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Opis przypadku
Case report

Przypadek schizofrenii  danse macabre z rodzin¹ w tle
A schizophrenia case  danse macabre with the family in the background
MA£GORZATA KALINOWSKA, KRZYSZTOF KOTRYS
Ze Szpitala  Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach

STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek wspó³wystêpowania nasilonych objawów schizofrenii oraz skrajnych trudnoci w funkcjonowaniu spo³ecznym z wra¿liwoci¹ i talentem poetyckim.
Przypadek. 20-letni¹ pacjentkê chor¹ na schizofreni¹ o z³o¿onym obrazie psychopatologicznym przedstawiono z perspektywy
kliniczno-opisowej oraz psychologicznej z wykorzystaniem paradygmatu psychodynamicznego i systemowego. Do³¹czono teksty
poetyckie i przyk³ady twórczoci plastycznej pacjentki.
Komentarz. Schizofreniê nale¿y rozpatrywaæ wielowymiarowo, bior¹c pod uwagê cechy indywidualne pacjenta. Znaczne nasilenie objawów schizofrenii nie musi upoledzaæ zdolnoci do wyra¿ania w³asnych prze¿yæ w formie poetyckiej, a nawet mo¿e te
zdolnoci wzbogacaæ.
SUMMARY
Objective. A case is presented of exacerbated schizophrenic symptoms and extreme difficulties in social functioning concurrence
with sensitivity and poetic talent.
Case. The case of a 20-year-old female patient suffering from schizophrenia with a complex psychopathological picture is reported
from the clinical-descriptive and psychological perspective using the psychodynamic and systemic paradigms. Examples of the
patients poetry and paintings are enclosed.
Commentary. Schizophrenia should be considered multidimensionally, with individual features of the patient taken into account.
A marked severity of schizophrenic symptoms does not have to impair, and may even enhance the patients ability to express their
experiences in poetry.
S³owa kluczowe: schizofrenia / psychogeneza schizofrenii / twórczoæ a psychopatologia
Key words:
schizophrenia /psychogenesis of schizophrenia / creativity and psychopathology

Tocz¹ce siê od lat rozwa¿ania badaczy na temat
przyczyn, etiopatogenezy i istoty schizofrenii nadal
nie doprowadzi³y do jednoznacznych rozstrzygniêæ.
Przewa¿a pogl¹d, ¿e kliniczne stany schizofreniczne
mog¹ byæ opisane jako heterogenne kontinuum, z ostrymi psychozami wynikaj¹cymi z rozleg³ych i g³êboko
zakorzenionych zaburzeñ rozwojowych  na jednym
biegunie, i odwracalnymi, prognostycznie ³agodnymi
stanami psychotycznymi  na drugim [1]. Tak wiêc,
istniej¹ co najmniej dwie schizofrenie o ró¿nym udziale
czynników genetycznych, neurofizjologicznych i psychospo³ecznych.
Od czasu opracowania w latach szeædziesi¹tych
przez zespó³ w Palo Alto s³ynnej koncepcji podwójnego
wi¹zania du¿¹ wagê przywi¹zuje siê równie¿ do znaczenia rodowiska rodzinnego dla powstawania i utrzymywania siê objawów schizofrenii i to zarówno w ujêciu psychologiczno-rozwojowym jak i systemowym.
Kolejne badania i dowiadczenia terapeutów rodzinnych
skojarzy³y pojêcie schizofrenogennej matki raczej ze

