

Przed paru tygodniami spêdzilimy trochê czasu w moim
gabinecie, w koñcu Dziubeniek zabra³ siê do wychodzenia.
Podszed³ do drzwi, zatrzyma³ siê... i zawróci³:
 Jako tak ciê¿ko mi siê dzi rozstaæ z tob¹!  rzek³
bardzo serio.
*

*

*

Bodaj przed dwoma laty przed Wigili¹, kiedy ju¿ wychodzi³em z pracy, na korytarzu podszed³ z d³ugimi i kwiecistymi ¿yczeniami wi¹tecznymi:
 Oby by³ spokojny o jutro  zakoñczy³. Czy kto
przed nim z³o¿y³ mi tak prawdziwie m¹dre ¿yczenia?
*

*

*

Siedzielimy kiedy w s³oñcu, ponad tafl¹ górskiego
jeziora, w samym rodku cudownie piêknego Beskidu, tak
wspaniale widocznego z balkonu trzeciego piêtra, ³owi¹c
promienie wiosennego s³oñca. Nasz¹ leniw¹, wolniutk¹,
przetykan¹ d³ugimi pauzami rozmowê przerwa³ telefon.
Dziubeniek przys³uchiwa³ siê rozmowie telefonicznej ma³o
uwa¿nie.
 Z kim rozmawia³e?  powiedzia³, kiedy skoñczy³em.
 Z kobiet¹  odpar³em.
 Kochasz j¹?  zapyta³ swoim najzwyklejszym tonem.
*

*

*

Ciê¿ko, nie lekko  to czêsto powtarzana przez niego
fraza. Ton g³osu i mimika nie pozostawiaj¹ cienia w¹tpliwoci, ¿e w tych s³owach zamyka rzeczywicie ciê¿ki baga¿ ¿yciowego dowiadczenia. Ale w tym, jak mówi, nie
ma nic z u¿alania siê, labidzenia i pretensji. To raczej akceptacja, rozumienie i pogodzenie dojrza³ego faceta.
*

*

*

W dniach ¿a³oby po mierci Jana Paw³a II obejrza³em
drug¹ czêæ filmu o ojcu Pio. Obejrza³em z dziubeñkowej
inspiracji. Aktor graj¹cy niezwyk³ego zakonnika by³ uderzaj¹co podobny do ojca Pio z portretów i zdjêæ. Maj¹c w pamiêci dziubeñkowe dzia³ania lecznicze pod szyldem ojca Pio,
wyobrazi³em sobie... Dziubeñka z brod¹! On te¿ wyda³ mi
siê zaskakuj¹co podobny do charyzmatycznego zakonnika.
Nastêpnego dnia zapyta³em wiêc:
 Jak to jest, Dziubeñku, kiedy jeste ojcem Pio?
 Nas jest kilku  odpowiedzia³, bez cienia wahania powa¿nym, solennym i zwyczajnym tonem. Jakby mówi³ o
czym ma³o znacz¹cym a oczywistym.
*

*

*

Ca³kiem niedawno, wychodz¹c z pracy, chcia³em daæ
mu truskawki (specjalnie kupi³em wiêcej), ale nie mog³em
go znaleæ. Wychodz¹c ju¿ ostatecznie, zabra³em te truskawki i parê innych owoców z nadziej¹, ¿e mo¿e jednak
spotkam go po drodze. Otwieram drzwi i wpadam wprost
na niego. Kiedy mu da³em te owoce, Dziubeniek z nieco
figlarnym za¿enowaniem:
 Ooo, jak ja ci siê odwdziêczê?
 No znasz chyba takie jedno s³owo?  ja na to dydaktycznie.
 Bóg zap³aæ?!  zapyta³ po chwilce na po³y twierdz¹co,
z tym swoim specjalnym, lekko ³obuzerskim umiechem.
*

