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Ci, którzy widzą więcej 

 

Sowo „schizofrenia”: jakie wywołuje w nas emocje? Z czym nam się kojarzy? 

Czy wiemy czym ona w swej istocie jest? 

 

W połowie września obchodzony jest Światowy Dzień Solidarności z Osobami 

Chorującymi na Schizofrenię. Gdy słyszymy wskazane tutaj medyczne słowo, zapewne w 

większości bez problemu orientujemy się, że mowa jest o chorobie, więcej mowa o chorobie 

psychicznej. W XXI w. żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Coraz więcej 

wiemy i rozumiemy. Gdy jednak zatrzymujemy się na wątku psychozy okazuje się, że – 

parafrazując słowa Sokratesa – możemy stwierdzić: „Wiem, że nadal mało wiem”. Wiedza 

medyczna, biologiczna i psychospołeczna dotycząca schizofrenii znacząco się zwiększyła w 

ostatnich latach. Czy jednak wiemy, co oznacza słowo „solidarność” z osobami, które jak 

mawiał prof. Antonii Kępiński,  widzą i słyszą więcej, a przez to jeszcze bardziej cierpią”? 

 

Film, jak życie 

Wchodzimy do kina. Siadamy na wygodnym fotelu obok bliskiej osoby. Czekamy na 

film polecony przez znajomych. Ma być ciekawy, jak to mówią wartościowy. Oglądamy 

historię młodego naukowca, który zakochuje się w swojej studentce. On, nieco ekscentryczny, 

genialny naukowiec. Ona równie piękna, co inteligentna. Miłość kwitnie, gdy nagle pojawiają 

się wątki sensacyjne. W życie naukowca wkraczają tajni agenci. Pojawia się 

niebezpieczeństwo zdrady i konieczność wsparcia własnego kraju. Wszystko pozostawione w 

największej tajemnicy przed ukochaną żoną. Co pewien czas wsparcia udziela przyjaciel ze 

studiów, który nagle okazuje się być omamem wzrokowym głównego bohatera. Halucynacją 

były również wszystkie tajne postaci, śledzący go agenci obcych mocarstw oraz nakłaniający 

go do współpracy z rządem tajny pracownik FBI. Urojone były plany zdrady kraju, a także 

myśli o szczególnym i doniosłym charakterze analiz matematycznych koniecznych do 

złamania rzekomych kodów nieprzyjaciela. W historii tej nie byłoby nic nowego i 

odkrywczego, gdyby nie to, że będąc częścią ciekawego filmu pozwoliła ona widzom w 

sposób bezpieczny wejść na chwilę „do głowy” osoby chorej, osoby doświadczającej 

prawdopodobnie schizofrenii paranoidalnej. Najczęściej bowiem trudno nam wyobrazić 

sobie, co czuje ktoś przekonany, że jest śledzony. Nie wiemy co widzi osoba wpadająca nagle 



w przerażenie dostrzegając coś niespodziewanego, coś czego inni nie widzieli. Wskazane 

powyżej sceny z filmu „Piękny umysł” nagle jawią się jako obraz całkowicie nieprawdziwy. 

Widz, podobnie, jak główny bohater stał się częścią „urojonego kręgu” zdarzeń oraz wizji, 

widzianych wyłącznie przez głównego bohatera. 

 

Urojona realność 

Zaproponowana przez twórców wspomnianego filmu forma przekazu jest bezcenna z 

perspektywy psychiatryczno- społecznej. Trudno bowiem nam wyobrazić sobie co czuje 

osoba doświadczająca objawów psychotycznych charakterystycznych dla schizofrenii. Jest jej 

wiele „odmian”. W rzeczywistości klinicznej spotykamy osoby doświadczające paranoi. Są 

także stany, w których następuje zastygnięcie psychoruchowe (katatonia), bądź też 

niespotykane pobudzenie  fizyczne i słowne (w odmianie hebefrenicznej pojawiają się np. 

nieznane w zachowaniu danej osoby wulgaryzmy) Najczęściej jednak pacjenci ze 

schizofrenią doświadczają tzw. objawów pozytywnych: omamów bądź urojeń. Są także 

możliwe objawy negatywne, najczęściej wyłączające osobę z funkcjonowania społecznego. 