stygmatyzuj¹c¹ etykietk¹ ni¿ nonym klinicznie wyjanieniem [2, 4, 5, 6]. Zdecydowana wiêkszoæ badaczy
jest zgodna co do tego, ¿e psychologiczne czynniki
zwi¹zane z patogenez¹ schizofrenii znacznie wykraczaj¹
poza diadê matkadziecko. Rozliczne wymiary opisywane w wyniku badañ rodzin obejmuj¹: schizmatyczne
i ukone relacje ma³¿eñskie [2], atmosferê pseudowzajemnoci [6], rodziny chaotyczne i sztywne [1].
W rozwojowym ujêciu psychodynamicznym patogeneza schizofrenii jest ³¹czona przede wszystkim z procesem separacji i rozwi¹zaniem relacji symbiotycznej
z matk¹. Relacja symbiotyczna miêdzy matk¹ i dzieckiem utrzymuje siê dopóki matka (lub inny obiekt self)
nie potrafi rozeznaæ wiadomie swojej potrzeby pos³u¿enia siê dzieckiem jako uzupe³nieniem siebie i dlatego
nie jest zdolna do pozostawienia go. Nadal jest niezdolna do prze¿ycia ¿a³oby po porzuceniu, jakiego dowiadczy³a we wczesnym dzieciñstwie, obudzonego na nowo
zaniechaniem opieki nad dzieckiem, kiedy zaczyna
przejawiaæ potrzebê indywiduacji [3].
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Diagnozy i hospitalizacje
Pacjentka lat 20, wielokrotnie hospitalizowana od pocz¹tku wyst¹pienia objawów, w pierwszej klasie szko³y
redniej (do jesieni 2003 r. 12-krotnie). Kolejne rozpoznania (chronologicznie):
1. obserwacja w kierunku zaburzonego rozwoju osobowoci  odnotowano problem samouszkodzeñ i zaburzeñ jedzenia,
2. zespó³ depersonalizacjiderealizacji w okresie adolescencji  odnotowano zachowania samobójcze, zaburzenia jedzenia, obecnoæ psychogennych bólów
brzucha,
3. obserwacja w kierunku zaburzenia schizotypowego,
4. obserwacja w kierunku rozwoju osobowoci chwiejnej emocjonalnie,
5. zaburzenia depresyjne w przebiegu zaburzonego rozwoju osobowoci,
6. zaburzenia typu borderline.
NMR g³owy (luty 2002 r.) bez zmian.
W trakcie kolejnych hospitalizacji koncentrowano
siê na rozmaitych zaburzeniach zachowania nie odnotowuj¹c objawów psychotycznych, których wystêpowanie stwierdzilimy ju¿ w pierwszym kontakcie z pacjentk¹ w po³owie 2002 r., by³y to zw³aszcza halucynacje
s³uchowe o charakterze dialogów na temat pacjentki s³yszanych w tym samym pomieszczeniu, komentarzy pod
jej adresem, szeptów, podpowiedzi itd. Liczne by³y równie¿ urojeniowe interpretacje otoczenia, zwi¹zane z tym
poczucie zagro¿enia czy fantazje kr¹¿¹ce wokó³ tematyki mierci, piek³a i krwi. Pacjentka wyobra¿a³a sobie,
¿e kto chce podpaliæ dom, zaatakowaæ jej rodzinê. Towarzyszy³ temu nieadekwatny afekt  opisywa³a swoje
przera¿aj¹ce wizje ze spokojem i umiechem.
W trakcie badania spe³nia³a kryteria schizofrenii paranoidalnej wg ICD-10.
Kolejna hospitalizacja równie¿ zakoñczy³a siê diagnoz¹ borderline, pomimo tego, ¿e zastosowano ju¿ klasyczne leczenie antypsychotyczne (perfenazyna).
Historia kontaktu
Pierwszy kontakt z pacjentk¹ mia³ miejsce w listopadzie 2001 r., kiedy rodzice zg³osili siê z ni¹ prosz¹c
o diagnostykê psychologiczn¹. Definiuj¹c problem podkrelali swoje zdezorientowanie co do stanu zdrowia
córki i brak jednoznacznej diagnozy w dotychczasowym
leczeniu. Zwracali przede wszystkim uwagê na jej zachowania agresywne i autoagresywne, zmiennoæ nastrojów,
treci urojeniowe, omamy (s³yszane g³osy, widziane postaci), wystêpuj¹c¹ u niej fascynacjê krwi¹ i mierci¹.
Pacjentka zbadana zosta³a testem Rorschacha i Testem
Apercepcji Tematycznej (TAT). Wyniki badañ wskazywa³y na silnie zaburzaj¹cy wp³yw emocji na mylenie i dzia³anie, przewagê emocjonalnoci pierwotnej,
sterowanej przez aktywnoæ orodków podkorowych,
s³ab¹ zarówno intelektualn¹, jak i niewiadom¹ kontrolê
emocji, rozszczepienie prze¿ywanych emocji od funk-