*

*

Zachcia³o mi siê mieæ zdjêcie z Dziubeñkiem. Mia³em
wietny  jak mi siê zdawa³o  pomys³, ¿eby by³o to co na
wzór niemiertelnej sceny koñcowej z Greka Zorby.
Dziubeniek na zdjêcie zgodzi³ siê bez entuzjazmu, ale zdecydowanie odmówi³ upozowania. I to wyranie widaæ na
naszej wspólnej fotce. Wiêc to jednak znów on zadecydowa³ o jego kszta³cie artystycznym.
Zaprosi³em go do obejrzenia tego zdjêcia. Ogl¹da³ d³ugo (zdjêcie ma³e, niezbyt wyrane), po czym skomentowa³
nasze podobne siwizny:
 Dwie bia³e g³owy!
*

*

*

 Wiesz co, Dziubeñku, chcê co napisaæ o nas, o naszej
przyjani, bo to wydaje mi siê wa¿ne. Zgadzasz siê, ¿ebym
Ciê opisa³, tak jak potrafiê? Mo¿e to kto wydrukuje
 Mo¿e byæ  odpar³ lakonicznie, dopytawszy o parê
szczegó³ów.
*

*

*

Dwie scenki z Dziubeñkiem z ostatnich dni. Dwa tygodnie by³em z pacjentami na obozie rehabilitacyjnym, weekend spêdzi³em na konferencji, wiêc przez prawie trzy tygodnie nie widzielimy siê. Na pierwsze, przelotne spotkania
zareagowa³ zwyczajnym: Czeæ!. Kiedy spotkalimy siê
kolejny raz, Dziubeniek nagle... rzuci³ mi siê w ramiona,
owiadczaj¹c: KOCHAM CIÊ!
*

*

*
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Z wyk³adów profesora Antoniego Kêpiñskiego zapamiêta³em i takie zdanie: Je¿eli schizofrenik pokocha, to
przestaje byæ schizofrenikiem.
Kim Ty jeste, Dziubeñku?
*

*

*

Nasze spotkania wci¹¿ trwaj¹, porozumienie  takie
prawdziwe, na wielu poziomach  rozwija siê. Ciekawe, jak
wiele jeszcze siê zdarzy w tej naszej przyjani? Ile jeszcze
razem bêdziemy mogli dopisaæ do tej historii?
*

*

*

 ¯yj wiecznie  zwyk³ mówiæ do mnie Dziubeniek na
po¿egnanie.
 ¯yj i Ty wiecznie, Jasiu, mój stary przyjacielu!
(2005 r.)
Mój przyjaciel Schizofrenik i ¿ycie,
czyli przedtem i potem
Piêkne to i szlachetne! Ale g³upie, bo nierealne!. Tak
mniej wiêcej, z lekkim przek¹sem, powiedzia³a wiele lat
temu moja nauczycielka psychoterapii, do dzi bêd¹ca dla
mnie autorytetem. A powiedzia³a to, kiedy siê wyda³o, ¿e
w ¿yciu zawodowym chcê wp³ywaæ na stosunek tzw. zdrowych do chorych psychicznie, chcê go zmieniaæ, poprawiaæ. Tym razem nie wzi¹³em sobie zbytnio jej zdania do
serca: w koñcu uda³o mi siê ju¿ zrobiæ parê rzeczy niemo¿liwych, a zreszt¹  walkê z wiatrakami mo¿na uczyniæ piêknym sensem ¿ycia.
*

*

*

Przez wiele lat wygl¹da³o jednak na to, ¿e ta kobieta
mia³a racjê. Korzysta³em z ró¿nych okazji  szkoleñ, spotkañ, warsztatów, integracyjnych zdarzeñ...  mówi³em do
m³odzie¿y szkó³ podstawowych i rednich, do personelu
medycznego, ale jako trudno by³o dostrzec efekty. W koñcu przesta³em owiecaæ, pouczaæ i apelowaæ do sumieñ.
Skupi³em siê na jak najzwyklejszym traktowaniu chorych,
z nadziej¹ niemia³¹, ¿e mo¿e to znajdzie naladowców.
Odpuci³em sobie normalsów, wolniutko zbli¿aæ siê zacz¹³em do wariatów. Po prostu, codziennie... To okaza³o siê
³atwe, kszta³c¹ce i przyjemne. Co rusz spotyka³y mnie niezwyk³e niespodzianki ze strony chorych.
Niespodzianki? W³aciwie by³y to ca³kiem zwyczajne,
ciep³e, nieraz serdeczne i m¹dre s³owa i zachowania. Niespodziewane tylko wtedy, gdy wierzy siê w stereotypy
i uprzedzenia, a lêk przed chorob¹ psychiczn¹ zabija duszê.
W tym czasie zdarza³o mi siê, wiadomie i niewiadomie, faworyzowaæ ludzi chorych, niepe³nosprawnych i kalekich. Czêsto zreszt¹ robiê to i dzi, chocia¿ z³agodnia³em
ju¿ w stosunku do zdrowych. Wiêkszoci zdrowych...
*