Co ciekawe Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie gdzie w przepisach prawa 

wskazuje się na istnienie choroby psychicznej. Np. w zachodniej części Europy i w USA 

używa się głównie pojęcia zaburzenia lub zakłócenia psychicznego bądź umysłowego. W 

Polsce tworząc ustawę o ochronie zdrowia psychicznego zdecydowano się zachować termin 

choroby psychicznej zwłaszcza z racji specyficznych dla niej objawów wytwórczych, a więc 

zjawisk, które są niejako „dodane” człowiekowi właśnie w chorobie. Przywołane tutaj 

„dodatki” zaburzają mu w bardzo istotny sposób możliwość obiektywnej oceny 

rzeczywistości. Umiejętność oceny racjonalnej danych faktów zostaje zakłócona z racji 

licznych przekonań, wizji, dźwięków i odczuć, których obiektywnie nie ma. Dla pacjenta 

stanowią one jednak najistotniejszy element.  

 

Solidarnie, ale jak? 

Słowo „Solidarność” definiowane jest, jako „«poczucie wspólnoty i 

współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń»”. Wyjaśnienie to 

każe nam jednak zastanowić się, jakie wspólne, a przywołane tutaj „poglądy oraz dążenia” 

mają osoby chorujące na schizofrenię oraz zdrowa populacja? Odpowiedź na to pytanie 

znajduje się przede wszystkim w osobie człowieka. Bez względu bowiem na stan zdrowia 

danej postaci, jej poziom funkcjonowania emocjonalnego lub też dobrostan psychiczny 

człowiek posiada przyrodzoną oraz niezbywalną godność, której poszanowanie winno być 



podstawowym elementem w relacji z drugą osobą. Solidarność jest jednak postawą, która 

pojawić się może w drugim człowieku dopiero w chwili spełnienia kilku warunków.  

Po pierwsze Konieczne jest pojawienie się wiedzy, która uzmysłowi czym jest 

choroba psychiczna, Prof. Stanisław Pużyński zaznaczał w swojej ostatniej książce 

„Dylematy współczesnej psychiatrii”, iż medycyna nadal mało wie na temat psychoz. 

Znanych jest coraz więcej czynników biologicznych mających wpływ na pojawienie się 

wskazanego zaburzenia. Równie mocno analizowane są czynniki genetyczne oraz 

psychospołeczne kluczowe w momencie wystąpienia np. halucynacji. Brak jest jednak 

jednego czynnika, swoistego, kluczowego punktu, który byłby decydujący dla diagnozy. Bez 

względu jednak na powyższe dzisiaj wiemy, iż dostępne są coraz lepsze leki hamujące 

negatywne objawy. Wiemy, że kluczowe jest wsparcie rodziny pacjenta. Wiemy również, że 

lęk przed osobami chorymi psychicznie bardzo często powiązany jest z filmowymi 

wyobrażeniami, a nie z realnymi faktami.  

Po drugie – na bazie posiadanej wiedzy – może pojawić się ocena zarówno choroby, 

jak i osoby jej doświadczającej. Brak posiadania sprawdzonych faktów uniemożliwia nam 

obiektywną analizę. Niestety w czasach przepełnionych dynamizmem działań łatwo ulegamy 

pokusie oceny, która bez komponentu wiedzy niestety bardzo często może być krzywdząca. 

Ostatni, tj. trzeci element postawy, to zdolność do określonego działania. Z całą 

pewnością schizofrenia jest nie tylko chorobą, ale również swoistym faktem społecznym 

wywołującym lęk. Powiązany jest on ściśle z wskazanymi powyżej niewiadomymi. Obecnie 

jednak mamy wręcz nieograniczony dostęp do informacji, a tych sprawdzonych na temat 

psychozy jest coraz więcej. Co istotne przekazują je również osoby, które doświadczyły i 

doświadczają kryzysu psychicznego. Podstawowym elementem solidarności z przywołaną tu 

grupą ludzi, jest wsłuchanie się w ich głos. 
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