cji intelektualnej. W TAT dominowa³ nastrój depresyjny,
silna fascynacja mierci¹ i samobójstwem, powtarzaj¹ce
siê motywy choroby, mierci, szpitala psychiatrycznego.
Kontakt z psychologiem mia³ miejsce z przerwami
od grudnia 2001 r. do jesieni 2003 r.
Objawy na tle rodziny
Objawy zak³ócaj¹ce funkcjonowanie pacjentki wystêpowa³y od pierwszej klasy szko³y redniej. Pocz¹tkowo
by³o to poczucie wyobcowania z grupy rówieniczej, podejrzenia, ¿e nie jest akceptowana przez kole¿anki, du¿e
skoncentrowanie na wadze, liczenie kalorii (w jednym
z pierwszych rozpoznañ rozpoznano anorexia nervosa),
pierwsze samookaleczenia  nacinanie skóry. Wtedy to
koncentracja na wadze cia³a i samookaleczenia zosta³y
zauwa¿one przez rodziców i dosz³o do pierwszego kontaktu z psychiatr¹.
Od tego czasu objawy najczêciej rozkwita³y na
tle rodziny. W innych sytuacjach (np. w szkole, w kontaktach spo³ecznych, w trakcie sesji terapeutycznych)
dominowa³a chwiejnoæ nastroju, sp³ycenie kontaktu
emocjonalnego i zaburzenia poznawcze (zaburzenia
koncentracji uwagi, pamiêci, widzenia). Pacjentka rzadko opowiada³a o osobach spoza rodziny, ludzie z zewn¹trz wydawali siê jej bardziej obiektami ni¿ rzeczywistymi ludmi, równie rzadko opowiada³a o czasach
sprzed pocz¹tku wystêpowania objawów.
Stopniowo dosz³o do sytuacji, w której codzienne
¿ycie rodziny od kilku lat skoncentrowane by³o wokó³
zachowañ autoagresywnych i agresywnych pacjentki
o ró¿nym nasileniu, jej fascynacji mierci¹ i krwi¹ (motywy te przejawiaj¹ siê w wypowiedziach pacjentki, urojeniowych fantazjach, snach, wierszach), zainteresowania
wag¹ cia³a. ¯ycie rodzinne zorganizowane zosta³o w ten
sposób, aby kto nieustannie by³ w obecnoci pacjentki,
przy czym rodzina wykazywa³a wysok¹ tolerancjê na poziom nasilenia objawów, opowiadaj¹c o nich tak jakby
stanowi³y czêæ codziennoci, czasem przypisuj¹c je chorobie, a czasem spostrzegaj¹c jako wiadome dzia³anie.
Pacjentka opowiada³a rodzicom o swojej fascynacji mierci¹ i krwi¹. Pokazywa³a im swoje rysunki,
w których czêsto przewija³y siê motywy mierci i krwi,
czasem by³y one wykonywane w³asn¹ krwi¹ (rys).
Rodzice byli wiadkami jej aktów agresji: zrywania
tapet ze cian, rzucania przedmiotami, czasem byli jej
obiektem (g³ównie matka  próby duszenia). Zarówno
rodzice, jak i pacjentka opowiadali o takich sytuacjach
jak o codziennych scenach z ¿ycia rodzinnego (przyzwyczailimy siê ju¿), co dla obserwatora by³o bardziej
zaskakuj¹ce ni¿ rozmaitoæ wystêpuj¹cych objawów.
Opowiadaj¹c o sytuacji duszenia matki (wa¿y³a wtedy
70 kg, matka 40 kg), rodzice stwierdzili: nie chcielimy wzywaæ pogotowia, s¹siedzi by zobaczyli, jak j¹ zapinaj¹ w pasy. Pacjentka na pytanie jak min¹³ jej czas
od ostatniej sesji, odpowiada³a: ostatnie dwa tygodnie
by³y bardzo dobre, tylko du¿o razy siê ciê³am na nodze,
nie mogê spaæ w nocy i bardzo siê bojê, s³yszê wtedy
be³koc¹ce g³osy.
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Elementy wiata pacjentki
Dominuj¹cymi elementami wiata pacjentki, jak to ju¿
by³o wspomniane wczeniej, by³a fascynacja mierci¹
i krwi¹, zwi¹zane z tym samookaleczenia i koncentracja
na wadze cia³a: No¿e, sznureczki, tableteczki, to mój
wiat. Krew by³a spostrzegana przez pacjentkê jako co,
co przynosi ukojenie. Prze¿ywaj¹c silne napiêcie czasem
nacina³a cia³o, obserwowa³a p³yn¹c¹ krew, nabiera³a j¹
do strzykawki: Raz pobra³am sobie krew i rozsmarowa³am j¹, bo ma taki piêkny kolor i by³a taka ciep³a.
Potem rozwali³am wszystko w pokoju. Tata mówi, ¿e
wy³am jak zwierzê. Myla³am, ¿e jak zrobiê te rzeczy,
to poczujê siê normalnie, ale czu³am siê jak we mgle.
piszê do ciebie hymn pochwalny
jeste ciep³a i szkar³atna
grzejesz mnie od rodka
napêdzasz mnie do dzia³ania
kocham twoj¹ czerwieñ
wype³niasz mnie w ka¿dym calu
dziêki tobie nie jestem pusta
nijaka bezp³ciowa
lubiê ciê widzieæ
i czuæ