*

*

Po jednym ze spotkañ z Dziubeñkiem duma³em sobie
melancholijnie, ¿e w³aciwie szkoda zostawiaæ te jego pe-

re³ki, te z³ote myli ulotnemu przemijaniu... I zacz¹³ mi kie³kowaæ pomys³ spisania, wybiórczego wynotowania tego, co
zapamiêta³em i co dla mnie by³o najciekawsze. Po jakich
dwóch, mo¿e trzech latach zasiad³em do pisania. Wyszed³
z tego w³anie ten krótki tekst Mój przyjaciel schizofrenik.
A co by³o póniej? Od lat publikowa³em w lokalnej prasie niewielkie teksty. Ten by³ jednak dla mnie czym zupe³nie nowym i bardzo, bardzo zale¿a³o mi na nim ze wzglêdu
na siebie, Dziubeñka i ... schizofreniê! Z dr¿eniem serca
i niemia³oci¹ zacz¹³em wiêc pokazywaæ go najbardziej
zaufanym przyjacio³om. W koñcu z pe³n¹ wiadomoci¹
pisa³em w poprzek wielu uznanych, uwiêconych pogl¹dów,
te¿  na przekór stereotypom, w dodatku impresyjnie i emocjonalnie. Dopiero po pierwszych dobrych recenzjach z oddali odwa¿y³em siê pokazaæ opowieæ wybranym osobom
z personelu, zaczynaj¹c od tych, które Dziubeñka dobrze
i d³ugo zna³y. Ciekawostk¹ jest dla mnie, ¿e jedyne wyrazy
sprzeciwu czy protestu wywo³a³y s³owa o nieludzkich warunkach psychiatryków, a protestowa³y osoby, którym
wiek lub biografia nie pozwoli³y widzieæ warunków panuj¹cych w psychiatrycznych molochach w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Ja widzia³em i pamiêtam do
dzi. Lot nad kuku³czym gniazdem w porównaniu z realiami tamtego czasu w Polsce to wrêcz sielanka.
*

*

*

Niektórzy z tych pierwszych czytelników oddzia³owych
odkryli ze zdziwieniem, ¿e byli obecni w której z opisanych sytuacji, widzieli j¹ i s³yszeli, wiêc z jeszcze wiêkszym zaanga¿owaniem wczytywali siê w opowieæ. Oni
wiedzieli, ¿e jest w ca³oci prawdziwa. Ich reakcje na tekst
by³y tak dobre, ¿e wreszcie postanowi³em poddaæ siê najtrudniejszemu egzaminowi... Najpierw jednak dosta³o ten
tekst do przeczytania dwoje moich nowych przyjació³ z Zielonej Góry  oboje z rozpoznanymi psychozami, ona ze
schizofreni¹ chroniczn¹. Dopiero to, ¿e ich recenzje by³y
dobre, nawet bardzo dobre (bardzo wam dziêkuje, Kochani!), da³o mi odwagê do podjêcia najtrudniejszej próby...
*