Pocz¹tkowo, koncentracja na masie cia³a by³a dominuj¹cym objawem i tym, na który zwrócili uwagê rodzice. Waga wydaje siê mieæ du¿e znaczenie symboliczne
dla relacji pacjentki z matk¹. Matka i córka by³y odwrotnie proporcjonalne do siebie wagowo, w pierwszym
okresie kontaktu terapeutycznego pacjentka wa¿y³a
znacznie wiêcej od matki i czêsto porównywa³a siê do
niej w swoich wypowiedziach. W ostatniej fazie kon-

Rysunek 1. Dwie prace pacjentki zatytu³owane: ja i rêka

taktu terapeutycznego  jesieni¹ 2003 r., gdy rodzina
zg³osi³a siê po przerwie, pacjentka by³a wyranie szczuplejsza, a matka przyty³a (prawdopodobnie na skutek
dzia³ania ubocznego leków  by³a hospitalizowana psychiatrycznie w marcu). Miêdzy innymi nisk¹ wagê matki
pacjentka podawa³a jako ¿ywy dowód tego, ¿e swoim
zachowaniem niszczy rodzinê.
Mama
ty zawsze myla³a ¿e ja ciê nienawidzê
niszczê twoje ¿ycie
walê w gruzy wszystko co zbudowa³a
jestem twoim paso¿ytem
jak tasiemiec
z¿eram ciê od rodka
nie chcê ju¿ ¿yæ na twoje konto
chcê byæ twoj¹ dobrodziejk¹
ostoj¹ i podpor¹

Poczucie winy by³o sta³ym motywem. W zestawieniu z agresywnymi zachowaniami pokazywa³o siln¹ niewiadom¹ ambiwalencjê emocji do rodziców. Po agresywnych reakcjach nastêpowa³y wyrzuty sumienia,
pacjentka mówi³a o tym, ¿e wpêdza matkê do grobu,
niszczy jej ¿ycie. Czasem mówi³a, ¿e swoim zachowaniem niszczy ca³¹ rodzinê, przez co matka umrze z wychudzenia, a ojciec przez to, ¿e zbyt wiele pracuje staraj¹c siê utrzymaæ ca³¹ rodzinê.
Podwójnoæ w komunikacji i w wyra¿aniu emocji
charakterystyczna by³a dla ca³ej rodziny. Nieadekwatne
emocjonalnie i czêsto urojeniowe treci prezentowane
przez pacjentkê przeplata³y siê z zaskakuj¹co jasnymi
przekazami, czêsto mocno kontrastuj¹cymi z wypowie-
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dziami rodziców, zawieraj¹cymi wiele podwójnych komunikatów. Gdy rodzice w oceniaj¹cy sposób opisywali ró¿ne sytuacje, a pacjentka reagowa³a poczuciem
winy i mówi³a: ja niszczê t¹ rodzinê moj¹ chorob¹,
rodzice odpowiadali: nie jest tak, ty swoj¹ chorob¹ scalasz rodzinê.
Artystyczna ekspresja
Mimo g³êbokich zaburzeñ mylenia, obrazu wiata
i siebie samej, pacjentka z niezwyk³¹ trafnoci¹ i finezj¹
potrafi³a u¿ywaæ tworzonej przez siebie poezji oraz form
plastycznych, g³ównie rysunku do oddania z³o¿onoci
swoich doznañ. Jej wiersze s¹ precyzyjne, wra¿liwe, pokazuj¹ce przejmuj¹ce rozmiary cierpienia, zaskakuj¹ce
dojrza³oci¹. Komunikowa³y treci niepojawiaj¹ce siê na
wiadomym poziomie ¿ycia rodziny.
pragnienie mierci
chcia³abym umrzeæ
i zostawiæ was w spokoju
bycie byli wyzwoleni
od nieczystych si³
które siê we mnie k³êbi¹
to jest moje pragnienie
chcê was wybawiæ
oczyciæ ocaliæ
od zguby i zamêtu
który siejê
jakat
serce mnie boli
kiedy patrzê na wasze cierpienie
na wasz¹ mêkê
torturujê was swoim istnieniem
jestem waszym katem
który obcina g³owy
na gilotynie
zadajê wam ból
serce mnie boli

Szczególn¹ wartoæ poznawcz¹ mog¹ mieæ równie¿
wiersze nawi¹zuj¹ce bezporednio do wiata prze¿yæ
psychotycznych.
Psychoza
kiedy to siê zaczyna
drga ca³e moje cia³o
chyba naczynie jakie pêk³o
jak bañka mydlana
t³umy przewalaj¹ siê przez mój pokój
czyste szaleñstwo
co siê dzieje
s³yszê widma
s³yszê g³osy
krzyk miech
ma³y ch³opiec stoi pod drzwiami
dym uk³ada siê w bezokie twarze
jakby lepe jakby lepe
niewidome
le¿ê na pod³odze
mija godzina za godzin¹
nie mogê siê ruszyæ

patrzê w ciemne okno
nic mnie ju¿ nie o¿ywi
jeszcze tylko kilka chwil
by dokona³a swojego dzie³a zniszczenia
pogr¹¿y mnie na zawsze
w chaosie i ob³êdzie
jak przed stworzeniem wiata

KOMENTARZ
Dzieci zbyt wa¿ne dla swoich rodziców jako obiekty
self odczuwaj¹ tak¹ sytuacjê jako ambiwalentny przymus wewnêtrznej lojalnoci, który powoduje podporz¹dkowanie siê potrzebom rodziców, choæby wyzwania ich w³asnego rozwoju wymaga³y separacji od nich.
W sytuacji takiej u dorastaj¹cego cz³owieka zwi¹zki
z obiektami self nie zosta³y zast¹pione bardziej dojrza³ymi zwi¹zkami, w których druga osoba postrzegana jest
jako oddzielna, maj¹ca w³asne cele i potrzeby. Dekompensacja nast¹pi³a w momencie, w którym wymagania
rozwojowe obejmowa³y uniezale¿nienie siê od rodziców, znalezienie dla siebie miejsca w wiecie, panowanie nad budz¹c¹ siê seksualnoci¹, znalezienie partnera
seksualnego, co mog³o byæ nadmiernie trudne dla pacjentki nadmiernie zale¿nej od rodziców. Jej choroba
zatrzyma³a j¹ na progu doros³oci, pozostawiaj¹c w symbiotycznym po³¹czeniu z rodzicami. W ten sposób ca³a
rodzina zatrzyma³a siê na etapie rozwojowym rodziny
z adolescentem, co byæ mo¿e jest równie¿ niewiadom¹
prób¹ pacjentki scalenia zwi¹zku rodziców i uchronienia
go przed rozpadem. Pacjentka wywi¹za³a siê z tej roli staj¹c siê jako chora sta³ym obiektem troski, ale równie¿
kanalizuj¹c rodzinn¹ agresywnoæ zarówno za pomoc¹
symboliki wystêpuj¹cej w jej chorobie, jak i poprzez
dan¹ rodzicom mo¿liwoæ stworzenia koalicji s³u¿¹cej
odparciu jej manifestowanej agresywnoci. Choroba sta³a siê rozwi¹zaniem niewiadomego konfliktu zarówno
pacjentki jak i rodziny uniemo¿liwiaj¹c zmianê zgodn¹
z tendencjami rozwojowymi.
Zmiana
to nie by³o w moim planie
to nie mia³o siê zdarzyæ
pogubi³am siê w swoich domys³ach
muszê ci¹gle zmieniaæ plany
a ja tego nie chcê
wbrew mnie porusza siê wiat
wszystko dzia³a na moj¹ szkodê
ale obiecujê ci
jeszcze jeden ostatni raz
pozwól mi na ma³¹ zmianê
bo zaraz skoñczy siê
i zganie ksiê¿yc
wypali siê wiat
a ja stracê oddech