*

*

Najpierw  przed niespe³na rokiem  przeczyta³em tekst
samemu Dziubeñkowi, przypominaj¹c wczeniej jego zgodê
na te zapiski. Ale¿ mia³em tremê! Akurat tego dnia by³
w marnym stanie psychicznym i somatycznym, nie by³o widaæ wyraniejszego zrozumienia, jednak jego twarz znów
promienia³a, szczególnie kiedy s³ysza³ swoj¹ ksywkê (na
potrzeby publikacji nieco j¹ odmieni³em, ale czytaj¹c przywraca³em jej oryginalne, dobrze mu znane brzmienie). Nieco
póniej mog³em przekazaæ Dziubeñkowi niezwyk³y prezent:
pewna zaprzyjaniona osoba wykona³a kilka egzemplarzy
samizdatowej ksi¹¿ki, w której umieci³a opowieci trójki
autorów; ta o Dziubeñku by³a pierwsza, poprzedzona nasz¹
wspóln¹ fotk¹  t¹ sam¹, o której mowa w tekcie. Jeden
egzemplarz ksi¹¿ki wrêczy³em osobicie Dziubeñkowi.
Przyj¹³ go ze wzruszeniem, delikatnie... Od razu po obejrzeniu poprosi³ swoj¹ ulubion¹ terapeutkê o przechowanie,
bo w jego szafce ksi¹¿ka mia³aby ma³e szanse przetrwania.
Dopiero po tej Dziubeñkowej akceptacji zdecydowa³em siê
przeczytaæ opowieæ we wszystkich grupach terapeutycznych,
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które prowadzê w orodku. I w³aciwie wszêdzie zosta³a
ona przyjêta z ciep³ym zainteresowaniem i zrozumieniem.
A grupy te sk³adaj¹ siê praktycznie wy³¹cznie z przewlekle
chorych schizofreników... Jeden tylko pacjent zapyta³:
Nie za mocno to opisane?. O dziwo, mia³ na uwadze
ten sam fragmencik tekstu, który nie spodoba³ siê kilku
osobom z personelu. Zatem ten schizofrenik upomnia³ siê
troskliwie o dobre traktowanie personelu; zatroszczy³ siê
o jego samopoczucie.
*

*

*

Nie wiem dok³adnie, ilu czytelników mia³ dotychczas
ten tekst, a dok³ada³em starañ, by by³o ich wielu... I tak
najwa¿niejsze dla mnie s¹ zmiany, do których siê przyczyni³,
zw³aszcza te, które sam mog³em zobaczyæ i us³yszeæ.
Kiedy wiêc tekst zacz¹³ kr¹¿yæ po oddziale, czêæ personelu zaczê³a nagle inaczej postrzegaæ Dziubeñka, co prze³o¿y³o siê na wyranie inny odcieñ stosunku do niego. Przesta³
byæ tylko pacjentem, sta³ siê te¿ interesuj¹c¹, wielowymia-

row¹, ciekaw¹ osob¹! Tak w³anie: osob¹, cz³owiekiem!
Zdarza³o siê (i zdarza nadal), ¿e przychodz¹ do mnie na
skargê: Pañski przyjaciel pali w sali, niech pan co zrobi.
Bywa, ¿e interweniuj¹ tak zarówno pacjenci, jak i personel.
Jednak wyrana zmiana w tonie, w traktowaniu, w kontakcie z Dziubeñkiem jest ci¹gle widoczna. A ja wierzê  mam
mocne przes³anki tej wiary  ¿e to pocz¹tek zmiany spo³ecznej; zmiany, która od tak dawna by³a moim marzeniem.
Wierzê równie¿, ¿e zmiana stosunku do jednego chorego
 jak krêgi na wodzie  musi odmieniaæ, zabarwiaæ niepostrze¿enie stosunek do innych chorych.
A on? On to natychmiast poczu³ i zacz¹³ z tego korzystaæ! Zacz¹³ swoje z³ote myli wyg³aszaæ publicznie, publicznie ju¿ okazywaæ ludziom sympatiê, coraz czêciej zrzucaæ
maskê wariata. Cz³owiek w Dziubeñku wyranie wypiera
pacjenta. I mimo postêpów paru chorób, ze schizofreni¹ na
czele, mimo pojawiaj¹cego siê zniedo³ê¿nienia, ta nasza
wspólna historia ci¹gle rozwija siê... i dzia³a!
 Co jeszcze nam siê uda razem, Jasiu?
(2006 r.)