Dla samej pacjentki kluczowym problemem psychologicznym z okresu wyst¹pienia objawów psychozy
wydaje siê problem wyjcia z symbiozy i uzyskania niezale¿noci. Co do istoty tych trudnoci mo¿emy snuæ
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jedynie przypuszczenia, chocia¿ sama pacjentka w bardzo ekspresyjny sposób zarówno przez swoje zachowania, fantazje i wypowiedzi, jak równie¿ przez swoje
wiersze i rysunki pokazuje symbole wyra¿aj¹ce jej
skomplikowane, prawdopodobnie urazowe dowiadczenia zwi¹zane z postaciami rodziców. Fascynuj¹ca, choæ
czêsto budz¹ca grozê treæ plastycznych i poetyckich
wypowiedzi pacjentki, specyficzne spektakle zachowañ
autodestrukcyjnych i samobójczych przypominaj¹ce dance macabre nie pozwalaj¹ pozostaæ obojêtnym.
Sama rodzina wydawa³a siê aktywnie d¹¿yæ do odnalezienia drogi wyjcia z impasu szukaj¹c innych ni¿
tylko medyczne wyjanieñ. Pacjentka i jej rodzice poszukiwali i uznawali za niezbêdny kontakt psychoterapeutyczny z psychologiem, sami te¿ d¹¿yli do spotkañ
ca³ej rodziny, na których omawiana by³a aktualna sytuacja, bêd¹cych okazj¹ do wyra¿enia swoich oczekiwañ
i obaw. Równolegle do leczenia pacjentki przebiega³o
leczenie jej matki.
Opisany przez nas przypadek jest, naszym zdaniem,
z jednej strony ilustracj¹ z³o¿onych, wielop³aszczyznowych zmian i interakcji, poprzez które przejawia siê

problem w uproszczeniu nazywany schizofreni¹. Jest te¿
argumentem na rzecz paradygmatu psychiatrii wszechstronnej, uwzglêdniaj¹cej koniecznoæ zajmowania
siê ró¿nymi wymiarami problemu pacjenta w praktyce
klinicznej.
PIMIENNICTWO
1. Alanen YO. Schizofrenia, jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii;
2000.
2. Lidz T, Fleck S, Cornelison AR. Schizophrenia and the family.
New York: International Universities Press; 1965.
3. Searles HF. Positive feelings in the relationship between
the schizophrenic and his mother. Int J Psychoanal 1958, 39,
56986.
4. Syristova E. wiat urojony. Kraków: Wyd Literackie; 1982.
5. Wciórka J. W: Bilikiewicz A, Pu¿yñski S, Rybakowski J,
Wciórka J, red. Psychiatria. Tom 2. Wroc³aw: Urban & Partner; 2002:
6. Wynne LC, Ryckoff IM, Day J, Hirsch S. Pseudomutality in
the family relations of schizophrenics. Psychiatry 1958; 21:
20520.

Adres: Dr Ma³gorzata Kalinowska, Szpital  Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice

