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Wprowadzenie do wydania drugiego

Kiedy po latach wracam do książki, która kiedyś, gdy po
wstawała, była dla mnie bardzo ważna, czymś, co uderza in
nie w pierwszej chwili, jest poczucie upływającego czasu. To
tak, jakbym po latach niewidzenia spotkała samą siebie
sprzed lat i ledwo siebie rozpoznawała.
Trudne to spotkanie. Bardzo dużo się od tamtej pory zmie
niło. Dziś inaczej patrzę na wiele spraw, inaczej je nazywam
lub nie nazywam wcale. Problemy, które kiedyś uważałam za
wielkie, dziś, z perspektywy czasu, wydają mi się jakieś
mniejsze. Inne są, a mnie brakuje pewności, w jakim stopniu
rzeczywiście zmienił się świat, a w jakim stopniują, świat ten
oglądająca.
Przypomina mi się J.L. Borges. W epilogu do swego zbioru
Twórca, pisał: Człowiek postanawia odmalować świat. Przez
lata będzie zaludniał przestrzeń obrazami prowincji, królestw,
gór, zatok, okrętów, wysp, ryb, pokoi, instrumentów, gwiazd,
koni i ludzi. Na chwilę przed śmiercią odkryje, że ów cierpliwy
labirynt linii jest podobizną jego własnej twarzy. Coś podobne
go przydarza się teraz i mnie, gdy po latach, przygotowując
drugie wydanie, wracam do książki, którą zatytułowałam kie
dyś Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii. Czytam ją
i dziwię się sobie sprzed lat.
Powracają we wspomnieniach moje dawne fascynacje teo
retyczne. Przypominam sobie zaufanie, jakim darzyłam kie
dyś koncepcję V.E. Frankla, i rozpoznaję lęk przed rzeczywi
stością, która w niej się nie mieści. Słyszę pytania, jakie sto
sunkowo łatwo dzięki tej teorii zadawałam, i przypominam
sobie dobrze następujący potem trud ubierania odpowiedzi
w słowa dla tej teorii zrozumiałe. Czytam i rozpoznaję siebie
sprzed lat.
Dziś, kiedy na teorię Frankla patrzę z podobną ostrożno
ścią, jak na każdą inną psychologiczną koncepcję człowieka,
kiedy dostrzegam w niej zaledwie mapę, nie spodziewając się,
że powie mi, jak wygląda świat, trudno mi pojąć, dlaczego spo
tykając się z osobami dotkniętymi schizofrenią, potrzebowa
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łam jej tak bardzo. Dlaczego pozwoliłam, aby pytania, które
dojrzewały wcześniej we mnie w spotkaniach z nimi, pytania
moje, spontaniczne, pełne niekłamanego zaangażowania, ale
i niepewności, czy pytać w ogóle mogę, zamieniły się na kart
kach tej książki w uczone problemy wyrażane w języku bez
namiętnej przecież teorii. Dlaczego w ogóle potrzebowałam
teorii, aby jej słowami pytać o chorobę i życie, o cierpienie
i sens? Dlaczego tłumaczyłam nasze rozmowy na język tak
ubogi i nieporadny w nazywaniu tego, co składa się na ludz
kie życie i co być może znika dotknięte nazwą, bo tylko niena
zwane trwa?
Nie tylko jednak zdziwienie towarzyszy mi w tym spotka
niu po latach. Jest w nim też jakaś chęć usprawiedliwienia
siebie sprzed lat, i dlatego może dobrze się dzieje, że mam te
raz ku temu okazję.
Dziś wiem, czego wcześniej pewnie nie wiedziałam, że pi
sząc książkę o możliwościach rozwoju osobowego osób choru
jących na schizofrenię, chciałam samą siebie przekonać, iż ich
życie pomimo choroby ma sens. Nie mogłam pogodzić się
z myślą, że choroba psychiczna ów sens może przekreślać. Że
cierpienia tych osób, a wiele z nich było wtedy moimi rówieś
nikami, są daremne. Że choroba pozbawia ich możliwości, ja
kie mają osoby wolne od podobnego brzemienia, możliwości,
jakie miałam ja, wówczas studentka, a potem doktorantka.
Nie potrafiąc pogodzić się z ich cierpieniem i ich chorobą, nie
mogłam też pewnie pogodzić się z myślą, że podobny los mógł
by stać się i moim udziałem. Bałam się losu. Pewnie dlatego
tak bardzo chciałam odzyskać nadzieję. Pomimo losu.
Może nawet bardziej chodziło mi wtedy o nadzieję moją niż
o nadzieję ich? Oni przecież ją mieli, z reguły mieli. To tłuma
czyłoby moje przywiązanie do teorii Frankla. Budziła bowiem
moją nadzieję. Pozwalała zachować wiarę w sens, pomimo
przeczuwanego bezsensu. Mówiła o wolności tam, gdzie do
strzegałam niewolę.
Skoro dziś ani nie ufam, jak dawniej, żadnej teorii psycho
logicznej, ani tym bardziej nie szukam w żadnej z nich nadziei
i wiary w sens, skoro wiem, jak łatwo język teorii przesłania
świat, choć chce być jego odsłoną, dlaczego zdecydowałam się
na wznowienie tej książki w postaci prawie niezmienionej?
Myślę, że robię to głównie ze względu na zawarte w niej świa
dectwa doświadczonych chorobą psychiczną ludzi. Ich słowa
nadal mówią. Nadal kierują pytanie. Pytanie o to: kim się jest
w swej chorobie? Czy jest się sobą? Czy decyduje się o sobie?
Czy jest się o-sobą? Waga tych pytań, mimo upływu czasu, po
zostaje niezaprzeczalna. Stąd to wznowienie.
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Różnie można odczytywać powyższe pytania. Różnie też
można na nie odpowiadać. Można to robić tak, jak sama czyni
łam przed laty, a więc tłumacząc je na język teorii Frankla,
można też jednak spróbować odczytać je inaczej. A wtedy być
może powstanie zupełnie inna książka. Ja sama, przygotowu
jąc jej drugie wydanie, stanęłam przed podobnym dylematem:
pozostać wierna dawnemu odczytaniu, czy też spróbować od
czytać je na nowo. Ostatecznie zmieniłam tytuł i zdecydowa
łam się na drobne zmiany, uzupełniając gdzieniegdzie tekst
i uaktualniając bibliografię. Nowe odczytanie zapisanych
w książce doświadczeń osób dotkniętych chorobą zostawiam
Czytelnikowi. Może i on, podobnie jak teraz ja, zobaczy w nim
kiedyś siebie sprzed lat. I poruszy go na nowo pytanie: kim
jestem?

Wstęp

Chorego nie można traktować tylko jako cho
rego, tj. jako człowieka, który zszedł ze zwykłej
ludzkiej drogi. Trzeba spojrzeć na jego świat
z podziwem i szacunkiem. Ten świat jest może
dla nas dziwny, zaskakujący, czasem śmieszny,
a jednak ma w sobie coś wielkiego, jest w nim
zmaganie się człowieka z samym sobą i z włas
nym otoczeniem, szukanie własnej drogi, jest to
świat, w którym przejawia się to, co najbardziej
w człowieku ludzkie.

Antoni Kępiński, Schizofrenia

Na każdą chorobę psychiczną, w tym także na schizofrenię,
spojrzeć można w dwojaki sposób1. Raz można widzieć w niej
tylko zespół objawów psychopatologicznych, które oddalają
chorych od świata tzw. normalnych ludzi i czynią z nich kogoś
odmiennego: varius, innym razem można się starać dostrzec
za tym, co „odmienne” i różne, przejawy tego, co wspólne
wszystkim ludziom bez względu na to, czy są zdrowi, czy cho
rzy i co czyni ich wzajemnie bliskimi. Podczas gdy dla pierw
szego z wymienionych tu sposobów charakterystyczne jest
spojrzenie na człowieka chorego niejako „od zewnątrz”: pa
trząc tak na niego opisuje się kolejno przyczyny jego choroby,
jej przebieg, główne objawy, rokowanie i zejście, tak dla dru
giego ze sposobów charakterystyczne jest spojrzenie na chore
go poprzez pryzmat jego subiektywnych przeżyć: patrząc tak,
chce się odkryć jego indywidualny sposób przeżywania same
go siebie i świata wokół. Gdy celem pierwszego z podejść jest
wyjaśnienie człowieka chorego i jego choroby, to drugie prag
nie go zrozumieć.
Możliwych sposobów spojrzenia na schizofrenię jest oczywiście więcej, pewnie
tyle, ilu jest patrzących. Tu wymieniam tylko dwa z nich, najbardziej - jak są
dzę - charakterystyczne.
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Prezentowana praca stanowi próbę spojrzenia na schizo
frenię, i osoby nią dotknięte, zgodnie z zasadami zawartymi
w drugim z wymienionych tu podejść i w tym sensie może być
traktowana jako wyrastająca z kręgu zainteresowań psycho
logii i psychiatrii fenomenologiczno-egzystencjalnej.
Źródłem inspiracji do podejmowanych w niej zagadnień, jej
założeń, pytań, hipotez i sposobów ich sprawdzania jest prze
de wszystkim logoterapia V.E. Frankla i stojąca za nią antro
pologia bliska fenomenologii M. Schelera. Zgodnie z nią, do
strzegając w wyróżnianej tu osobowej warstwie człowieka to,
co specyficznie ludzkie, i rozumiejąc jej specyficznie ludzkie
stawanie się, jako dokonujące się zawsze wobec wartości i we
dług ich obiektywnych wymagań, stawiam w pracy pytanie
o wpływ choroby psychicznej, jaką jest schizofrenia, na proces
osobowego rozwoju chorych w drodze wyznaczonej przez war
tości.
Pytanie to tylko pozornie dotyczy kwestii interesującej tyl
ko wąską grupę specjalistów. Pozornie, gdyż wydaje się, że
stawiając je, jednocześnie dotyka się zagadnienia z punktu
widzenia nauki o człowieku kluczowego, a mianowicie, zagad
nienia ludzkiej wolności, jej granic i możliwości, jakie jej zdo
bywanie z sobą niesie. Pytania, jakie przy okazji rozważanego
tu zagadnienia się pojawiają, dotykają tak zasadniczych
spraw, jak ta, czy każdy i w każdych warunkach może stawać
się na drodze osobowego rozwoju, jakie są ewentualne granice
tego stawania się i czy człowiek może mieć na nie wpływ,
i ostatecznie, czy zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje
spełnianie się na drodze wiodącej ku wypełnieniu sensu włas
nej egzystencji.
Badania empiryczne, jakie przeprowadziłam, dostarczając
odpowiedzi na główne pytanie pracy, miały jednocześnie słu
żyć odpowiedzi na zwązane z nim i wymienione właśnie pyta
nia. W tym sensie stanowić miały próbę empirycznej weryfi
kacji rozwijanej przez V.E. Frankla koncepcji schizofrenii
i stojącej za nią koncepcji człowieka, której niektóre tezy, wy
pływające z bezwarunkowej wiary Frankla w wolną od choro
by i niedającą się zniszczyć osobę duchową człowieka chorego,
wydają się wzbudzać wiele kontrowersji.
Choć, przystępując do badań, miałam pełną świadomość, iż
z wielu, nie zawsze ode mnie zależnych, względów nie będę
mogła na ich podstawie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na
postawione w pracy pytania, niemniej jednak podjęcie takiej
próby, z uwagi na jej doniosły - jak sądzę - sens zarówno teo
retyczny, jak i terapeutyczny, wydało mi się czymś potrzeb

Wprowadzenie do wydania drugiego

13

nym i uzasadnionym. Do jej podjęcia skłonił mnie ponadto
fakt, że jak dotąd brak było podobnych prób w odniesieniu do
tej części logoterapii, która odnosi się bezpośrednio do schizo
frenii i do osobowego stawania się ludzi nią dotkniętych2.
Prezentowana praca składa się zasadniczo z dwóch części:
części teoretycznej oraz empirycznej. W pierwszej z nich,
przedstawiającej ramy teoretyczne dla zagadnień będących
przedmiotem empirycznych analiz, kolejno omawiam koncep
cję człowieka przyjmowaną w pracy, zagadnienie rozwoju oso
bowego rozumianego jako proces przebiegający zawsze w ho
ryzoncie wartości, problematykę cierpienia i jego roli dla roz
woju osobowego człowieka oraz koncepcję schizofrenii jako
wydarzenia o charakterze egzystencjalnym, mogącym mieć
wpływ na przebieg osobowego rozwoju chorego człowieka.
W części empirycznej pracy, zawierającej opis przeprowadzo
nych przeze mnie badań i ich rezultaty, udzielam odpowiedzi
na postawione w pracy główne pytanie. Odpowiedź tę traktuję
następnie jako punkt wyjścia dyskusji z samą koncepcją
Frankla i stojącą za nią antropologią. Formułuję też wnioski,
jakie wypływają z badań, dla konkretnej działalności terapeu
tycznej.
Książka ta nie mogłaby powstać, gdyby nie pomoc i życzli
wość wielu osób, z jaką spotkałam się w trakcie jej przygoto
wywania.
W szczególny sposób pragnęłabym podziękować Panu prof,
drowi hab. Adamowi Węgrzeckiemu, który nie tylko pomagał
mi w nadawaniu ostatecznego kształtu przygotowywanej pra
cy, inspirował do wielu przemyśleń, zachęcał do krytycznej re
fleksji nad wieloma poruszanymi w pracy zagadnieniami, ale
który także wspierał mnie swą wielką serdecznością i zrozu
mieniem. Dziękuję także bardzo Pani prof.dr hab. Annie Gałdowej za inspirujący wpływ na rozwój moich zainteresowań
i za cenne sugestie dotyczące głównej metody, jaką posłuży
łam się w badaniach. Równie serdecznie dziękuję całemu per
sonelowi Oddziału „C” Kliniki Psychiatrii Dorosłych Colle
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a szczególnie
mocno Pani dr med. Marii Rostworowskiej oraz Panu dro
wi hab. med. Bogdanowi de Barbaro. Gdyby nie życzliwość
i pomoc, z jaką spotkałam się z Ich strony, zarówno w czasie
przeprowadzania badań, jak i wcześniej, odbywając praktykę

2

Informacja ta pochodzi od dr E. Lukas, kierownika Siiddeutsches Institut fiir
Logotherapie, bliskiej i wieloletniej współpracownicy V.E. Frankla.
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studencką oraz pracując na Oddziale jako wolontariusz, praca
ta nie mogłaby powstać.
Podziękować chciałabym w tym miejscu także moim bli
skim, a szczególnie mężowi, Aleksandrowi.
Wreszcie, podziękowania szczególne kieruję w stronę tych
wszystkich pacjentów Kliniki Psychiatrii Dorosłych, z który
mi w przeciągu kilku lat spotykałam się na Oddziale i którzy
zgodzili się na wzięcie udziału w moich badaniach. Ich pełna
ciepła, życzliwości i zrozumienia postawa dodawała mi odwa
gi i stale utwierdzała mnie w celowości pracy, jaką przygoto
wywałam.

I. CZŁOWIEK JAKO OSOBA

Pytanie „kim jest człowiek” w historii psychologii długo nie
było formułowane wprost. Na pierwszy rzut oka fakt ten może
dziwić, zważywszy, że psychologię uważa się właśnie za naukę
o człowieku. Nie dziwi jednak, gdy wziąć pod uwagę okoliczno
ści, jakie towarzyszyły narodzinom psychologii - z jednej stro
ny, z drugiej zaś - samą historię rozumienia przedmiotu psy
chologii.
Psychologia, wyodrębniająca się z filozofii w latach 70. XIX
stulecia jako odrębna nauka, chcąc potwierdzić i zachować
swój status niezależności, programowo unikała pytań, które,
uchodząc za metafizyczne, były stawiane na terenie filozofii —
i tylko tu, choć i nie przez wszystkich, uznane były za upraw
nione. Pytanie o to „kim jest człowiek”, jako że stawiane w fi
lozofii na długo przedtem, zanim powstała psychologia, i uwa
żane nawet-jak u Kanta - za jedno z podstawowych pytań
filozofii, nie mogło zostać uznane przez dopiero co uzyskującą
niezależność od filozofii psychologię za pytanie, na które
chciałaby udzielać odpowiedzi. Swego przedmiotu zresztą też
nie utożsamiała przez długi okres swego rozwoju z człowie
kiem jako takim, ograniczając się do zawężenia go m.in. raz
do świadomości i jej czynności - jak było w szkole Wunda, raz
do „aparatu psychicznego”-jak u Freuda, innym razem do
zachowania - jak w szkole Watsona (por. Brett, 1969).
Przenikanie do psychologii idei neopozytywistycznego mo
delu nauki do tego stopnia wpłynęło na jej kształt, że z cza
sem stała się ona nauką traktującą człowieka niejako autono
miczny podmiot własnego zachowania, lecz jako przedmiot
badań podporządkowanych rygorom metody naukowej (por.
Paszkiewicz, 1983). Psychologia introspekcyjna, dotąd zajmu
jąca się analizą przeżyć wewnętrznych człowieka, zaczęła być
krytykowana jako nienaukowa i z czasem musiała ustąpić
idącemu z duchem epoki behawioryzmowi, który „zachowa
nie” (rozumiane wyłącznie jako dające się obserwować ciągi
bodźców i reakcji) czynił naczelną kategorią poznania, a na
człowieka patrzył jedynie jak na ślepy automat fizjologiczny
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(por. Kustrzeba, 1971), reaktywne istnienie, istotę bez właści
wości, bez życia wewnętrznego, sumę reakcji na środowisko.
Klasyczna psychoanaliza tylko pozornie stała w opozycji do
idei behawioryzmu. Choć narażona była na zarzuty nienaukowości, to przecież od początku swego istnienia dążyła do uczy
nienia z siebie pełnoprawnej nauki na wzór modelu propago
wanego w filozofii pozytywistycznej, a człowieka - podobnie
jak behawioryzm - redukowała do przedmiotu. Różnica po
między psychoanalityczną wizją człowieka a behawiorystyczną leżała jedynie, jak sądzą niektórzy, w przedmiocie, do któ
rego człowiek był redukowany: w behawioryzmie było nim za
chowanie, w psychoanalizie - popędowo rozumiane id (por.
Paszkiewicz, 1983).
Przełom w psychologii, choć zapowiadany na długo wcześ
niej przez takie kierunki, jak: neopsychoanaliza, psychologia
ego, psychologia poznawcza, miał nastąpić dopiero w latach
60. XX wieku wraz z pojawieniem się psychologii humanisty
cznej, która, odrzucając atomistyczny i mechanistyczny obraz
człowieka, zastąpiła go koncepcją człowieka, który jest raczej
osobą niż organizmem (por. Bugental, w: Jankowski, 1978).
I choć nie wszyscy psycholodzy podzielili poglądy psychologii
humanistycznej na temat człowieka, to jednak podmiotowe je
go rozumienie stało się odtąd równouprawnione z przedmioto
wym spojrzeniem w psychologii (por. Uchnast, 1983).
Wraz z odrzuceniem neopozytywistycznego modelu upra
wiania psychologii i z uznaniem, że przedmiotem zaintereso
wań psychologii jest człowiek jako osoba, psychologowie
humanistyczni zaczęli powracać do odrzuconej kiedyś i zlekce
ważonej nawet filozofii, aby w niej szukać inspiracji dla budo
wanych koncepcji człowieka. Szczególnie inspirująca okazała
się dla nich z jednej strony fenomenologia, z drugiej zaś filozo
fia egzystencjalna. Stopień korzystania jednak z nich i spo
sób, w jaki się to czyni, są bardzo zróżnicowane w różnych
nurtach psychologii humanistycznej. C. Rogers i A.H. Maslow
- przedstawiciele organizmicznej orientacji - czynią to w spo
sób wysoce dowolny, wybiórczy, nierzadko zubożając i uprasz
czając pewne kwestie oraz nadużywając pewnych pojęć, nato
miast przedstawiciele nurtu fenomenologiczno-egzystencjalnego, tacy jak L. Binswanger i V.E. Franki, korzystają z do
robku filozofii w sposób bardziej uporządkowany, z dużą dba
łością o sens używanych pojęć.
Właśnie do koncepcji V.E. Frankla, na którego poglądach
w dużej mierze zaważyła fenomenologia M. Schelera i filozo
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fia N. Hartmanna, odwołuje się przyjmowana przeze mnie
w pracy, a omawiana w tym rozdziale, koncepcja człowieka.
Nieprzypadkowo nauka V.E. Frankla stała się podstawą,
na jakiej rozwijam w pracy swoje rozumienie człowieka,
w tym rozumienie człowieka chorego psychicznie. Jego kon
cepcja bowiem zdaje się w większym stopniu niż wszystkie in
ne psychologiczne koncepcje unikać najczęstszego z błędów,
na jakie są one narażone, a mianowicie błędu redukcjonizmu
sprowadzającego człowieka do wyróżnionej warstwy bytu
z pominięciem innych, które go też stanowią1. V.E. Frankla
odpowiedź na pytanie „kim jest człowiek” nie tylko wydaje mi
się najpełniejsza, ale także - co ma niebagatelne znaczenie
dla tematu, jaki w pracy podejmuję - w porównaniu z innymi
koncepcjami psychologicznymi wydaje się w największym sto
pniu humanistyczna. Franki, w odróżnieniu od wielu przed
stawicieli tzw. humanistycznej psychologii, nie czyni bowiem
istotnej różnicy pomiędzy człowiekiem zdrowym psychicznie
a psychicznie chorym. Według niego, wszyscy jesteśmy ludźmi
i wszyscy - obojętnie, czy teraz jesteśmy zdrowi, czy też cho
rzy - stoimy przed szansą urzeczywistnienia swej osobowej
natury. Wszyscy mamy szansę wypełnienia sensu własnej eg
zystencji, gdyż wszyscy, jako osoby, znajdujemy się „wobec”
wartości i możemy „według” ich obiektywnych wskazań żyć.

1. Struktura osoby
V.E. Franki na długo przedtem, zanim uczynili to w latach
60. twórcy psychologii humanistycznej, wystąpił z krytyką
redukcjonistycznej psychologii. Wydana w roku 1946 jedna
z najbardziej znanych jego książek Arztliche Seelsorge zawie
rała już główne tezy krytyczne wobec niej oraz wskazywała
psychologii nowe perspektywy rozwoju, do których kilkadzie
siąt lat później nawiązali psychologowie humanistyczni (por.
Franki, 1975).
Krytyka redukcjonistycznej psychologii Frankla wymierzo
na była przede wszystkim, choć nie tylko, przeciwko dehuma
nizacji ludzkiego podmiotu mającej w niej miejsce. Krytykując
przyrodniczą psychologię (naturwissenschaftliche Psycholo
gie), przez którą rozumiał głównie psychoanalizę i behawio1 Zagadnienie redukcjonizmu w psychologii omawiam szerzej w pracy Jak być do
brym redukcjonistą? (por. Opoczyńska, 1997).
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ryzm, zarzucał jej transformację podmiotu, jakim jest czło
wiek, w przedmiot, zapoznanie intencjonalnego charakteru
podmiotu i intencjonalnych jego przedmiotów, takich jak
obiektywne zadania czy wartości znajdujące się w świecie
i motywujące człowieka, zapoznanie powodów {Griinde), jakie
człowiek znajduje w świecie i dla których chce żyć, a zamiast
tego koncentrację jedynie na tzw. przyczynach: bodźcach, po
pędach (Ursache), które zmuszając człowieka do reagowania,
dopełniają obraz jego przedmiotowego zniewolenia. Obraz
człowieka, jaki wyłania się z takiej psychologii, jest - zdaniem
Frankla — obrazem zamkniętej na świat monady (weltlose Mo
nadę), której zachowanie pozbawione jakichkolwiek powodów
ogranicza się jedynie do reagowania i dlatego jest nie ludzkie
(un-menschlich) (por. Franki, 1981, s. 45—47). Zamiarem
Frankla, podobnie jak przed laty M. Schelera i N. Hartman
na, którzy w tej samej sprawie występowali na gruncie filozo
fii, było przezwyciężenie owego redukcjonistycznego i w kon
sekwencji nie-ludzkiego obrazu człowieka, jaki oferowała psy
chologia bez ducha {Psychologie ohne Geist), i zastąpienie go
takim, który przywracałaby mu należytą wolność i godność.
Antropologiczna jedność człowieka

Zdaniem Frankla, człowiek jest osobą2 i, jako taki, nie mo
że być nigdy pomyślany jako przedmiot, który można dzielić
i rozkładać na części (por. Franki, 1978a, s. 108-110). Czło
wiek jest niepodzielną jednością trzech, nieredukowalnych
warstw: warstwy cielesnej, warstwy psychicznej i warstwy
duchowej (zwanej też noetyczną lub osobową). Każda z nich
ma sobie właściwe zasady rozwoju, toteż przenoszenie zasad
rozwoju z jednej warstwy na całego człowieka i traktowanie
ich jako specyficzne dla całego jego funkcjonowania jest - jego
zdaniem - niewybaczalnym błędem redukcjonizmu. Jedność,
jaką człowiek stanowi, nie jest bowiem jednością jakiejś zasa
dy, lecz jednością pewnego porządku (por. Franki, 1984,
s. 170-171).
Człowiek jako osoba jest punktem skrzyżowania trzech dymensji, z których żadna nie da się od pozostałych czysto od
dzielić, i dlatego nie można powiedzieć, że człowiek składa się
2 Franki używa terminu osoba w dwojakim znaczeniu: raz odnosi go do człowieka
jako takiego, innym razem do wyróżnionej w nim warstwy noetycznej, zwanej
także duchową.
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z czegoś, co jest cielesne, co jest psychiczne i co jest duchowe.
Człowiek jest jednością i całością, wewnątrz której wzajemnie
układają się ciało, psychika i duch (por. Franki, 1978a,
s. 115). Osoba jest nie tylko jednością i całością, lecz także
fundamentem jedności i całości. Dzięki obecności w człowieku
warstwy duchowej, mimo ontologicznego zróżnicowania po
szczególnych poziomów bytu opisujących strukturę człowieka,
pozostaje on antropologiczną jednością (por. Franki, 1975,
s. 31)3. Jedność tę traci człowiek natychmiast, gdy na skutek
redukcjonistycznych zabiegów pozbawi się go wymiaru dla
niego specyficznego, tzn. wymiaru duchowego, który, nadbu
dowując się nad niższymi4 wymiarami: cielesnym i psychicz
nym, zapewnia dopiero jedność ludzkiemu sposobowi istnie
nia. Jak piszę Franki: Rzutowanie człowieka z obszaru ducho
wości, w którym on istotnie »jest«, na obszar wyłącznie cieles
ności lub psychiczności pozbawia go nie tyle jakiejś jednej dymensji, ale pozbawia go dymensji stanowiącej o jego byciu
człowiekiem (por. Franki, 1978a, s. 115).
Ontologiczne zróżnicowanie człowieka
Franki, wskazując, z jednej strony, na antropologiczną jed
ność człowieka, z drugiej strony podkreślał mocno jego ontolo
giczne zróżnicowanie, biorące się z różnic pomiędzy opisujący
mi go poziomami bytu: poziomem somatycznym, psychicznym
i duchowym.
Posiadając warstwę cielesną, człowiek należy do świata
przyrody i dzieli z nim jego prawa: tak jak wszystkie organi
zmy żywe, aby żyć, potrzebuje energii, tak jak one podlega
biologicznym prawom życia i rozwoju, podobnie jak rośliny
i zwierzęta charakteryzuje się pewną określoną budową ko
mórkową i zachodzą w nim pewne fizjologiczne procesy życia
mające naturę chemicznych i fizycznych fenomenów (por. Lu
kas, 1991a, s. 463).
Warstwę psychiczną dzieli człowiek już tylko ze światem
zwierząt. Najogólniej można ją nazwać charakterem (por.
3 Graficzne wyjaśnienie tej jedności pomimo różnorodności (Einheit trotzt der
Mannigfiiltigkeit} przedstawia Franki w swej dymensjonalnej ontologii (por.
Franki, 1975, s. 30-35; Franki, 1978a, s. 153-154; Franki, 1990, s. 198-202).
4 Według Frankla, sformułowania niższe i wyższe wymiary bytu ludzkiego nie
mają charakteru ani wartościującego, ani sugerującego ich przestrzenne upo
rządkowanie, a jedynie podkreślają kolejność pojawiania się tych wymiarów w fi
logenezie (por. Franki, 1975, s. 34; Franki, 1982, s. 199).
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Franki, 1984, s. 273-275) - i jako coś, co człowiek ma, wyra
sta ona po części z wrodzonych predyspozycji, po części zaś
jest efektem nabytego doświadczenia. Stanowiąc emocjonalny
i społeczny obszar człowieka, składa się z jednej strony ze
świata fenomenów uczuciowych, takich jak: lęki, nastroje, hu
mory, pragnienia, potrzeby, popędy, zahamowania i komple
ksy, z drugiej zaś z fenomenów wynikających ze społecznego
charakteru życia człowieka, takich jak: pragnienie władzy, po
czucie niższości, agresja, dążenie do dominacji i sukcesu, role
rodzinne i uczucia macierzyńskie (por. Lukas, 1991a, s. 463).
Tak rozumiana warstwa psychiczna nie zawiera w sobie ni
czego, co byłoby dla człowieka specyficzne i co odróżniałoby go
od świata zwierząt.
Nad przyrodę wynosi człowieka dopiero obecność w nim
warstwy duchowej, zwanej przez Frankla warstwą noetyczną
lub osobą duchową. Warstwy tej nie dzieli człowiek z żadnym
innym istnieniem, jest ona w człowieku czymś absolutnie
swoistym i jej obecność sprawia, że choć człowiek dzieli
z przyrodą ciało i psychikę, to jest jednak od niej czymś zupeł
nie różnym.
,
Najtrudniej ze wszystkich warstw człowieka jest określić
warstwę dla niego specyficzną, czyli duchową. Nie da się jej
bowiem wprost ująć, nie da się jej ani „zmierzyć”, ani „zwa
żyć”. Wymyka się wszelkim próbom uchwycenia jej w tym,
czym jest; traktując ją jako przedmiot, gubi się ją samą. Obec
na jest tylko w swych aktach - i tylko w nich można ją uchwy
cić (por. Franki, 1978b, s. 21). Duchowe akty osoby zaś nie da
dzą się przewidzieć. Jako wolne postanowienia osoby nie są
logiczne ', gdyby takie były, dałoby się je za pomocą logiki anty
cypować. Są więc nielogiczne (unlogisch), niepoprzedzone
przyczyną (akausal), niedające się przewidzieć (unerwartbar)
i zagadkowe (ratselhaft) (por. Lukas, 1991b, s. 14).
Jako osobowe jądro człowieka (personaler Kern) i jego we
wnętrzna plastyczność (innere Plastizitat), osoba duchowa na
pełnia wszystko, co człowiek ma sobą - tak, że jego ciało i psy
chika zawsze noszą jej ślady, podobnie jak wnętrze owocu za
wsze nosi ślady swego ziarna (por. Franki, 1975, s. 34). Wyraz
ten nadaje człowiekowi charakter niepowtarzalny i jedyny
w swoim rodzaju, sprawia, że tak jak nie ma dwóch identycz
nie przebiegających procesów cielesnych w obrębie dwóch róż
nych organizmów, tak samo nie ma dwóch jednakowych spo
sobów przeżywania, pragnienia, chcenia. Osoby duchowej nie
można bowiem odziedziczyć - tak jak odziedziczyć można
pewne cechy ciała czy charakteru (por. Franki, 1978a, s. 109),
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nie można też dać jej na wychowanie - tak jak wychowaniu ze
strony innych podlega nasz charakter (por. Franki, 1984,
s. 239). Osoba duchowa jest niedającym się odcisnąć (das
Nichtpriigbare) absolutnym nouum {ein absolutes Nouurn),
jest sama siebie kształtująca (das Sich-Selbst-Prćigende), sa
ma siebie urzeczywistniająca, »jest« tylko w samorealizacji
(por. Franki, 1984, s. 239). To dzięki jej obecności człowiek
nigdy nie jest taki sam, jak inni i nigdy nie jest taki sam, jaki
był (por. Franki, 1981, s. 90). Być człowiekiem bowiem-to
być zawsze innym i zawsze innym móc być {Mensch-sein bedeutet nicht nur Anders-sein, sondern auch Anders-kónnen)
(por. Franki, 1975, s. 94).
Wolność, o której w poprzednim zdaniu mówi Franki, jest
-jego zdaniem - nierozerwalnie związana z duchowością
człowieka: duchowość jest ex definitione pierwiastkiem wolno
ści (por. Franki, 1984, s. 271). Jako osoba duchowa, człowiek
może zdystansować się wobec swego organizmu psychofizycz
nego i sytuacji zewnętrznej, w jakiej się aktualnie znajduje.
Może dzięki sile oporu ducha (die Trotzmacht des Geistes) po
wiedzieć nie swym środowiskowym uwarunkowaniom, swym
popędom i ograniczeniom płynącym z organizmu, może
wznieść się ponad nie i w tym sensie zdobywać swoją wolność,
która, podobnie jak osoba duchowa, jest tylko jako realizowa
na (por. Franki, 1975, s. 30).
Wznosząc się ponad ograniczenia płynące z faktu bycia
istotą cielesną i psychiczną, człowiek - zdaniem Frankla, zdo
bywa jednocześnie wolność, która otwiera go na rzeczywistość
wykraczającą poza jego jednostkowe istnienie: człowiek staje
się wolnym do urzeczywistniania wartości i wypełniania sensu
bytu ludzkiego5 (por. Franki, 1984, s. 294).
Duchowość jest więc tym czymś w człowieku, co otwiera go
na świat wartości. Będąc otwarty na świat (weltoffen), czło
wiek staje się zdolny do samotranscendencji, czyli do wykra
czania poza to, czym aktualnie jest, ku temu, co być powinno,
staje się zdolny do realizowania wartości i do brania na siebie
odpowiedzialności za ich urzeczywistnianie (por. Franki,
1975, s. 33, 71).

5 Problemowi wolności człowieka od swego organizmu psychofizycznego i jego wol
ności do urzeczywistniania wartości poświęcone są omówione w pracy badania
empiryczne, toteż do zagadnienia tego będę jeszcze powracać w dalszej części
pracy.
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Noodynamika jako zasada osobowego bytu

Bytowemu zróżnicowaniu człowieka jako jedności fizycznopsychiczno-duchowej odpowiada zróżnicowanie zasad i praw
rozwoju, jakimi rządzą się poszczególne jego warstwy.
Homeostaza, traktowana m.in. przez psychoanalizę za na
czelną zasadę kierującą całym życiem człowieka, uważana
jest przez Frankla za mającą swe zastosowanie jedynie do je
go warstwy cielesnej i psychicznej6. Osoba duchowa w ogóle
nie podlega regule homeostazy, zasadą, którą się natomiast
kieruje, jest prawo tzw. noodynamiki (Noodynamik), mówiące,
że czymś specyficznym dla człowieka jest przebywanie w cią
głym polu napięcia pomiędzy tym, czym on jest, a tym, czym
być powinien (Sein - Sollen Dynamik) (por. Franki, 1975,
s. 6) . Podczas gdy celem motywacji homeostatycznej jest re
dukcja napięcia i osiągnięcie stanu zaspokojenia i spoczynku,
dla noodynamiki charakterystyczne jest ciągłe poszukiwanie
nowych źródeł napięcia, ciągłe wykraczanie poza swą aktual
ną sytuację i kierowanie się na zewnątrz ku czemuś, co ja
ko wartość i sens domaga się realizacji (por. Franki, 1990,
s. 28-49).
Motywacja osoby nie jest więc motywacją braku, a moty
wacją sensu, woli sensu (por. Franki, 1978a). Nie jest motywa
cją skierowaną na urzeczywistnianie siebie, lecz motywacją
nastawioną na realizację obiektywnych wartości (por. Franki,
1990, s. 28^49). Nie jest motywacją człowieka zdanego na po
pędy i popychanego przez nie do działań, ale motywacją czło
wieka wolnego, bo pociąganego przez wartości (por. Franki,
1975, s. 74).
Tylko w swym skierowaniu na zewnątrz, ku obiektywnym
wartościom domagającym się odpowiedzi, człowiek - jak sądzi
Franki - może spełnić siebie. Jako osoba urzeczywistnia się
w napięciu między tym, co jest, a tym, co być powinno, i napię
cie to jest potrzebne. Człowiek nie istnieje bowiem po to, by być,
ale po to, by się stawać (por. Franki, 1984, s. 44). Pragnienie
ażeby być, wyrażane m.in. w dążeniu do przyjemności i mocy
jest - zdaniem Frankla - wyrazem sfrustrowania woli sensu
i jej patologicznej deformacji i zawsze świadczy o jakiejś nie-*
7

h Z podobną krytyką teorii motywacji człowieka opartych na zasadzie redukcji
napięcia występują m.in.: Adler (1986), Allport (1988), Biihler (1975), Goldstein
(1940), Maslow (1990).
7 Por. także Hartmann, 1926, s. 155-158.
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dojrzałości człowieka jako osoby (por. Franki, 1978a, s. 19;
Franki, 1990, s. 13).

Antagonizm noo-psychofizyczny

Przyjęcie poglądu głoszącego ontologiczne zróżnicowanie
bytu, jakim jest człowiek, pociąga za sobą pytanie o relacje,
jakie wiążą z sobą wyróżnione w nim i różne w swej istocie
poziomy: somatyczny, psychiczny i duchowy.
Odpowiedź Frankla na to pytanie jest utrzymana w duchu
filozofii M. Schelera i N. Hartmanna i przeciwstawia to, co
osobowe (duchowe) w człowieku, temu, co związane jest z na
turą i co stanowi jego organizm psychofizyczny. Można zatem
powiedzieć, że tak odpowiadając, w miejsce dualizmu psychiki
i ciała Franki wprowadza dualizm upsychicznionego organi
zmu i osoby, zwany w jego teorii antagonizmem noo-psychofizycznym {noopsychophisisches Antagonismus) (por. Franki,
1984, s. 170).
Ciało i psychika - zdaniem Frankla - są dwiema stronami
tego samego procesu, jakim jest życie: wspólnie stanowią or
ganizm psychofizyczny i nie dają się od siebie oddzielić. Ciało,
będąc samą możnością, otwiera się na to, co mogłoby je urze
czywistnić - potrzebuje więc duszy, której jest conditio, lecz
nie causa (por. Franki, 1984, s. 218, 227). Wszystko, co ma
miejsce w ciele, znajduje swój wyraz w życiu psychicznym, to,
co w nim się dzieje, odbija się na funkcjonowaniu ciała.
Ciało i psychika są tym czymś w człowieku, co człowiek
„otrzymał”, co człowiek „ma” i co w głównej mierze jest wyni
kiem procesu dziedziczenia i wychowania (por. Franki, 1975,
s. 134). Jako instrument organizm psychofizyczny stanowi
conditio dla ducha i jego przejawów, nie jest jednak jego przy
czyną, lecz tylko narzędziem, którym posługuje się osoba, po
dobnie jak muzyk posługuje się instrumentem muzycznym,
który sam nie gra, a granie dopiero umożliwia (por. Franki,
1984, s. 227). Osoba duchowa-jako to, czym człowiek Jest”,
„ma” swój organizm psychofizyczny, ma go jako niezbędne na
rzędzie swego spełniania. To jednak, jak się spełni, i to, czym
się stanie, zależy od niej samej (por. Franki, 1978a, s. 88-89).
W tym sensie, za Hartmannem, mówi Franki o autonomii du
cha mimo jego załeżności (por. Franki, 1984, s. 198; Hart
mann, 1926). Osoba duchowa potrzebuje bowiem organizmu
psychofizycznego jako poła swego wyrazu (por. Franki, 1975,
s. 138). Potrzebując go, jest od niego zależna w tym znaczę-
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niu, że nie ma większego wpływu na to, co otrzymuje w swym
genetycznym uposażeniu i w wyniku oddziaływań środowiskowo-wychowawczych, nie ma wpływu na to, co przydarza
się organizmowi i wywołuje w nim często nieodwracalne dys
funkcje. Osoba duchowa nie jest więc wolna od tego uposaże
nia, jakie niesie ze sobą historia jej organizmu psychofizycz
nego, ale może być wolna do wyjścia mu naprzeciw i zajęcia
postawy wobec ograniczeń z niego płynących.
Dyspozycje, jakie człowiek otrzymuje i jakie zastaje, zwią
zane z jego biologicznym wyposażeniem i środowiskiem, z ja
kiego pochodzi, mają pierwotnie - zdaniem Frankla - neu
tralny bądź ambiwalentny charakter i stają się pozytywnymi
bądź negatywnymi czynnikami rozwoju dopiero w zależności
od tego, co człowiek z nimi zrobi: jak je wykorzysta, jaką w ich
obliczu podejmie decyzję, czy zamieni je w cnoty, czy uczyni
balastem (por. Franki, 1978a, s. 96)8. Osobę duchową stać bo
wiem na opór wobec instrumentu, jaki otrzymuje; osoba du
chowa może go przekształcać, może też powiedzieć mu nie
i sprzeciwić się determinacjom, jakim on podlega. Jest mimo
faktycznego uwarunkowania fakultatywnie nieuwarunkowana i fakultatywnie wolna (por. Franki, 1984, s. 159).
Zdaniem Frankla, w każdym człowieku można się doszu
kać choćby minimalnych śladów owego fakultatywnego anta
gonizmu noo-psychofizycznego, owej fakultatywnej autonomii
mimo zależności. Nawet tam, gdzie wydaje się człowiekowi, że
jest całkowicie w rękach rządzącego nim losu, w rękach chore
go organizmu psychofizycznego, doszukać się można choćby
resztek wolności człowieka: wszak w samym twierdzeniu, że
jest się poddanym, tkwi wolna decyzja zgody na owo poddanie
się (por. Franki, 1978a, s. 102). Jak powiada Franki, fakulta
tywnej autonomii mimo zależności jest w każdym razie tyle
(...), żeby ją wywołać, żeby móc do niej zaapelować (por.
Franki, 1984, s. 224), żeby mocją wykorzystać do kształtowa
nia swego życia tak, aby było ono sensowne bez względu na to,
co się w życiu przydarza i jak dalece sięgają uwarunkowania
organizmu psychofizycznego9.
8 Podobnie na temat dyspozycji, jakie człowiek otrzymuje, i ich znaczenia dla jego
życia wypowiadał się A. Adler, który swą psychologię indywidualną - dla pod
kreślenia wagi, jaką przypisywał użytkowi, jaki człowiek robi ze swych, pierwot
nie raczej neutralnych, dyspozycji - nazywał nawet psychologią użytkowania
(por. Adler, 1986, s. 173-175).
9 Pewne wątpliwości budzić musi przekonanie Frankla, iż człowiek zawsze
i w każdych okolicznościach decyduje o swej wolności lub poddaniu. Jak będę
starała się pokazać w rozdziale IV pracy, w pewnych stanach chorobowych zdol-
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2. Stawanie się osoby
Człowiek nigdy nie Jest” człowiekiem, ale dopiero się nim
„staje”; człowiek nie jest tym, który mógłby o sobie powiedzieć
Jestem, który jestem" - natomiast może o sobie powiedzieć tyl
ko: Jestem, którym będę” (por. Franki, 1984, s. 63). Mówiąc to
jednak, człowiek może pytać: kim będę, co i kto decyduje, jaki
będę, czy powinienem stać się kimś określonym, dokąd prowa
dzi droga życia, którędy mam iść, aby dojść do celu, jeśli ów
cel istnieje?
Odpowiadając na powyższe pytania, Franki, podobnie jak
w przypadku pytań o strukturę człowieka, zdecydowanie odci
na się od redukcjonistycznej tradycji patrzenia na rozwój czło
wieka, którą rozpoznaje zarówno w psychoanalizie i behawioryzmie, jak i w psychologii humanistycznej. Psychoanalizie
i behawioryzmowi zarzuca zapoznanie warstwy duchowej
w człowieku i tym samym patrzenie na jego rozwój tak, jakby
podlegał on jedynie prawom właściwym dla organizmów psy
chofizycznych: zasadzie przyjemności, realności i powinności,
jak u Freuda, oraz zasadom warunkowania, jak u Skinnera.
Psychologii humanistycznej natomiast zarzuca monadologizm, czyli traktowanie człowieka tak, jakby był zamkniętą
na świat zewnętrzny monadą, zajętą jedynie sobą i tym, co ją
popycha do aktywności. Ponadto krytykuje ją za potencjalizm,
czyli sprowadzenie zasad rozwoju człowieka do urzeczywist
niania jedynie tego, co jest jego naturą, co wrodzone, co zało
żone i co odnaleźć można jedynie w sobie. Ten ostatni zarzut
jest wedle niego szczególnie ważny, gdyż za zasadą bądź tym,
kim jesteś zawsze, kryje się niebezpieczeństwo pozbawienia
człowieka odpowiedzialności za to, kim się staje. Skoro uwie
rzę w to, że powinienem stać się tym, kim i tak już jestem — pi
sał — omija mnie ciężar wyboru, kim mam się stać, zostaje mi
zaoszczędzona konieczność każdorazowego rozstrzygania, któ
re z możliwości powinienem odrzucić, a które powinienem
utrwalić w realizacji (por. Franki, 1990, s. 44).

ność człowieka, jako osoby, do antagonizmu noo-psychofizycznego zostaje znacz
nie osłabiona lub nawet zniesiona. Skoro tak, nie wydaje się więc, aby człowiek
zawsze mógł decydować o tym, kim się staje, i aby zawsze za to odpowiadał. Nie
zawsze też stać go na zajęcie postawy wobec własnych ograniczeń. Wszystko to
czyni problem tzw. autonomii ducha mimo zależności wielce skomplikowanym
i domaga się jego szerszego rozważenia. Do problemu tego powrócę w dyskusji
wyników pracy.
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Ów redukcjonistyczny, jak twierdzi, opis rozwoju człowieka
Franki chciał zastąpić opisem uwzględniającym zmiany za
chodzące na każdym z wyróżnionych przez siebie poziomów
bytu ludzkiego. Przyjmując założenie, że człowiek jest jedno
ścią trzech nieredukowalnych warstw: cielesnej, psychicznej
i duchowej, oraz jednocześnie twierdząc, że osoba, jaką jest
człowiek, ma charakter egzystencjalny, tj. że nigdy nie jest,
lecz raczej każdorazowo rozstrzyga, czym jest (por. Franki,
1984, s. 70) - konsekwentnie rnusiał wskazać na wielość rzą
dzących rozwojem zasad i powstrzymać się od pokusy sprowa
dzenia ich do jednej „wszystko tłumaczącej” prawidłowości.

Osoba jako podmiot ludzkiego stawania się
Jak podkreśla Franki, w ciągu życia człowieka na każdym
z poziomów jego egzystencji dokonuje się rozwój: człowiek doj
rzewa biologicznie, rozwijają się jego struktury i funkcje psy
chiczne, człowiek wreszcie wzraęta duchowo. Na każdym
z tych poziomów obowiązują różne prawa i zasady rozwoju,
różne jest tempo zachodzących tam zmian i różny czas ich po
jawiania się, różne są czynniki rozwoju i ich wskaźniki, a tak
że różny jest stopień prawdopodobieństwa, z jakim można
przewidzieć dalszy przebieg rozwoju każdego z nich (por. Lu
kas, 1987, s. 61-72?°.
Najwcześniej w ontogenezie da się zaobserwować rozwój
warstwy cielesnej i psychicznej - wszak z chwilą narodzin
człowiek jest fizycznie całkiem dobrze rozwinięty i posiada już
wykształcone najbardziej elementarne funkcje psychiczne.
Dalszy rozwój organizmu psychofizycznego w decydującej
mierze jest uwarunkowany czynnikami biologicznymi (m.in.
genetycznymi), środowiskowymi (wychowanie, doświadcze
nie) oraz zmiennymi losowymi. Od tych czynników zależy, czy
rozwój psychofizyczny człowieka będzie przebiegał bez zakłó
ceń i prawidłowo, czy też będzie rozwojem - wskutek różnych
chorób, wydarzeń losu, strat i deprywacji - zaburzonym
i ograniczonym.
Te trzy źródła rozwoju człowieka: związane ze zmiennymi
biologicznymi, z wpływami środowiskowo-wychowawczymi
oraz z niedającymi się przewidzieć zdarzeniami losowymi,
stanowią jedyne czynniki określające ludzkie stawanie się aż
10 Zbliżone stanowisko do wyrażonego tu poglądu Frankla na temat rozwoju zaj
muje w swych pracach m.in. A. Gałdowa (1990a, 1992, 1993).
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dc mementu, gdy po raz pierwszy poprzez organizm psycho
fizyczny nie przebłyśnie osoba duchowa. Franki nie precyzuje
do końca, kiedy taki moment narodzin dla świata osoby du
chowej następuje. Uważa, że fakultatywnie jest ona stale
w człowieku obecna i że choć początkowo niewidoczna, ukryta
i milcząca, to jednak już czeka na to, żeby dać znać o sobie,
żeby móc przerwać milczenie, żeby przebić się przez otaczające
ją zasłony, przez zakrywające je warstwy tego, co psychofizycz
ne (por. Franki, 1984, s. 237).
Początkowo osoba duchowa daje o sobie znać tylko w spo
radycznie pojawiającym się dowolnym uśmiechu niemowlę
cia11, aby zaraz, chwilę potem, z powrotem wycofać się za dzia
łającą według reguły homeostatycznej psychofizyczną przesło
nę (por. Franki, 1984, s. 237). Ale już w tym pierwszym swoim
przejawie osoba duchowa jest tą, która bierze w posiadanie
swój organizm, która dystansuje się do niego i która go w tym
sensie tworzy (por. Franki, 1975, s. 92; Franki, 1978a, s. 116).
Można zatem powiedzieć, że wraz z pierwszym przejawem
faktycznej osoby duchowej staje się ona, obok wymienionych
wcześniej czynników biologicznych, społecznych i losowych,
czynnikiem określającym stawanie się człowieka. Jest czynni
kiem szczególnym: początkowo tylko fakultatywnym i tylko
raz po raz dającym o sobie znać, aby potem, w miarę procesu
stawania się, móc stać się czynnikiem najważniejszym, podpo
rządkowującym sobie dotąd działające źródła i zasady roz
woju12.
Zdaniem Frankla proces stawania się osobą duchową trwa
całe życie i nigdy się nie kończy. Podczas gdy możliwości roz
woju fizycznego i psychicznego stają się z wiekiem coraz bar
dziej ograniczone, rozwój duchowy nigdy nie zna swego speł
nienia i nigdy nie ma końca. Osobą człowiek nigdy nie jest a ciągle staje się, nigdy nie jest podmiotem własnej drogi życia
- a ciągle się nim staje. Raz jest nim bardziej, raz jest nim
mniej. Raz bierze w posiadanie swój organizm psychofizyczny
i go transcenduje, raz skrywa się za nim i jest niewidoczny.
Będąc fakultatywnie wolny, odpowiedzialny, otwarty na świat
- staje się nim w każdej chwili swego życia lub nim być prze
11 Por. także Buytendijk, 1958, s. 101-118.
12 Do koncepcji Frankla zbliża się w tym miejscu koncepcja K. Dąbrowskiego, za
kładająca rolę tzw. czynnika III w rozwoju, który w przybliżeniu odpowiada za
kresowi pojęcia osoby duchowej u Frankla. Istotna różnica pomiędzy tymi dwo
ma koncepcjami polega na tym, że podczas gdy dla Frankla osobą duchową fa
kultatywnie jest każdy, to według Dąbrowskiego niektórzy (np. psychopaci) są
pozbawieni czynnika III.
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staje. Choć może być wolny - to być nim nie musi. Ale, jak
twierdzi Franki, być nim powinien (por. Franki, 1984).

Kierunek stawania się osoby
W zdaniu, że człowiek powinien stać się osobą, że jest czło
wiekiem tylko o tyle, o ile, jako osoba duchowa, przewyższa
swój byt cielesny i psychiczny (por. Franki, 1984, s. 45), Franki
dał wyraz swemu przekonaniu, iż stawanie się osoby nie jest
procesem przebiegającym bez określonego kierunku. Co wię
cej, że ów kierunek jest określony, że człowiek powinien stać
się osobą, tzn. powinien spełnić obecne w nim fakultatywnie
możliwości bycia wolnym, odpowiedzialnym i otwartym na
świat. Powinien spełnić fakultatywnie w nim obecną możli
wość bycia podmiotem własnego życia, powinien móc podpo
rządkować zasady rozwoju, obowiązujące na niższych pozio
mach swego bytu, woli sensu, zasadzie, której jako osoba du
chowa podlega i którą się kieruje.
Postulat stania się osobą, którą się fakultatywnie zawsze
jest, oraz postulat kierowania się w życiu wolą sensu, która
fakultatywnie zawsze jest obecna, nie jest tym samym, czym
jest postulat samorealizacji u Maslowa czy Rogersa. Jak po
wiada Franki, imperatyw Pindara: bądź tym, kim jesteś za
wsze, może być prawdziwy tylko wtedy, gdy zostanie uzupeł
niony przez zdanie Jaspersa, mówiące, że człowiek nie jest wy
starczającym samemu sobie, zamkniętym w sobie bytem; jest
tym, czym jest, dzięki sprawie, którą uznaje za własną (por.
Franki, 1978a, s. 16; Jaspers, 1990, s. 58). Samorealizacja
w nowym, nadanym przez Frankla znaczeniu nie jest więc re
alizacją wrodzonej natury, którą człowiek odnajduje w swoim
wnętrzu, ale jest spełnianiem siebie na podstawie odnajdywa
nych w świecie obiektywnych wartości i sensów. Tylko w tym
stopniu, w jakim człowiek spełnia sens i realizuje wartości,
może spełniać i urzeczywistniać siebie. Samorealizacja jest tyl
ko skutkiem urzeczywistniania wartości i wypełniania sensu,
ale nigdy ich celem (por. Franki, 1990, s. 41-42)11
*13. Spełnianie
siebie staje się więc dopiero możliwe z chwilą otwarcia na
11 W swej pracy z roku 1991 E. Lukas, poddając analizie wyróżnione przez Maslo
wa cechy osób samorealizujących się, stara się pokazać, że ich posiadanie musi
być oparte na wcześniejszym procesie poszukiwania i odnajdywania sensu, czyli
na procesie urzeczywistniania określonych wartości (por. Lukas, 1991b, s. 4257).
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świat i dostrzeżenia w nim obiektywnych sensów i wartości,
które „stojąc” za tym, co faktyczne, wskazują na możliwości
zmiany tego, co jest, na to, co być powinno (por. Franki, 1981,
s. 54), i które tym samym wytyczają człowiekowi drogę two
rzenia samego siebie.
Opisując świat, w którym przebiega ludzkie stawanie się,
Franki przypisał mu szczególną strukturę - nieznaną ani
w psychoanalizie i w behawioryzmie, ani w psychologii huma
nistycznej. Świat, ku któremu osoba otwiera się i który wy
znacza kierunek jej stawania się, nie jest bowiem światem
aksjologicznie neutralnym albo aksjologicznie relatywnym,
lecz światem pełnym obiektywnego sensu. Nie jest też imaginacją ludzkiej świadomości i jej każdorazowym szkicem, ale
jest czymś obiektywnym, czymś, co wychodzi człowiekowi na
przeciw, co go zagaduje i oczekuje świadectwa (por. Franki,
1990, s. 45-46). Jest światem, w którym obok tego, co rzeczy
wiste i możliwe, człowiek napotyka to, co jest mu zadane.
W faktach życia odkrywa ograniczenia, w możliwościach różne sposoby odnoszenia się do nich, w zadaniach - nie
uchronność wyboru i odpowiedzialności za wybór. Życie czło
wieka jest więc zadaniem {Aufgabencharakter des Lebens),
zaś jego rozwój to wychodzenie owemu zadaniu naprzeciw
(por. Franki, 1975, s. 68-73).
Jak twierdzi Franki, każdy człowiek stoi zawsze przed za
daniem wypełnienia sensu, jaki niesie ze sobą konkretna
chwila jego życia. Każda chwila, będąc zbiorem określonych
faktów i możliwości, jest człowiekowi zadana, każda chwila
apeluje do człowieka, każda zagaduje go i każda domaga się
swego spełnienia14 (por. Franki, 1975, s. 71-72). W każdej bo
wiem chwili i dla każdego, niezależnie od tego, jak dalece
chwila ta ograniczałaby możliwości organizmu psychofizycz
nego, jaki człowiek ma, tkwi - zdaniem Frankla - ukryty sens
obiektywny, który jako żądanie chwili (die Forderung der
Stunde) (por. Franki, 1977, s. 30-31) domaga się odkrycia
i spełnienia. Każdy i zawsze stoi przed szansą odkrycia sensu
chwili i jego realizacji, każdy stoi przed szansą urzeczywist
niania wartości, na które ona wskazuje, każdy zatem może
napełnić swoje życie sensem chroniącym go przed przemija
niem15 (por. Franki, 1975, s. 68-73; Franki, 1977, s. 28). Tylko
14 W tym kontekście, powołując się na M. Bubera i F. Ebnera, mówi Franki o dialogicznym charakterze życia (por. Franki, 1978a, s. 53).
15 Z tym poglądem Frankla polemizuje m.in. H. Biihler, która nie zgadza się z jego
twierdzeniem, że życie zawsze i dla każdego niesie z sobą sens (por. Biihler,
1975, s. 143).
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odkrywając sensy poszczególnych i konkretnych chwil życia,
człowiek może napełnić całe swoje życie sensem. Tylko odpo
wiadając na zadania, jakie niesie ze sobą każda chwila, może
wypełniać wolę sensu i stawać się bardziej człowiekiem. Być
człowiekiem bowiem to być pytanym o sens i odpowiadać na
sens. Odpowiadać życiem, które jako realizacja wartości ukry
tych w każdym jego momencie jest ostatecznie życiem w stro

nę spełnienia własnej istoty16 (por. Franki, 1984, s. 64).
Tak brzmi odpowiedź na pytanie o „dokąd” ludzkiej egzy
stencji. Na pytania: „którędy”, jak, w jakich okolicznościach,
jakie wartości urzeczywistniając i jakie sensy odczytując, od
powiada sam człowiek, który, żyjąc życiem niepowtarzalnym
i jedynym, spełnia swój sens, dla niego tylko pisany, sens nie
powtarzalny i jedyny.

16 Pomijam w tym miejscu - jako wykraczającą poza obszar bezpośrednich zainte
resowań mojej pracy - sprawę, którą w swych rozprawach Franki również podej
muje, a dotyczącą tego, skąd wziął się sens w świecie, kto ostatecznie stawia
człowieka przed zadaniem oraz przed kim człowiek ostatecznie jest w swym ży
ciu odpowiedzialny.

II. CZŁOWIEK WOBEC WARTOŚCI17

Jedną z konsekwencji, na jaką wskazywał Franki w swej
krytyce redukcjonistycznej psychologii, było zapoznanie spe
cyficznego -jak sądził - dla człowieka jako osoby odniesienia
do wartości. Krytykował psychoanalizę i behawioryzm za
redukcjonistyczną interpretację wartości, za ich subiektywizację i relatywizację oraz za przyjmowanie ukrytych zało
żeń dotyczących hierarchii wartości.
W interpretacji Frankla, wszelkie mówienie o sensie i o
wartościach psychoanaliza klasyczna traktowała jako przejaw
choroby (por. Freud, w: Franki, 1975, s. 19). Wedle niego, czło
wiek w rozumieniu Freuda nie dąży ku wartościom, zaś jego
ego realizuje jedynie cele, które są środkami do celów id. Za
jego aktywnością kryje się jedynie libido - i wszystkie dążenia
ludzkie, czy to moralne, czy twórcze, czy religijne, są jedynie
formą jego sublimacji (por. Freud, 1975).
Z podobnym odrzuceniem wartości spotkać się można zdaniem Frankla - na gruncie behawioryzmu Skinnera.
Z perspektywy tego kierunku człowiek nie jest postrzegany
jako zwierzę moralne, nie ma żadnych cnót, nie kieruje się
żadnymi ideałami i wartościami (por. Skinner, 1978). Żyjąc
poza wolnością i godnością - żyje w świecie pozbawionym
wartości, w rzeczywistości, której jedyną realnością są pozy
tywne lub negatywne wzmocnienia. Żyje w końcu nie dla war
tości, ale dla gratyfikacji, jakie płyną z faktu unikania kar
i otrzymywania nagród.
W obu wypadkach - zdaniem Frankla - mamy do czynie
nia z redukcjonistycznym rozumieniem wartości: raz są one
wyjaśniane popędowo i sprowadzane do mechanizmów obron
nych, innym razem są traktowane jedynie jako pozytywne lub
negatywne następstwa pewnych zachowań (por. Franki,
1978a, s. 14). W obu wypadkach ponadto dochodzi do subiek

17 Zagadnienia będące przedmiotem niniejszego rozdziału szerzej omawiam w in
nym miejscu (por. Opoczyńska, 1999a).
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tywizacji wartości (por. Franki, 1984, s. 19). Rezygnując z uz
nania transcendentnego przedmiotu i intencjonalnych aktów,
zarówno Freud, jak i Skinner sprowadzili wartości, które zdaniem Frankla - z natury są czymś obiektywnym, do subie
ktywnie rozumianej przyjemności i wzmocnienia. Pociągnęło
to z kolei za sobą relatywizację wartości, tzn. takie ich rozu
mienie, które zakłada ich względne, zmienne i zależne od pod
miotu doświadczającego znaczenie.
Utożsamiając to, co pożądane, z tym, co niesie ze sobą
przyjemność i redukcję napięcia, zarówno Freud, jak i Skin
ner-jak twierdzi Franki - przyjęli ciche założenia o bez
względnej wartości zasady homeostazy, którą człowiek powi
nien się w życiu kierować. Tym samym narazili swe stanowi
sko na niekonsekwencję, wyrażającą się w tym, iż z jednej
strony negowali istnienie wszelkich wartości i zachowań czło
wieka zmierzających do ich urzeczywistnienia, z drugiej zaś
ostatecznie je uznawali (por. Franki, 1984, s. 34^40). Niekon
sekwencja ta w paradoksalny sposób prowadzi do wniosku, iż
być może nie do utrzymania jest taka psychologia, która sta
wia człowieka poza światem wartości i odmawia mu jakiego
kolwiek ukierunkowania na ich realizację. Mimo to przez całe
lata panowania w psychologii pozytywistycznego modelu na
uki właśnie „psychologia bez wartości” była uważana za jedy
nie możliwą do uprawiania. Kto wie, czy właśnie nie pod
wpływem tych wzorów hołdujących zasadzie esse est percipi
zarówno Freud, jak i Skinner świadomie zrezygnowali z zaj
mowania się problematyką wartości, uważając ją za niena
ukową (por. Paszkiewicz, 1983).
Wydawać by się mogło, że wraz z narodzinami psychologii
humanistycznej problematyka wartości doczekała się wolnego
od redukcjonizmu potraktowania. Tymczasem, choć prawdą
jest, że wartości stały się pełnoprawnym zagadnieniem rozpa
trywanym na gruncie psychologii dopiero z chwilą przezwy
ciężenia pozytywistycznego paradygmatu nauki, jaki tu pano
wał-co stało się oficjalnie wraz z powstaniem w latach 60.
psychologii humanistycznej - to jednak rozwiązania, jakie zo
stały tu zaproponowane, również nie są wolne od zarzutu re
dukcjonizmu. Jak zauważa Franki, utożsamianie wartości
z wrodzonymi naturze ludzkiej możliwościami, sprowadzanie
istoty samorealizacji człowieka do aktualizacji tego, „kim był
on zawsze”, wreszcie zaufanie, jakim obdarza się na gruncie
psychologii humanistycznej organizm ludzki i jego mądrość wszystko to w konsekwencji prowadzi do zagubienia specyfiki
ludzkiego odniesienia do wartości, które - jego zdaniem - jest
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zawsze wyrazem transcendencji człowieka ku rzeczywistości
niezależnej od niego i go przerastającej.

1. Frankla koncepcja wartości
Franki, traktując człowieka jako z natury swojej istotę
otwartą na świat, rozumiał to otwarcie jako wyrastanie ponad
rzeczywistość fizyko-psychicznych fenomenów i kierowanie
się ku rzeczywistości nieskończenie tamtą przewyższającą, ku
Logosowi: światu obiektywnych wartości i sensów18 (por.
Franki, 1977, s. 18). Będąc z natury swojej istotą niedopełnio
ną i niedoskonałą, człowiek sam sobie nie wystarcza; jego nie
doskonałość „domaga się” swego dopełnienia19, które może po
chodzić tylko ze świata zewnętrznego względem niego i go
przewyższającego, a mianowicie ze świata obiektywnych war
tości (por. Franki, 1975, s. 68).
Wartości, jako byty idealne, powszechne i wieczne, są
wspólne wszystkim ludziom niezależnie od epoki, w jakiej oni
żyją, i aktualnej sytuacji, w jakiej się znajdują. Bez względu
na różnego rodzaju uwarunkowania wartości zachowują swo
ją moc obowiązującą, nigdy nie przestają być wartościami, za
18 Frankla koncepcja wartości nawiązuje bezpośrednio do filozofii M. Schelera,
który, stojąc na stanowisku obiektywizmu aksjologicznego, traktował wartości
jako niedefiniowalne ze swej istoty elementarne jakości zachowujące całkowitą
niezależność wobec świata rzeczy i procesów psychofizycznych. Według Schele
ra, całe uniwersum wartości ma charakter ponadczasowy i absolutny i taki sam
charakter ma hierarchia, jaką wartości te tworzą: na jej szczycie znajdują się
wartości Sacrum, tj. tego, co Święte, niższe od nich są wartości duchowe, tj.
tego, co dobre, sprawiedliwe, słuszne i piękne, jeszcze niższe są wartości wital
ne, tj. tego, co zdrowe i silne, najniższe zaś w hierarchii są wartości utylitarne,
tj. tego, co użyteczne, oraz wartości hedoniczne, tj. tego, co przyjemne. Obok
wartości moralnych, estetycznych i porządku prawnego, o jakich mówi Scheler,
w grupie wartości duchowych wyróżnia się także grupę wartości osobowych,
o których R. Ingarden mówił, że są wartościami w obrębie tego, co należy do
człowieka, do osoby ludzkiej, i wśród których wymieniał m.in.: wartość bycia
świadomym, wolnym, odpornym i zdolnym do stawienia czoła wyzwaniom losu,
głębokim, samodzielnym, niepowtarzalnym (por. Ingarden, 1989, s. 214-243).
Wartości Sacrum i wartości duchowe stanowią — zdaniem Schelera — grupę tzw.
wartości wyższych, wartości zaś witalne, utylitarne i hedoniczne grupę tzw.
wartości niższych (por. Scheler, 1967).
19 N. Hartmann niedoskonałością i niepełnością bytową samych obiektywnych
wartości, a nie niedoskonałością człowieka, uzasadniał ich apelujący i agresyw
ny charakter, domagający się swej realizacji w świecie realnym (por. Hart
mann, 1926, s. 31).
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wsze są i są te same. Dlatego Franki nazywa je powszechnikami sensu (Sinnuniuersalieri) i przeciwstawia je konkretnym,
tzw. sytuacyjnym wartościom (Situationswerte) i sensom20,
które różne są dla różnych ludzi stosownie do niepowtarzalno
ści każdego człowieka oraz różne są z godziny na godzinę, sto
sownie do jedyności i niepowtarzalności każdej sytuacji (por.
Franki, 1975, s. 68; Franki, 1981, s. 60; Franki, 1990, s. 21).
Człowiek zatem, stojąc wobec wartości, zawsze stoi wobec
obiektywnego i uniwersalnego Logosu, który dany mu jest
każdorazowo w niepowtarzalnej i jedynej sytuacji jego życia
w postaci konkretnych sensów, jakie w niej tkwią (innewohneri).
Wartości, które człowiek odnajduje w konkretnych sytu
acjach życia, apelują do niego, zagadują go i pociągają21 (por.
Franki, 1984, s. 32). Człowiek, słysząc ich zawołanie, czuje się
powołany do ich realizacji i może w poczuciu własnej wolności
i odpowiedzialności powiedzieć im tak lub nie, może pójść za
nimi i je urzeczywistniać lub może od ich wymagania uciec jak często dzieje się w przypadku psób dotkniętych nerwicą22
(por. Franki, 1978a, s. 163). Ponieważ człowiek zawsze jest
wobec wartości - zawsze też znajduje się w zasięgu ich apelu.
Każda chwila ma swoje obiektywne wymagania, każda niesie
ze sobą konkretne zadania płynące od obiektywnych wartości
w niej zawartych, każda domaga się odkrycia sensu, jaki
w niej potencjalnie tkwi i który czeka na swe spełnienie.
W każdej godzinie życia człowiek ma szansę na odkrycie war
tości i sensu, które czekają tylko, aż wybije godzina, w której
człowiek będzie miał niepowtarzalną okazję ich uchwycenia
i zrealizowania. Gdy zaprzepaści tę szansę, pozostanie ona już
na zawsze stracona, a wartość i sens, jakie z sobą niosła, na
zawsze pozostaną niezrealizowane (por. Franki, 1975, s. 68).
Wartości, z których apelem człowiek spotyka się w każdej
chwili swego życia, mają naturę obiektywną: to nie człowiek
bowiem wkłada je w sytuację, ale one tam już wcześniej tkwią
i czekają na swoją realizację. Są jednak jednocześnie subiek
tywne w tym znaczeniu, że są ad personom i ad situationam\

20 W tym znaczeniu terminy: wartość i sens mają u Frankla komplementarny sta
tus (por. Popielski, 1987, s. 108).
21 W tym miejscu poglądy Frankla bardzo zbliżąją się do poglądów wyrażanych
na gruncie filozofii dialogu (por. m.in. Buber, 1992, s. 217-247; Levinas, w:
Tischner, 1989, s. 409—430).
22 Szczegółową analizę ucieczki od wartości zawierąją m.in. moje prace: Opoczyń
ska 1992 i Opoczyńska, w: Kubacka-Jasiecka, 1994.
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choć ostatecznie wszystkie wartości, jakie człowiek napotyka
w swoim życiu odnoszą się do uniwersalnego Logosu wspólne
go wszystkim ludziom, to jednak na każdego czeka niepowta
rzalna szansa odkrycia wartości jemu tylko zadanych, które
tylko on może zrealizować. Żyjąc w świecie obiektywnego Lo
gosu, człowiek buduje swój konkretny, niepowtarzalny i indy
widualny logos. Żyjąc w świecie, który być może jako całość
ma swój obiektywny sens - Nadsens23, człowiek spełnia kon
kretny, niepowtarzalny i indywidualny sens własnego istnie
nia.

2. Kształtowanie się indywidualnego świata
wartości człowieka
Człowiek, żyjąc w horyzoncie obiektywnych wartości, nie
od razu jest na niejednakowo otwarty i niejednakowo żyje ich
pełnią. Ludzkie odniesienie do wartości - co podkreślają za
równo zwolennicy subiektywizmu aksjologiczego, jak i zwo
lennicy obiektywnego rozumienia wartości - podlega rozwojo
wi w czasie. W ciągu życia człowieka zmieniają się bowiem
i preferencje dotyczące „służenia” określonym wartościom,
i źródła o tych preferencjach stanowiące, zmienia się stopień
poznania wartości, jakie człowiek może i chce realizować, oraz
zmieniają się sposoby i stopnie tej realizacji. I choć sposób ro
zumienia przemian, jakim podlega odniesienie człowieka do
wartości, różny jest dla subiektywistycznego i obiektywistycznego ich opisu, to jednak każdy z nich pozwala na stwierdze
nie, że bycie człowieka wobec wartości nie jest byciem statycz
nym, lecz jest procesem, w którym stopniowo dochodzi do wy
kształcenia indywidualnego świata wartości, decydującego
o tym, którym ze „spotkanych” wartości człowiek chce „słu
żyć”, a od których się odwraca.
Poznanie wartości

Jednym z najbardziej podstawowych pytań, jakie należy
postawić, omawiając problem kształtowania się indywidual
23 Franki uważał, że sens całości przekracza zdolność ludzkiego pojmowania i że
nie sposób go dowieść, lecz można weń tylko wierzyć (por. Franki, 1984, s. 65).
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nego świata wartości człowieka, jest pytanie o źródła tego pro
cesu. Psychologowie od dawna interesowali się przyczynami,
dla których różni ludzie cenią w życiu różne wartości i dla
których ten sam człowiek w różnych okresach swego życia mo
że kierować się różnymi wartościami. W zależności od rodzaju
przyjmowanych założeń dotyczących sposobu rozumienia war
tości różne były odpowiedzi na tak formułowane pytanie.
Przykładowo, dla zwolenników teorii samoaktualizacji
utożsamiających wartości z wrodzonymi naturze ludzkiej mo
żliwościami problem genezy indywidualnego systemu warto
ści i jego dalszego kształtowania się był sprowadzony w głów
nej mierze do poznawania i aktualizowania swej prawdziwej
natury (por. Biihler, 1975; Homey, 1978; Fromm, 1966; Gold
stein, 1940; Maslow, 1986, 1990; May, 1953, 1989). Dla zwo
lenników teorii sprowadzających wartości do preferowanych
celów, pożądań, postaw, potrzeb pytanie o genezę indywidual
nego systemu wartości było pytaniem o genezę postaw, prefe
rencji i celów i zazwyczaj w odpowiedzi na nie wskazywano,
z jednej strony, na udział czynników tkwiących w środowisku
(proces wychowania, uczenia), z drugiej zaś - na czynniki
tkwiące w samym człowieku i związane zarówno z poziomem
dojrzałości jego organizmu psychofizycznego, jak i z jego auto
nomicznymi decyzjami i wyborami (por. m.in. Allport, 1961;
Allport, w: Reykowski, 1984; Allport, 1988; Adamiec, 1988;
Kozielecki, 1987; Matusewicz, 1975; Muszyński, 1987; Reyko
wski, 1986). Na gruncie subiektywistycznych koncepcji warto
ści podkreśla się niekiedy także wpływ tzw. zdrowia psychicz
nego lub jego braku na proces powstawania i kształtowania
się indywidualnego systemu wartości człowieka (por. m.in.
Biihler, 1975; Horney, 1978; Maslow, 1986, 1990; Obuchowki,
1983). Czyni się na przykład założenie, że tylko „osoba nor
malna” może podporządkować swoje życie naczelnym warto
ściom, które będą mogły jej zapewnić poczucie sensu życia
(por. Obuchowski, 1983, s. 202), że sam fakt braku zdrowia
psychicznego wiedzie do utraty posiadanych przez człowieka
wartości (por. Maslow, 1986, s. 165) i że sprawia on, iż syste
my wartości osób chorych są gorsze od systemów wartości
osób zdrowych (por. Maslow, 1990, s. 246-250). Niekiedy
wręcz, analogicznie do mówienia o patologii psychicznej, mó
wi się o patologii wartości (por. Kościuch, 1984, s. 53). Tak
drastyczne w swej istocie stwierdzenia wcale nie dziwią, jeśli
- tak jak Franki - spojrzy się na nie jako na owoc redukcjonistycznie uprawianej psychologii, która człowieka sprowadza
jedynie do poziomu psychofizycznego organizmu i która jedno
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cześnie tak rozumianego człowieka czyni twórcą wartości:
skoro choruje organizm, „chorować” muszą także-jako po
chodzące od niego - same wartości.
Odpowiedź Frankla na pytanie o poznanie wartości nawią
zuje swym charakterem zarówno do wywodzącego się ze sta
rożytności i następnie kontynuowanego w czasach nowożyt
nych stanowiska emocjonalizmu etycznego24 (m.in. Platon,
św. Augustyn, Shaftersbury, Pascal), jak i do filozofii Schelera, oraz - pośrednio także - bliska jest duchowi współczesnej
filozofii dialogu - w miejscu, gdzie ta odwołuje się do poznania
wartości25. Do stanowisk tych zbliża Frankla, po pierwsze wspólny im wszystkim pogląd na człowieka jako na odkrywcę
wartości, po drugie - uznanie zasadniczej roli uczuć (głównie
miłości - szczególnie rozumianej) w procesie poznawania
wartości, po trzecie - przyjmowanie warunków wstępnych, ja
kie człowiek powinien spełniać, aby świat wartości mógł być
dla niego czytelny, i po czwarte wreszcie - podkreślanie wol
ności człowieka wobec otaczającego go obiektywnego horyzon
tu wartości i tym samym nałożenie na niego odpowiedzialno
ści za jego odkrywanie.
Odwołując się do zbliżonych stanowisk dotyczących proble
mu poznania wartości, Franki przeciwstawiał się tym psycho
logicznym koncepcjom, które uważały, że wartości można od
ziedziczyć lub można je na drodze intelektualnej wpajać. Jego
zdaniem, wartości nie możemy się uczyć, wartości musimy
przeżywać, musimy nimi żyć. Poznanie wartości jest zawsze
poznaniem osobistym i zawsze wymagającym własnego zaan
gażowania. Chociaż inni, potencjalnie, przykładem własnego
życia mogą kształtować indywidualne odniesienie człowieka
do wartości (jak dzieje się to na przykład w wychowaniu,
w spotkaniu czy w psychoterapii), to jednak i tak ostatecznie
rozstrzygające jest zawsze indywidualne zaangażowanie
w odsłanianą wartość i indywidualna decyzja pójścia za nią
(por. Franki, 1990, s. 22).
Poznanie wartości - zdaniem Frankla - umożliwia obecny
w każdym człowieku i specyficzny dla niego fenomen, jakim
24 Stanowiskiem przeciwstawnym wobec niego jest stanowisko tzw. intelektuali
zmu etycznego (m.in. Sokrates, Arystoteles), które w rozumie upatruje ostatecz
ne źródło poznania dobra (wartości) (por. Tatarkiewicz, 1990).
25 Por. Bukowski, 1987; Buber, 1992; Levinas, w: Tischner, 1982a, s.170—184;
Levinas, w: Chabanis, 1987, s. 254-263; Levinas, w: Tischner, 1989, s. 409431; Levinas, w: Jarnuszkiewicz, 1990; Levinas, 1991a; Levinas, 1991b, s. 213229; Rosenstock-Huessy, 1991, s. 98-110; Tischner, 1982a, 1982b, 1990, 1991;
Węgrzecki, 1989, 1992a.
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jest sumienie - organ sensu (das Gewissen ais ein Sinn-Organ)
(por. Franki, 1975, s. 56). Sumienie ma charakter intuicyjny,
wrodzony i instynktowny26 (por. Franki, 1975, s. 73) i możliwe,
że jako prerefleksyjne aksjologiczne samozrozumienie (das Priireflektiue aziologische Selbst-Verstdndnis) jest w zarodku
ukształtowane już na poziomie biologicznym27 (por. Franki,
1990, s. 91). Dzięki jego obecności człowiek może odczytywać
niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju sensy ukryte w każ
dej konkretnej chwili życia. Sumienie odkrywa przed człowie
kiem zadaniowy charakter życia, pozwala mu w każdej sytu
acji dostrzec obok tego, co faktyczne i co możliwe, również to,
co zadane, a czego domagają się ukryte w sytuacji wartości.
Nie jest rodzajem karzącego superego, którego glos daje się sły
szeć dopiero wówczas, gdy człowiek przekroczy uświęcone tra
dycją normy, ale jest rodzajem towarzysza podróży, wskazują
cym mu konkretne sensy, dane w każdej jednej, konkretnej
chwili. Głos sumienia-jak twierdzi Franki - nie jest głosem
mówiącym, co zgodne, a co niezgodne z abstrakcyjnym kode
ksem norm. Jest głosem przemawiającym do każdego indywi
dualnie, mówiącym o niepowtarzalnym, dla każdego specjalnie
pisanym sensie (por. Franki, 1978b).
Odkrycie sensu i wartości, jakie dokonuje się - zdaniem
Frankla - dzięki intuicyjnemu poruszeniu sumienia, przypo
mina swoim charakterem zarówno opisany przez K. Biihlera
efekt aha, jak i proces wyłaniania się figury z tła, analizowany
przez Lewina i Wertheimera. Mimo zewnętrznych podo
bieństw odkrywanie wartości różni się od procesu rozwiązy
wania problemów i postaciowania: podczas gdy figura wyła
nia się z „bezimiennego” tła, wartość zostaje odkryta jako kon
kretna możliwość tkwiąca w konkretnej rzeczywistości. Zosta
je odkryta jako możliwość niepowtarzalna i jedyna, jako coś,
co domaga się spełnienia i co spełnione przemienia rzeczywi
stość dającą jej początek (por. Franki, 1977, s. 28). Odkryciu
wartości towarzyszy ponadto zawsze subiektywne poczucie
radości, które nie jest czystą przyjemnością (blofie Lust)28, ja
ka może towarzyszyć sytuacji rozwiązania jakiegoś problemu,
26 Franki używa sformułowania instynktowny w znaczeniu: pewny, nieomylny.
27 Por. także poglądy Kępińskiego, który skłaniał się również do przypuszczenia,
że sumienie człowieka ma swoje korzenie w konstytucji cielesnej człowieka (por.
Kępiński, 1988, s. 5-41).
28 W tym miejscu Franki odwołuje się do Schelera fenomenologii uczuć i do rozróż
nienia, jakie ten czyni pomiędzy radością (będącą intencjonalnym uczuciem)
a przyjemnością (będącą jedynie nieintencjonalnym stanem uczuciowym) (por.
Franki, 1975, s. 52, 148).
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ale która jest duchowym poruszeniem samej osoby w reakcji
na poznaną wartość29.
Radość płynąca z poznania wartości może być - zdaniem
Frankla - udziałem każdego człowieka. Nie mają przeto - jak
twierdzi - racji ani Maslow, ani Rogers, gdy uzależniają zdol
ność człowieka do dokonywania „dobrych” wyborów od zewnę
trznych warunków, w jakich proces samoaktualizacji przebie
ga (por. Maslow, 1986, 1990). Człowiek fakultatywnie zawsze
może rozpoznawać aksjologiczny charakter rzeczywistości,
gdyż sumienie, jakie w sobie nosi, wyłaniając się z duchowego
poziomu jego egzystencji, nigdy nie jest i nie może być uwa
runkowane, bo z definicji jest samą wolnością (por. Lukas,
1991b, s. 54). Na drodze do poznania wartości może stać tylko
człowiek samemu sobie, gdy wskutek różnych okoliczności
wola mocy i przyjemności, obecne na niższych poziomach jego
egzystencji, zdominują obecną w jego osobowej warstwie wolę
sensu tak, że nie będzie się ona mogła przejawiać i ukazywać
wartości chwili. Stan ten jednak, będąc przejawem słabnięcia
potencjalnie zawsze obecnego w człowieku antagonizmu noopsychofizycznego, nie przekreśla - zdaniem Frankla - szans
na ponowne wzięcie w posiadanie organizmu psychofizyczne
go i poddanie go wyższym racjom istnienia płynącym od stro
ny sumienia - organu sensu.
Zdaniem Frankla, wobec wartości człowiek jest nie tylko
wolny, ale także jest wobec nich odpowiedzialny. Człowiek od
powiada za apel, jaki kierują do niego wartości: za jego
uchwycenie i za jego realizację. Posiadając fakultatywną zdol
ność do poznawania i do realizowania wartości, człowiek jest
odpowiedzialny za to, co z tą zdolnością zrobi: czy przemieni
ją w siłę nadającą jego życiu radość i sens, czy zaprzepaści ją
przygnieciony bezsensem i smutkiem płynącym z faktycznego
uwarunkowania. Jak długo człowiek oddycha - pisał Franki jak długo pozostaje świadomy, nosi na sobie odpowiedzialność
przed wartościami (...) jego zobowiązanie do urzeczywistnia
nia wartości nie opuszcza go aż do ostatniej chwili życia30 (por.
Franki, 1975, s. 61).
29 Przypomina się w tym miejscu koncepcja D. von Hildebranda tzw. emocjonalne/
odpowiedzi na wartość, która stwierdza, że z każdą wartością sprzężona jest,
odpowiadająca jej znakiem i intensywnością, emocja, która towarzyszy człowie
kowi w chwili ujmowania wartości i która wskazuje ponadto miejsce, jakie dana
wartość zajmuje w hierarchii (por. von Hildebrand, 1987).
30 Radykalizm takiego sformułowania Frankla może budzić pewne wątpliwości.
Rodzi się bowiem pytanie, jak dalece człowiek odpowiada za brak realizacji war
tości? Czy zawsze jest na tyle wolny, aby móc być wobec nich odpowiedzialnym?
Do zagadnienia tego powrócę w dalszej części pracy.
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Urzeczywistnianie wartości
Wartości odkrywane w osobistym doświadczeniu przez czło
wieka domagają się swego urzeczywistnienia. Będąc potencjal
nymi źródłami sensu, tylko realizowane sens taki mogą ofiaro
wać. Nie ma bowiem - zdaniem Frankla - innej drogi nadawa
nia sensu własnemu życiu niż ta, która jest drogą urzeczywist
niania wartości (por. Franki, 1984, s. 68).
Co to znaczy jednak, że człowiek urzeczywistnia wartości?
Jak jest możliwe urzeczywistnianie wartości, skoro przyjmie
się, że ich natura jest idealna? Czy wartość może być urze
czywistniona do końca?
Na pytania te Franki odpowiada zgodnie z duchem przyj
mowanego przez siebie stanowiska obiektywistycznego
i stwierdza, że wartości nie można urzeczywistniać wprost,
również nie można wprost dążyć do ich realizacji - przedmio
tem takiego dążenia mogą być co najwyżej wartości niższe:
hedoniczne, utylitarne i witalne, nigdy jednak wyższe: ducho
we czy Sacrum. Te bowiem mogą być tylko przedmiotem niedającego się nigdy zaspokoić pragnienia31. Zatem, „urzeczywi
stniać wartości” to — wedle Frankla — swym szczególnym za
chowaniem sprawiać, aby świat, w którym się żyje, wzbogacał
się o wartości ucieleśnione inconcreto. Te, choć nigdy nie
osiągną pełni absolutnych wartości, jako ich odpowiedniki,
napełniają rzeczywistość nową doniosłością, a człowieka, któ
ry je urzeczywistnił, czynią swym nosicielem (por. Ingarden,
1987, s. 23-24; Ingarden, 1989, s. 391; Stróżewski, 1992,
s. 65).
Franki, według którego człowiek stale znajduje się wobec
wartości i stale posiada fakultatywną zdolność ich poznawa
nia, uważał jednocześnie, że człowiek zawsze ma możliwość
ich urzeczywistniania. Sposób, w jaki to czyni, analogicznie
do zróżnicowanych i dla każdego indywidualnie „pisanych”
wartości, bywa różny i zmienia się w biegu życia. Generalnie
jednak-jak podaję - trzy są drogi odpowiadania człowieka
na apel kierowany ku niemu przez wartości. Pierwsza, na któ
rej człowiek realizuje wartości, przeżywając je w obecności
ai Na różnicę pomiędzy pragnieniem a dążeniem do czegoś i potrzebą czegoś zwra
ca uwagę E. Levinas (por. Levinas, w: Tischner, 1989; Levinas, w: Jarnuszkie
wicz, 1990), a za nim A. Gałdowa (1992). Pragnienie nie jest ani potrzebą, ani
tęsknotą, ani świadomością braku. Jest pragnieniem kraju, gdzie nigdy nie byli
śmy, pragnieniem Niewidzialnego, nieskończenie Innego, jest poza wszelkim
spełnieniem, gdyż nie ma pieszczoty, która by je spełniła.
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czegoś lub kogoś, na przykład kochając, przyjaźniąc się czy
upajając pięknem natury i sztuki (Franki mówi wówczas
o tzw. wartościach przeżyciowych (ErlebrdswerteY). Druga, na
której człowiek realizuje wartości, działając, na przykład od
dając się jakieś sprawie, wypełniając określone zadanie, two
rząc (tzw. wartości twórcze (schopferische Werte)). Wreszcie
trzecia droga, zdaniem Frankla - najbardziej wartościowa,
na której człowiek, pozbawiony możliwości urzeczywistniania
wartości w działaniu czy przeżywaniu, realizuje je mężnie
znosząc cierpienie (tzw. wartości postawy {Einstellungswerte')')32 (por. Franki, 1975, s. 60-61; Franki, 1978a, s. 29-30;
Franki, 1981, s. 90-93; Franki, 1984, s. 68-69; Franki, 1990,
s. 23-24, 91-92). Podczas gdy inne drogi urzeczywistniania
wartości wymagają pewnych określonych warunków (np. po
siadanie pewnych talentów, sprawne narządy zmysłów),
ostatnia z dróg jest drogą dostępną dla każdego. Wartości po
stawy mogą być zatem urzeczywistniane zawsze i przez każ
dego, a ich znaczenie, o czym przekonany jest Franki, jest naj
donioślejsze (por. Franki, 1984, s. 69)33.
Stając zawsze przed szansą realizacji wartości, człowiek jak twierdzi Franki - nigdy ich w pełni nie urzeczywistni. Wy
nika to, po pierwsze - z samej natury wartości (nie będąc
przedmiotem dążenia - wartość nie może nigdy być „urze
czywistniona do końca” w takim znaczeniu, jak osiągnięty
może być cel, którego się pożądało)34, po drugie - z charakteru
życia ludzkiego, które nigdy nie przestaje być zadaniem, po
trzecie zaś - z natury osoby, która nie istnieje inaczej, jak
w napięciu pomiędzy tym, co jest, a tym, co być powinno. To
też człowiek, urzeczywistniając wartości, może jedynie zbliżać
się do ideału, jaki one postulują: raz jest mu bliższy, raz jest
mu dalszy, raz realizuje je bardziej, innym razem mniej, raz
pokonuje swoją faktyczność i oddaje się cały stojącym za nią
32 Wyróżnione przez Frankla sposoby realizacji wartości przypominają swym
charakterem trzy formy udziału człowieka w wartościach, o jakich mówi D. von
Hildebrand, a mianowicie: bycie nosicielem wartości, świadome zjednoczenie
z dobrem będącym nosicielem wartości oraz tworzenie dóbr będących nosiciela
mi wartości (por. von Hildebrand, 1987, s. 161-191).
33 Pewne wątpliwości może budzić przekonanie Frankla, że wartości postawy mo
gą być urzeczywistniane przez każdego i w każdych warunkach. Jak będę sta
rała się pokazać w rozdziale IV pracy, choroba psychiczna często przekreśla
możliwość zajęcia postawy wobec własnej choroby i tym samym możliwość re
alizacji wartości postawy. Rodzi się znowu sygnalizowane wcześniej pytanie
o zakres wolności człowieka od organizmu psychofizycznego do urzeczywistnia
nia wartości. Do zagadnienia tego powrócę w dalszej części pracy.
34 Wyjątek stanowią tu wartości niższe w hierarchii, tj. wartości hedoniczne, uty
litarne i witalne, które - jak się wydaje, mogą być „urzeczywistnione do końca”.
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i odkrywanym wartościom, raz daje się swej faktyczności zdo
minować i gubi spojrzenie na wartości i sens. Czasem też, jak
w przypadku tzw. dysonansu noetycznego, mimo że „słyszy”
apel, jaki kieruje do niego dana wartość, i mimo że chce ją
bardzo urzeczywistniać, jego wysiłki okazują się daremne33
(por. Lukas, 1986, s. 113).

Przemiany w indywidualnym świecie wartości
Człowiek, żyjąc w horyzoncie obiektywnych wartości,
kształtuje swój niepowtarzalny, sobie tylko właściwy hory
zont. Potencjalnie otwarty na apel, jaki kierują do niego wszy
stkie wartości z obiektywnego porządku, wybiera te spośród
nich, którym chciałby służyć i które chciałby realizować. Prze
bywając jednocześnie w wielu sytuacjach życia i stojąc przed
różnymi zadaniami, jakie z nich wynikają, człowiek dokonuje
wyboru tych wartości, których moc zobowiązującą bardziej od
czuwa, i jednocześnie odwraca się od tych, których nie uznaje
za ważne. W ten sposób, wybierając w różnych sytuacjach ży
cia te same wartości i od tych samych się odwracając, buduje
swój indywidualny, hierarchicznie zróżnicowany świat warto
ści. Ów świat tak długo, jak długo nie jest realizowany, pozo
staje światem idealnym. Staje się realnym dopiero wówczas,
gdy człowiekowi udaje się w mniejszym lub większym stopniu
wybrane przez siebie wartości realizować. Dokonując wyboru
sposobu realizacji wartości, człowiek urzeczywistnia je tak, że
w efekcie przemienia zarówno rzeczywistość, w której żyje,
wzbogacając ją o realne ślady obiektywnego unioersum, jak
i przemienia samego siebie, stając się z czasem nosicielem re
alizowanych wartości35
36. Będąc ich nosicielem, wchodzi w naj
intymniejszy związek z wartościami i najpełniej w nich ucze
stniczy, tak że ostatecznie sam może stać się realnym świad
kiem ich istnienia, zdolnym do poruszenia sumień innych lu
dzi (por. von Hildebrand, 1987, s. 165-168).

35 Por. także Ingarden, 1989, s. 238-239.
36 Co nie oznacza, że sam staje się wartością; utożsamianie człowieka z warto
ścią, występujące w niektórych koncepcjach (por. Bukowski, 1987; Tischner,
1975, 1990, 1991), nie wydaje się do końca uzasadnione (por. Węgrzecki, 1992b,
s. 19-20).
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Tak rozumiany proces kształtowania się indywidualnego
świata wartości jest procesem dynamicznym. Wiele zmian, ja
kie w jego trakcie zachodzi, umyka niepostrzeżenie, wiele ma
charakter okazjonalny i niezauważalny dla samego człowie
ka, nie mówiąc już o jego otoczeniu. Człowiek raz łatwiej, raz
trudniej odczytuje zadaniowy charakter życia i raz łatwiej,
raz trudniej otwiera się na apel płynący od wartości ukrytych
w konkretnych sytuacjach życia. Raz pełniej, a raz słabiej an
gażuje się w realizację wartości, czasem nawet odstępuje
chwilowo od ich urzeczywistniania. Raz jest lepszym, raz gor
szym świadkiem dla ucieleśnianych w sobie wartości, zdarza
się, że nawet zaprzecza swemu świadectwu.
Od zmian, które wydają się naturalne dla dynamiki życia
ludzkiego i które przebiegają niezauważenie, odróżnić należy
te, które sięgają znacznie głębiej i których konsekwencje są
dla człowieka i jego świata wartości znacznie dalej idące. Nie
są one już tylko chwilowym odejściem od indywidualnego
świata wartości, ale jego przemianą, ich skutki nie pozostają
bez znaczenia, ale zdają się mieć wpływ na dalszy bieg życia.
Przemiany te nie muszą być tak gruntownym przebudowa
niem indywidualnego świata wartości, że wiedzie ono aż do
całkowitej przemiany człowieka i jego drogi życia. Choć mogą
mieć postać takich przemian, jak te, które były udziałem m.in.
Hioba, św. Pawła, św. Augustyna, św. Franciszka, a w czasach
współczesnych Ghandiego, A. Schweitzera, T. Mertona,
A. Frossarda, C.G. Junga czy A. Chmielowskiego - to często
jednak są znacznie skromniejsze w swych rozmiarach i nie
powodują aż tak dramatycznych zmian w życiu. Nie zawsze
też przebiegają nagle i gwałtownie (jak przemiana Szawła),
często „dojrzewają” dopiero w czasie i mają ewolucyjny chara
kter (np. przemiana u T. Mertona). Odnosząc się do różnych
aspektów indywidualnego świata wartości człowieka, mogą
wieść do zmian w samym procesie ich poznawania i prefero
wania, jak i w procesie ich realizacji.
Odnosząc się do zmian w poznawaniu wartości, przemiana
może oznaczać ogólną zmianę wrażliwości człowieka na aksjo
logiczny wymiar rzeczywistości: w jej wyniku człowiek może
stać się bardziej wyczulony na apel, jaki kierują w jego stronę
obecne w konkretnych chwilach życia wartości, albo przeciw
nie - może zatracić tę zdolność, stać się na nie „głuchy” i do
strzegać w świecie jedynie faktyczność go warunkującą. Prze
mianie ulec może także wrażliwość na specyficzny rodzaj war
tości: człowiek dotąd „niewrażliwy” na wartości np. estetycz
ne, zaczyna teraz reagować ze szczególną intensywnością na
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ich obecność i zdarza się, że jednocześnie spada jego wrażli
wość na dotąd silnie przeżywane wartości innego rodzaju. Ta
kiej przemianie towarzyszy wtedy zazwyczaj zmiana w hie
rarchii wartości: w jej wyniku człowiek „porzuca” jedne warto
ści dla drugich, przedkłada nowe wartości nad te, dotąd uzna
wane za główne.
Odnosząc się do zmian w urzeczywistnianiu wartości, prze
miana może polegać na różnicy stopnia, w jakim człowiek re
alizuje wartości: może zdarzyć się, że dotąd realizowane war
tości, teraz realizowane być nie mogą, mimo iż wysiłek, jaki
człowiek w to urzeczywistnienie angażuje, pozostaje taki sam
lub jest większy. Przemianie ulec mogą także sposoby realizo
wania wartości: człowiek, dotąd realizujący wartości twórcze,
w wyniku szczególnych okoliczności zaczyna np. realizować
wartości postawy. Przemianie ulec może także ogólne zaanga
żowanie człowieka w realizowaną wartość: jego odwaga
i wierność wobec niej37. Także zmianie ulec mogą skutki, jakie
w człowieku wywołuje powodzenie lub porażka na drodze
urzeczywistniania wartości: radość i poczucie sensu płynące
z realizacji wartości mogą stać się pełniejsze niż dotąd, a cier
pienie i pustka, gdy te nie są realizowane, bardziej dotkliwe.
Wreszcie przemianie ulec może sam człowiek jako nosiciel
pewnych wartości. Człowiek może stać się świadectwem dla
dotąd w nim nieobecnych wartości lub też może przestać
świadczyć o dotąd ucieleśnianych wartościach. Przemianie
wartości człowieka jako człowieka towarzyszyć może zmiana
w jego poczuciu własnej wartości: człowiek dotąd uważający
siebie za złego i bezwartościowego zaczyna zauważać w sobie
przemianę wiodącą ku dobru lub, odwrotnie, zaczyna oceniać
siebie i swoje życie jako bezwartościowe i pozbawione sensu.
Bez względu na charakter przemian w indywidualnym
świecie wartości wydaje się, że wszystkie one niosą ze sobą
pewne istotne konsekwencje dla dokonującego się na poziomie
duchowym człowieka rozwoju i mogą prowadzić albo do jego
pełniejszego spełniania się jako osoby, albo do stanu spełnianie
to utrudniającego. W związku z tym, za Schelerem, Franki po
wtarzał, że budujące dla człowieka jako osoby są tylko te prze
miany, które prowadzą do coraz lepszego poznania obiektyw
nego porządku wartości i coraz pełniejszego stawania się zgod
nie z kierunkiem, jaki on wyznacza. Jego zdaniem, tylko życie,
w którym człowiek podporządkowuje niższe wartości hedoniczne, utylitarne i witalne wartościom wyższym: duchowym
37 Por. także Tischner. 1982a, s. 374-396; Węgrzecki, 1978.
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i Sacrum, może wieść ku spełnianiu istoty egzystencji ludzkiej,
tj. do wypełnienia jej sensu. Sens, jaki płynie bowiem z realiza
cji wartości wyższych, jest sensem najtrwalszym, bo niepodlegającym niszczycielskiej sile czasu. Jest sensem najgłęb
szym, bo jego źródło nie może się nigdy wyczerpać. Jest sensem
nieograniczonym, bo każdy i w każdych warunkach może
z niego czerpać. Jest wreszcie sensem pozwalającym człowie
kowi na doświadczenie radości istnienia bez względu na to, jak
trudna i bolesna byłaby droga jego życia.
Właściwie wszystko to, co człowiekowi się przydarza
i z czym się w życiu spotyka, może stanowić okazję do prze
mian w jego indywidualnym świecie wartości, a tym samym do
przemian w jego osobowym wymiarze. Mogą to być tak drama
tyczne sytuacje, jak wyróżnione przez K. Jaspersa sytuacje
graniczne (Grenzsituationen) (por. Jaspers, 1922, s. 229-280;
Jaspers, 1959, s. 271) czy kryzys statystycznej połowy życia opi
sany w Junga koncepcji indywiduacji (por. Jung, 1981). Impul
su do przemiany może dostarczyć choroba somatyczna (por.
Osińska, 1983; Taylor, 1984), jak i stany psychicznej dezinte
gracji (por. Brzezicki, 1986; Dąbrowski, 1986; Sujak, 1984).
Przemianę wreszcie pociągać może za sobą proces dojrzewania
psychospołecznego (por. Erikson, 1980), ale także nieplanowa
ne, niedające się przewidzieć i niezwiązane z żadnymi szcze
gólnymi, przełomowymi etapami życia spotkanie, jakie wyda
rza się pomiędzy dwojgiem ludzi (por. Bukowski, 1987; Tisch
ner, 1990; Węgrzecki, 1992a) lub nawet pomiędzy człowiekiem
a przyrodą czy konkretną rzeczą (por. Buber, 1992).
Jeśli spojrzeć jednak na wymienione tu czynniki z punktu
widzenia koncepcji Frankla, wówczas nie wydaje się, aby któ
ryś z nich mógł decydować o tym, czy do przemiany w ogóle
dojdzie i jaki będzie jej charakter. Wszystkie one określają je
dynie faktyczność człowieka i same z siebie są neutralne. Zna
czenie przypisuje im dopiero człowiek, który dostrzegając
w nich (lub nie) określone możliwości i zadania, sprawia, że
zostają one wykorzystane bądź do wzbogacania jego osobowe
go życia, bądź do jego zubożenia. Ostatecznie - według Fran
kla - to sam człowiek jest tym, który decyduje o przemianach,
jakie w określonych warunkach życia zachodzą w jego indywi
dualnym świecie wartości, a tym samym w jego osobowym
rozwoju na drodze wyznaczonej przez wartości38.

38 Pogląd Frankla, jakoby człowiek decydował zawsze o przemianach w swym
świecie wartości, a tym samym o swym osobowym stawaniu się, nie wydaje się
chyba do końca uzasadniony. Do sprawy tej powrócę w dalszej części pracy.
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3. Osobowe stawanie się człowieka
na drodze wyznaczonej przez wartości
Kształtując swój indywidualny świat wartości, człowiek
staje się na drodze ku spełnieniu istoty własnej egzystencji.
Jego stawanie, dokonując się w horyzoncie obiektywnych war
tości, może być uznane za stawanie się według wartości w nim
tam obecnych i danych mu bezpośrednio w każdej konkretnej
chwili życia. Stając się osobą, człowiek buduje siebie zgodnie
z poznawanymi i preferowanymi wartościami. To, jakie war
tości człowiek poznaje, jakie wybiera i jakie realizuje, decydu
je ostatecznie o tym, kim jest i jak dalece wypełnia sens włas
nego istnienia. Można powiedzieć nawet, że to, jak człowiek
Jest” wobec wartości, przesądza o tym, jak dalece staje się
osobą.
W procesie osobowego stawania się na drodze wyznaczonej
przez wartości można za Frankiem wyróżnić generalnie dwa
etapy: pierwszy, przypadający na najwcześniejszy okres roz
woju człowieka i sprowadzający się niemal wyłącznie do doj
rzewania organizmu psychofizycznego do bycia narzędziem
osoby, oraz drugi, w którym osoba, jaką człowiek fakultatyw
nie zawsze jest, staje się faktycznie zdolna do transcendencji
własnego organizmu psychofizycznego i kierowania się ku
obiektywnemu porządkowi wartości i sensów39.
W najwcześniejszym okresie życia, tj. od chwili narodzin do
około końca 2. r.ż., rozwijające się dziecko zajęte jest niemal
39 Zbliżony w swej istocie pogląd do poglądu Frankla na naturę ludzkiego stawa
nia się przedstawiają w swych pracach m in. K. Dąbrowski i A. Gałdowa (por.
Dąbrowski, 1961, 1979, 1985, 1986, 1988, 1989; Gałdowa, 1990a, 1992, 1993).
K. Dąbrowski wyróżnia w rozwoju ku życiu w świecie wartości trzy etapy: pier
wszy, tzw. przedetyczny, przypadający na I i II poziom rozwoju według teorii
dezintegracji pozytywnej, w którym realizowane przez człowieka wartości są
uwarunkowane wyłącznie czynnikami biologicznymi, społecznymi i kulturowy
mi; drugi, tzw. okres negacji pozytywnej (obejmujący III fazę rozwoju według
TDP), w którym kontestacji wartości z pierwszego etapu stopniowo towarzyszy
pojawianie się samowybranych wartości; trzeci etap, tzw. narastającej afirmacji
autonomicznego i autentycznego systemu wartości (IV i V etap według TDP),
w którym dochodzi do ostatecznego ugruntowania własnego świata wartości
(por. Iwaniuk, 1984; Kobierzycki, 1989).
Z kolei A. Gałdowa w procesie osiągania tzw. dojrzałości osobowej wyróżnia
dwa poziomy: pierwszy, wcześniejszy w ontogenezie, zwany poziomem psycho
logicznym, w którym człowiek, motywowany głównie potrzebami biologicznymi
i psychologicznymi, kieruje się ku niższym wartościom, drugi, zwany poziomem
noetycznym, w którym człowiek uzyskuje zdolność do kierowania się wyższymi
wartościami: duchowymi i Sacrum (por. Gałdowa, 1990a, 1992).
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wyłącznie sobą i nie wydaje się, aby mogło intencjonalnie
zwrócić się na zewnątrz ku światu obiektywnych i transcen
dentnych wobec niego wartości40. Przebłyski tej rodzącej się
intencjonalności, o jakiej wspomina Franki, analizując pier
wsze uśmiechy dziecka, nie wystarczają, jak się wydaje, do te
go, aby móc wniknąć w świat obiektywnych wartości i je reali
zować. Również pojawiająca się wraz z końcem 2. r.ż. dziecka
zdolność do oddzielenia siebie od świata nie wydaje się, aby
wystarczała do „bycia wobec wartości”. Jak twierdzi Franki,
„wobec wartości” stać może tylko osoba, która przedostając się
stopniowo przez skrywające ją zasłony organizmu psychofi
zycznego, uzyska zdolność do wzięcia w posiadanie własnego
organizmu i podporządkowania obowiązujących w nim zasad
własnej zasadzie, tj. woli sensu.
Taka zdolność długo w rozwoju dziecka nie pojawia się, co
nie oznacza, że nie ma ono żadnego kontaktu z wartościami,
a jego stawanie się jest aksjologicznie zupełnie neutralne. Jak
zauważa A. Gałdowa, już na pierwszym poziomie rozwoju
człowiek kieruje się ku światu wartości, tyle że są to z reguły
wartości z niższych poziomów hierarchii (por. Gałdowa,
1990a, 1992). W okresie tym najistotniejsze dla młodego czło
wieka jest zaspokojenie wymagań płynących ze strony same
go rozwijającego się organizmu psychofizycznego, przeto war
tości hedoniczne i witalne zaspokajające te wymagania stają
się najważniejszymi przedmiotami jego zabiegań i troski.
Oczywiście w okresie tym pojawiać się mogą w życiu dziecka
także inne, wyższe wartości, lecz - jak wynika z badań - za
zwyczaj nie są one samowybrane, samopotwierdzone i samowychowane (por. Dąbrowski, 1986; Gałdowa, 1992), lecz za
czerpnięte są wprost z oczekiwań i wymagań środowiska,
w którym dziecko żyje41. Etyka oparta na takich wartościach
jest etyką - zdaniem Dąbrowskiego -zrelatywizowane war
tościowe są te dążenia, cele i zachowanie, które są środkami
do realizacji wartości zaspokajających potrzebę bezpieczeń
stwa, spokoju, przyjemności i siły (por. Dąbrowski, 1979,
s. 25-35).

40 Według Piageta, zdolność wyjścia na zewnątrz pojawia się dopiero z chwilą od
różnienia siebie od świata i nastąpić może nie wcześniej niż około 2. r.ż. (por.
Piaget, 1966, s. 14).
41 Piaget mówi w tym kontekście o heteronomii norm i wartości, czyli o ich
zewnątrzpochodnym charakterze, i przeciwstawia ją tzw. autonomii, czyli uz
naniu tych norm i wartości za własne i od siebie pochodzące (por. Piaget, 1967,
s. 90 i dalsze).
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Bardzo trudno jest określić moment, w którym dochodzi do
pierwszego „spotkania” z samodzielnie odkrytymi wartościa
mi. Wydaje się nadto, że ustalenie tego w ogóle nie jest możli
we, tak jak nie jest możliwe określenie początku osobowego
życia. Zapewne jest poza tym tak, że początek stawania się
wyznaczonego przez wartości jest indywidualnie zróżnicowa
ny, choć nie wydaje się, aby był on - tak jak sugeruje Dąbro
wski - genetycznie zaprogramowany (por. Dąbrowski, 1988)
lub aby następował dopiero wówczas, gdy wszystkie podsta
wowe i zarazem niższe potrzeby organizmu psychofizycznego
zostały zaspokojone - tak jak w swej teorii głosi Maslow (por.
Maslow, 1986, 1990). Z pewnością narodziny osoby (tzn. po
czątek jej przejawiania się) są uzależnione od poziomu rozwo
ju organizmu psychofizycznego, jednak nie w sensie, że są
tym poziomem całkowicie zdeterminowane i wobec niego
wtórne42. Jak piszę A. Gałdowa, obserwowana u małych dzieci
wyraźna wrażliwość na prawdę i sprawiedliwość oraz szcze
gólnie mocno podkreślana wrażliwość na piękno, pozwala
przypuszczać, że doświadczenie wartości wyższych jest w ja
kimś stopniu niezależne od stopnia rozwoju psychofizycznego
(por. Gałdowa, 1992, s. 37).
Być może początki drugiego, właściwego etapu stawania
się człowieka w drodze wyznaczonej przez wartości sięgają
okresu dojrzewania. Z analiz m.in. E. Eriksona wynika, że
okres dojrzewania jest tym, w którym młody człowiek po raz
pierwszy zadaje sobie pytania: kim jestem i jak pasuję do
świata ludzi dorosłych (por. Erikson, 1980). Poszukując odpo
wiedzi na te pytania, często neguje ważność i moc zobowiązu
jącą dotychczas realizowanych wartości: odrzuca wartości,
które przejął z zewnątrz od różnych autorytetów i które teraz
nie dają mu odpowiedzi na pytanie, kim jest, przekreśla bez
względną ważność wartości hedonicznych i witalnych, gdyż
ich realizacja przestaje mu wystarczać do znalezienia swojego
miejsca w życiu. W klimacie takiej kontestacji dochodzi - zda
niem Dąbrowskiego - do wybuchu wartości własnych w roz
woju człowieka, tj. wartości ufundowanych na indywidualnym
przeżyciu świata i własnego istnienia (por. Iwaniuk, 1984).
I choć młody człowiek nie jest jeszcze dostatecznie przygoto

42 Por. także A. Węgrzeckiego rozważania na temat początków podmiotowego ży
cia, w których stwierdza on, że traktowanie życia podmiotowego jako czegoś po
chodnego i wtórnego wobec czynników, na podłożu których ono wyrasta, pozosta
je w rażącej sprzeczności z podmiotowym charakterem Ja, którego istotą jest
źródłowe stanowienie o sobie (por. Węgrzecki, 1992b, s. 16-17).
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wany, aby „pójść za tymi wartościami” i konsekwentnie je re
alizować, to jednak już te pierwsze przejawy jego osobowego
bytu i jego zdolności do wzniesienia się ponad dotychczas re
alizowane wartości służące organizmowi psychofizycznemu
mogą być uznane za początek drogi budowania samego siebie
na podstawie samopoznanych i samowychowanych wartości
wyższych, „budujących go” jako osobę i stanowiących o jego,
jako osoby, spełnieniu. Człowiek zaczyna stawać się bowiem
„wobec wartości” i „według” odkrywanego ich porządku, gdy
po raz pierwszy porzuca pewność i bezpieczeństwo, jakie dają
dotąd realizowane wartości, dla niepewności i ryzyka, jakie
niesie z sobą samodzielne i nigdy niekończące się odkrywanie
i wybieranie wartości mogących budować własną egzystencję
(por. Dąbrowski, 1986; Gałdowa, 1990a, 1992).
Stawanie się wobec samoodkrywanych i samowybieranych
wartości początkowo dokonuje się równolegle do trwającego
jeszcze nadal wcześniejszego etapu rozwoju i-jak twierdzą
niektórzy - dopiero statystyczna połowa życia człowieka
stwarza szansę na ostateczne podporządkowanie duchowemu
rozwojowi wyznaczonemu przez wartości rozwoju psycholo
gicznego motywowanego przez potrzeby (por. Gałdowa,
1992) . Owa równoległość rozwoju rodzi liczne konflikty oraz
pociągać może za sobą stany dezintegracji psychicznej: czło
wiek, odkrywając świat obiektywnych wartości i pragnąc je
realizować, napotyka opór ze strony organizmu psychofizycz
nego i jego potrzeb, przyzwyczajeń, jego charakteru i jego
wartości. Nie będąc jeszcze jako osoba dość silny (tzn. nie bę
dąc jeszcze wystarczająco zdolnym do antagonizmu noo-psychofizycznego), ulega swemu organizmowi i naraża się na
przeżycia niepokoju, winy, buntu i cierpienia. Chcąc „pójść za”
wybranymi wartościami, człowiek musi dopiero nauczyć się
brać w posiadanie swój organizm, musi nieustannie go prze
kształcać i kształtować tak, aby stał się on w końcu narzę
dziem w drodze ku obranemu celowi (por. Gałdowa, 1990a).
Oprócz niepokoju, buntu, winy i cierpienia, jakie pociąga
za sobą nieuchronnie proces stawania się wyznaczony przez
wartości, stawaniu temu towarzyszą uczucia radości i szczę
ścia i-jak sądzi Franki-wraz z postępem na tej drodze, tj.
wraz ze wzrastającą zdolnością człowieka do transcendencji
własnego organizmu psychofizycznego, stają się one coraz czę-*
4i Szczególne znaczenie dla rozwoju człowieka statystycznej połowy życia znajdu
je swe uzasadnienie i rozwinięcie w koncepcji indywiduacji Junga, do którego
poglądów nawiązuje w swych pracach A. Gałdowa (por. Jung, 1981).
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stsze (por. Lukas, 1991b, s. 89-90). Dotąd budowany z trudem
indywidualny świat wartości stabilizuje się, indywidualne
stawanie się odpowiada coraz pełniej i w coraz większym sto
pniu kierunkowi wyznaczonemu przez idealną wartość. Bo
gactwo świata wartości i jego stabilna hierarchia chronią
przed zabsolutyzowaniem jednej wartości oraz przed groźbą
rozpaczy, jeśli z jakichś względów nie można jej realizować.
Postawa pokory wobec wartości, akceptacja własnych ograni
czeń w możliwościach udziału w nich, pragnienie dzielenia się
wartościami i przeżywanie wspólnoty towarzyszące temu
dzieleniu się, wreszcie wybór i afirmacja naczelnej i absolut
nej wartości Sacrum44 — wszystko to nadaje stawaniu się czło
wieka sens subiektywnie doświadczany w uczuciach radości
i spełnienia (por. Lukas, 1987, s. 13-40)45.
Nie wszyscy w swym życiu osiągają pełnię osobowego roz
woju. Wszyscy jednak - zdaniem Frankla - mogą się tak sta
wać, bez względu na warunki, w jakich przebiega ich życie,
i bez względu na ograniczenia, jakim podlega ich organizm.
Tam, gdzie człowiek jest faktycznie uwarunkowany, jest jedno
cześnie fakultatywnie wolny (por. Franki, 1984) i zawsze stoi
przed szansą osobowego spełnienia na drodze wyznaczonej
przez wartości.

44 Niekoniecznie tym, co Święte, musi być Bóg (choć, jak wynika z wielu analiz
i badań, właśnie wartości religijne są tymi, ku którym ostatecznie człowiek zmie
rza i które nadają jego życiu trwały sens (por. Allport, 1988; Franki, 1984; Popielski, 1987). Jak powiada Tischner, człowiek, poszukując odpowiedzi na naj
bardziej zasadnicze pytania życia, znajduje oparcie w tym, co dla niego „po ludz
ku święte" w Ludzkości, w Narodzie, w Ojczyźnie, w Historii itd. Świętościom tym
człowiek poddaje siebie, stara się im służyć, orientować na nie swe nadzieje (...).
Sprawą drugorzędną jest to, na czym spoczęło to święte (por. Tischner, 1982b,
s. 76-77).
5
45 Por. także prace A. Gałdowej, które wnikliwie analizują zmiany, zachodzące
w miarę procesu stawania się osoby w odniesieniu człowieka do wartości.

III. CZŁOWIEK WOBEC CIERPIENIA

V.E. Franki, krytykując redukcjonistyczną psychologię, pi
sał, że nie ma w jej ramach miejsca dla homo patiens, dla ob
razu człowieka cierpiącego, cierpiącego sensownie, pokutujące
go w cierpieniu, nie ma miejsca dla samego cierpienia jako
pełnego sensu spełnienia (por. Franki, 1984, s. 90) .
Zarzut ten nie oznacza, jakoby psychoanaliza, behawioryzm czy psychologia humanistyczna pomijały w swych stu
diach problematykę cierpienia, Oznacza natomiast, że cierpie
nie to przedstawiają - podobnie jak samego człowieka - z po
zycji redukcjonistycznych, tak jakby było ono związane jedy
nie z funkcjonowaniem psychofizycznym człowieka i miało za
wsze lub prawie zawsze negatywny charakter. Sam Freud
przecież, przeciw koncepcji którego wymierzone jest głównie
ostrze krytyki Frankla, jak mało kto w psychologii poświęcił
całą niemal swą uwagę analizie ludzkiego cierpienia. Wycho
dząc jednak z redukcjonistycznych założeń dotyczących czło
wieka i jego motywacji, nie dostrzegał w nim niczego więcej,
jak tylko skutek zachwiania wewnętrznej równowagi i stały
komponent toczącej się w psychice człowieka walki pomiędzy
głównymi jej siłami: id, ego i superego.
Redukcjonizm behawiorystycznej interpretacji cierpienia
ludzkiego idzie znacznie dalej niż redukcjonizm psychoanali
zy. Klasyczna bowiem jego wersja, redukując człowieka do obserwowalnego poziomu zachowania, nie traktuje cierpienia
jako wewnętrznego stanu psychicznego - i jeśli w ogóle moż
na tu o nim mówić, to tylko w znaczeniu przysługującej zew
nętrznym zachowaniom cechy, dającej się definiować w termi
nach wzmocnień pozytywnych i negatywnych.
Zarzut redukcjonistycznego traktowania cierpienia doty
czy także, jak się wydaje, psychologii humanistycznej.
46 O cierpieniu jako przeżyciu wewnętrznym mówi się już wprost na gruncie kon
cepcji wywodzących się wprawdzie z behawioryzmu, ale integrujących jego głów
ne cechy z tezami innych orientaęji, np. z psychoanalizą (por. Dollard, Miller,
1967).
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Wprawdzie dopuszcza ona możliwość istnienia cierpienia bu
dzącego nadzieję na przyszły pozytywny rozwój w stronę
samorealizacji (por. Maslow, 1979a,b,c, 1986), to jednak nie
traktuje tego jako szansy dla każdego i stąd skłania się raczej
ku jego negatywnej ocenie. Ponadto istota cierpienia i jego
źródło zostają tu sprowadzone wyłącznie do poziomu psychofi
zycznego organizmu: człowiek cierpi, gdy nie realizuje samego
siebie, gdy wskutek niekorzystnych wpływów otoczenia, bra
ku bezwarunkowej akceptacji i frustracji podstawowych po
trzeb nie może zrealizować tkwiących w nim możliwości. Cier
pienie tylko wtedy może być uznane za „pożyteczne”, gdy jego
następstwem jest wzmocnienie wewnętrznej natury człowie
ka i przyspieszenie drogi stawania się tym, kim jest się za
wsze (por. Maslow, 1986, s. 12).
W takim redukcjonistycznym spojrzeniu na cierpienie czło
wieka, jakie charakteryzuje zarówno psychoanalizę, behawioryzm oraz psychologię humanistyczną, nie ma miejsca - zda
niem Frankla - na cierpienia dla niego specyficzne, tj. cierpie
nie duchowe. Kierunki te, zapoznając osobowy charakter eg
zystencji ludzkiej, zapoznały także osobowy wymiar jej cier
pienia. Dostarczając opisu przyczyn cierpienia, jakie płyną od
organizmu psychofizycznego i jego środowiska, nie brały pod
uwagę swoistych dla człowieka powodów do cierpienia. Utoż
samiając cierpienie z brakiem zaspokojenia popędów i po
trzeb, nie dostrzegały cierpienia, jakie bierze się z faktu jego
osobowego stawania się na drodze wyznaczonej przez warto
ści. Zamknięte na duchowość człowieka i odnoszący się do niej
wymiar sensu, koncepcje te poprzestały jedynie na ocenie uży
teczności cierpienia dla organizmu psychofizycznego. Ocenia
jąc cierpienie jako coś negatywnego, dążyły przede wszystkim
do uwolnienia człowieka od niego, nie dbając o to, aby uczynić
go zdolnym do jego znoszenia. Wreszcie traktując cierpienie
jako coś, co się człowiekowi przydarza i na co w gruncie rzeczy
nie ma wpływu, nie dostrzegały zupełnie (lub prawie zupeł
nie) stojącej przed człowiekiem cierpiącym szansy na wznie
sienie się ponad jego źródła, zajęcie wobec nich postawy, a tym
samym na stawanie się, pomimo cierpienia, wolnym.
Właśnie ten moment wolności - jako szansy dla każdegoobecny w każdym cierpieniu człowieka jest tym, który w swej
koncepcji Franki najbardziej podkreśla i który sama czynię
przewodnim motywem rozważań podejmowanych w niniej
szym rozdziale. Ich przedmiotem jest przyjmowana przeze
mnie w pracy, a inspirowana przede wszystkim myślą Fran
kla, koncepcja cierpienia. Zgodnie z nią, cierpienie ma chara
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kter egzystencjalny, tzn. na stale związany z ludzką egzysten
cją. Być człowiekiem - to być homo patiens. To być pytanym
o sens cierpienia i odpowiadać na to pytanie swą postawą. To
stać w cierpieniu przed szansą realizacji najwyższych warto
ści i wartości te realizować. To stojąc wobec cierpienia, stać
zawsze wobec wartości i według nich się stawać.

1. Egzystencjalny charakter cierpienia
Franki, na którego poglądy na cierpienie wpływ szczególny
miała, obok filozofii M. Schelera i N. Hartmanna, K. Jaspersa
koncepcja sytuacji granicznych47, traktuje cierpienie - obok
śmierci i winy-jako konieczny atrybut życia człowieka (por.
Franki, 1975, s. 236; Franki, 1981, s. 101; Franki, 1990,
s. 79). Nie można wyobrazić sobie egzystencji ludzkiej bez
owej, jak powiada, tragicznej triady (die tragische Trias), nie
gubiąc jednocześnie jej sensu i postaci48 (por. Franki, 1975,
s. 118). Okazuje się bowiem, że byt ludzki jest ostatecznie cier
pieniem i że istotnym przeznaczeniem człowieka jest cierpienie
- homo patiens (por. Franki, 1984, s. 77).
Różnie przed Frankiem wyjaśniano egzystencjalny chara
kter cierpienia. Tradycja grecka, a później także tradycja
chrześcijańska, w cielesności człowieka doszukiwała się głów
nych źródeł jego cierpień (m.in. Plotyn, Platon, św. Augustyn,
Ojcowie Pustyni) (por. Przybylski, 1994). Tradycja Dalekiego
Wschodu, wedle której istnieje się po to, aby cierpieć, w sa
mym pragnieniu istnienia dostrzegała przyczynę ludzkiego
nieszczęścia (por. Huxley, 1989, s. 190). W czasach nowożyt
nych upatrywano źródeł ludzkiego cierpienia albo w zewnę
trznej wobec niego cywilizacji (m.in. Rousseau), albo w po
wszechnym charakterze rozwoju, którego jednym z ogniw jest
człowiek (Hegel), albo wreszcie w sprzecznościach i w wewnę
47 Jaspers przez pojęcie sytuacji granicznych rozumie takie sytuacje w życiu czło
wieka, które z jednej strony są związane z człowiekiem jako takim, z drugiej zaś
są zarazem niemożliwe do uniknięcia. Wśród nich wymienia: walkę, śmierć,
przypadek i winę. Cierpienia nie traktuje jako osobnej sytuacji granicznej, gdyż
uważa, że towarzyszy ono wszystkim czterem jej odmianom (por. Jaspers, 1922,
s. 229-280; Jaspers, w: Rudziński, 1978, s. 189).
48 Franki piszę m.in.: Erst unter den Hammerschlagen des Schicksals, in der
Weiflglut des Leidens an ihm, gewinnt das Leben Form und Gestalt, co oznacza,
iż życie uzyskuje swoją formę i postać dopiero pod ciosami losu niosącego z sobą
cierpienie (por. Franki, 1975, s. 118).
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trznym rozdarciu samej natury człowieka4950
, który, będąc
z jednej strony częścią przyrody, z drugiej zaś nieskończenie ją
przerastając, znajduje się w sytuacji ciągłej walki z samym so
bą, w sytuacji ciągłego albo albo, w sytuacji konieczności cią
głego wyboru i potwierdzania swojego człowieczeństwa (m.in.
Pascal, Kierkegaard). Dla Heideggera, Sartre’a czy Camusa właśnie fakt wolnego wyboru był jednoznaczny ze skazaniem
człowieka na cierpienie, od którego dopiero sama śmierć mog
ła nieść wyzwolenie.
Odpowiedź Frankla na pytanie o egzystencjalną naturę
cierpienia nawiązuje wprost do fenomenologii uczuć M. Schelera oraz do przyjmowanej w niej, i przez samego Frankla,
struktury bytowej człowieka. Według Frankla, człowiek jako
istota posiadająca organizm psychofizyczny żyje zawsze
w określonej sytuacji społecznej, która wraz z cechami jego or
ganizmu stanowi tzw. naturalną sytuację życia (por. Franki,
1984, s. 284). Znajdujący się w niej człowiek (podobnie jak
zwierzęta, które też tkwią w pewnej sytuacji naturalnej), sto
sownie do stopnia zaspokojenia potrzeb swojego psychofizycz
nego organizmu (m.in. potrzeb fizjologicznych, seksualnych,
orientacyjnych), doznaje różnych wrażeń i uczuć. Przeżywa
ból, słabość, zmęczenie, lęk, napięcie i rozdrażnienie - gdy po
trzeby te nie są zaspokajane, lub doświadcza ulgi, odprężenia,
spokoju i mocy - gdy są zaspokajane. Uczucia i wrażenia, ja
kich człowiek doznaje, znajdując się w sytuacji naturalnej,
pełnią bardzo ważną funkcję obronną: wskazują na rozkwit
lub zahamowanie życia, są po to, aby ostrzegać człowieka
przed niebezpieczeństwem, jakie grozi życiu, i po to, aby infor
mować o stanie zaspokojenia jego potrzeb.
Tylko pozornie jednak sytuacja naturalna człowieka
podobna jest do tej, w której żyją zwierzęta. Podczas gdy one
są tą^sytuacją, człowiek, jako osoba duchowa, może tę sytuację
mieć 0 (por. Franki, 1978a, s. 116-117). Mając ją, może zająć
wobec niej postawę i ostatecznie dopiero w niej rozstrzygać,
czym ta sytuacja dla niego jest, czy ma sens, czy nie. Jak po
wiada Franki, dopiero w zajęciu postawy wobec sytuacji włas
nego organizmu psychofizycznego, jego doznań i uczuć oraz
49 Jak się wydaje, większość psychologicznych koncepcji cierpienia odwołuje się do
takiej interpretacji egzystencjalnego charakteru cierpienia (m.in. Bugental, Dollard i Miller, Freud, Maslow).
50 Por. także Maya przeciwstawienie środowiska zwierząt światu człowieka; wedle
niego, zwierzęta żyją w środowisku, które stanowi dla nich zamknięty świat,
człowiek natomiast żyje w świecie, który jest światem otwartym: światem relacji,
sensów, możliwości, światem dynamicznym (por. May, 1959).
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dopiero w postawie wobec sytuacji społecznej, w której czło
wiek się aktualnie znajduje, tkwi właściwa przyczyna cierpie
nia (por. Franki, 1984, s. 284). Jak powiada bowiem Lukas,
człowiek nie cierpi z powodu sytuacji naturalnej, w jakiej się
znajduje, ale z powodu braku jej sensu. Cierpi nie przez to, że
nie zaspokaja swoich potrzeb, ale że nie znajduje dla tego bra
ku żadnego uzasadnienia (por. Lukas, 1990, s. 20-21). W tym
znaczeniu każde cierpienie jest cierpieniem duchowym, bo
wiem cierpieć może tylko osoba duchowa, gdyż tylko ona po
trafi zajmować postawę wobec organizmu psychofizycznego
i ponad niego wyrastać.
Jak długo człowiek nie zdobywa się na ów dystans w sto
sunku do sytuacji, która go ogranicza, jak długo jest „cały
smutkiem”, „cały lękiem”, „cały wyczerpaniem”, tak długo nie
można - zdaniem Frankla - mówić o cierpieniu, bo to jest
czymś innym niż pierwotny ból, pierwotny lęk, pierwotny smu
tek, pierwotny gniew (...). Cierpieć znaczy tyle, co zajmować
postawę wobec swych bólów, a to znaczy także tyle, co w jakiś
sposób stać „ponad” bólami51 (por. Franki, 1984, s. 282). Zwie
rzę ma bóle i nimi jest, człowiek też ma bóle, ale nimi nie za
wsze jest. Bóle się miewa, ale cierpiącym sięjest. Dlatego tylko
o człowieku możemy powiedzieć, że jest cierpiący (homo patiens), dlatego też w cierpieniu możemy upatrywać istotnego
rysu jego egzystencji52.
Jeśli tak rozumie się egzystencjalny charakter cierpienia,
jak czyni to Franki, wówczas teza o powszechnym, koniecz
nym charakterze cierpienia w życiu człowieka nie budzi roz
paczy czy zwątpienia, ale wręcz może budzić nadzieję53. Skoro
al Por. także rozważania P. Ricoeura poświęcone cierpieniu, w których przeciwsta
wia on cierpienie bólowi (por. Ricoeur, 1992).
52 Franki, rozumiejąc cierpienie tak, jak zostało tu przedstawione, nie jest do koń
ca konsekwentny w swych poglądach na jego istotę. Pojawiające się bowiem w je
go pracach takie wyrażenia, jak: znoszenie cierpienia, zapobieganie cierpieniu,
uwolnienie od cierpienia, postawa wobec cierpienia, odpowiadanie na cierpienie,
przyjęcie cierpienia, afirmowanie cierpienia itp., wskazują na drugie ze znaczeń
pojęcia „cierpienie”, jakim Franki posługuje się, a mianowicie na znaczenie upo
dobniające cierpienie do pierwotnego bólu, losu, tragicznego wydarzenia życia.
Być może zresztą, iż ta niekonsekwencja w poglądach Frankla jest tylko pozorna
i wynika z uzasadnionej przez antropologiczną jedność człowieka niemożliwości
„czystego oddzielenia” od siebie tego, co jest tylko bólem organizmu psychofizycz
nego, jaki człowiek „ma”, a co już osobową postawą wobec tego bólu. Dziwić może
tylko, że Franki, zdając sobie przecież sprawę z tej antropologicznej jedności
człowieka, tak zdecydowanie jego cierpienie starał się niekiedy oddzielać od tego,
co pochodzi od organizmu psychofizycznego. Do problemu tego powrócę w dalszej
części pracy.
5,1 N. Hartmann pisa! nawet, że skoro okazuje się, że człowiek okupuje cierpieniem
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bowiem cierpieć - to zajmować postawę wobec tego, co się
w życiu przydarza i co jest bolesne, zarazem znaczy to nie
podlegać losowi i nie być przez ten los kształtowanym do koń
ca, wyrastać ponad ten los i samemu go kształtować. Cierpieć
- to także nie zamykać się w faktyczności, która jest bezpo
średnią przyczyną bólu, ale ponad nią wyrastać, to dostrzegać
wartości i sensy, jakie są w niej zawarte, i odkrywając je, sta
wać się w kierunku spełnienia własnej istoty. Cierpieć - to
stawać się wolnym.
Przy takim rozumieniu ludzkiego cierpienia wcale nie pa
radoksalnie brzmi credo Frankla, które czyni przewodnim dla
swej terapeutycznej praktyki. Mówi ono, że zadaniem lekarza
terapeuty jest nie tyle pozbawiać ludzi cierpień, ile uczyć cier
pienia znosić. Szansa bowiem, jaka otwiera się przed człowie
kiem cierpiącym, należy-jego zdaniem-do największych,
jakie niesie z sobą życie (por. Franki, 1977, s. 80-81).

2. Cierpienie jako szansa
Człowiek, uświadamiając sobie konieczny i powszechny
charakter cierpienia, pytał jednocześnie zawsze o „wartość”,
jaką to cierpienie z sobą niesie, pytał, czy jest ono czymś złym
czy dobrym może, czy ma sens czy też jest zupełnie bez sensu.
Filozofia Dalekiego Wschodu oraz starożytnej Grecji utożsa
miała cierpienie ze złem i odmawiała mu wszelkiego sensu.
Inaczej tradycja chrześcijańska, która przypisując cierpieniu
transcendentny sens, traktuje go jako konieczną drogę wy
zwolenia, wiodącą ku prawdziwemu istnieniu, a więc ostate
cznie uważa go za coś dobrego i potrzebnego (por. Hartmann,
1922, s. 315; Scheler, 1986, s. 39-43).
Franki nie dokonuje rozstrzygnięć dotyczących sensu lub
bezsensu cierpienia, jego negatywnej lub pozytywnej oceny.
Uważa, że takie rozstrzygnięcie może pochodzić od samego
człowieka cierpiącego, który pytany o sens sytuacji, w jakiej
się aktualnie znajduje, odpowiada swoją wobec niej postawą
i tylko tak świadczy o jej sensie lub bezsensie. Cierpienie jest
jedynie szansą, którą człowiek może wykorzystać zarówno do
budowania siebie, jak i niszczenia54 (por. Lukas, 1990, s. 99).
to, co najbardziej wartościowe, nie jest sprzeczne z sensem pragnienie cierpienia
(Leidenwollens) (por. Hartmann, 1926, s. 317).
54 Por. także Czeżowski, 1989, s. 202-204.
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Postawa człowieka w cierpieniu
Moment, w którym człowiek po raz pierwszy, znajdując się
w sytuacji naturalnej będącej dla niego nieodwracalnym za
grożeniem czy stratą, zadaje sobie pytanie: „dlaczego ja?”, „po
co?”, jest momentem, w którym już wyrasta ponad bezpośred
nią przyczynę swoich cierpień i w którym zajmuje już pewną
postawę wobec tego, czego doświadcza. Aby pytać „dlaczego”,
trzeba bowiem już stać „powyżej” tego, o co się pyta, trzeba
móc oddzielić siebie od rzeczywistości, którą się w pytaniu
obejmuje, trzeba już ją jakoś brać w posiadanie. Pytanie „dla
czego ja”, uważane powszechnie za najczęstsze i najważniej
sze, jakie człowiek cierpiący sobie stawia, jest być może dlate
go tak istotne, że w nim odsłania się prawda o cierpieniu czło
wieka, która mówi, że cierpiąc, człowiek jakoś wyrasta ponad
przyczynę swego cierpienia, że ją przerasta i staje „powyżej”55.
Jak się wydaje, początkowo cierpienie jest tylko pytaniem
„dlaczego”. Jest rodzajem buntu, braku zgody, rodzajem skar
gi56. Jest wtedy też absolutną samotnością: zanurzony w bo
lesnym „dlaczego”, odwrócony od świata i ludzi, człowiek cier
pi sam i nie znajduje dla swego cierpienia żadnego wytłuma
czenia. Tak cierpiał Hiob, dopóki tylko pytał. Z chwilą gdy roz
poznał, że to nie on pyta, ale że sam jest pytany, jego cierpie
nie przestało być buntem i skargą rzucaną Bogu, a stało się
osobistym odpowiadaniem i świadczeniem o sensie własnego
cierpienia. Można zatem powiedzieć, że człowiek dopóki tylko
pyta, dopóty nie znajduje odpowiedzi. Wprawdzie pytając, mo
że spotkać się z różnymi odpowiedziami podsuwanymi mu
przez innych (tak jak było to w przypadku Hioba), to jednak
żadna z nich nie może stać się jego własną odpowiedzią, bo tej
człowiek może udzielić tylko sam i nie inaczej, jak znosząc
swoje cierpienie i zajmując wobec niego określoną postawę
(por. Franki, 1984). Cierpienia nie da się wyjaśnić, można na
nie tylko odpowiadać. Jego sens tkwi tylko w odpowiedzi (por.
Lukas, 1990, s. 235).
Tak jak prawdziwie ludzkie cierpienie zaczyna się od prze
kroczenia bezpośredniej przyczyny wywołującej ból i nieszczę
ście człowieka, tak i szansa na znalezienie odpowiedzi na sta
wiane wówczas „dlaczego” pojawić się może dopiero z chwilą
55 Hólderlin pisak Wenn ich aufmein Ungluck trete, stehe ich hiiher co w przekła
dzie oznacza: gdy depczę własne cierpienie wznoszę się wyżej (por. Hólderlin,
w: Franki, 1981, s. 93).
56 Por. także Silver, Wortman, 1984; Taylor, 1984.
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przekroczenia zamkniętych w obszarze samego siebie pytań
i rozpoznania za nimi zapytania, jakie w stronę człowieka kie
ruje rzeczywistość go przekraczająca i zobowiązująca go do
dawania świadectwa. Innymi słowy, odpowiedzi na „dlaczego”,
„po co” udzielić może człowiek tylko wtedy, gdy przekroczy
swoją samotność i zobaczy niezależny od siebie świat i stojące
za jego faktycznością możliwości i zadania (por. Lukas, 1988,
s. 51). Wydaje się ponadto, że od tego, jak dalece wniknie
w ten świat i jak dalece rozpozna moc zobowiązującą zawarte
go w nim i skierowanego ku sobie pytania, zależy jego osobi
sta odpowiedź na „dlaczego” i „po co”, a także i to, czy jego
cierpienie będzie miało ostatecznie sens czy nie57 (por. Franki,
1990, s. 83).
Człowiek może bowiem w różny sposób odpowiadać na sta
wiane mu w cierpieniu pytanie i w zależności od rodzaju od
powiedzi, jakiej udziela, sens tego cierpienia może być dla nie
go raz widoczny, a raz nie. Może w ogóle zaprzeczać faktowi
swego cierpienia i nie dopuszczać do siebie jakichkolwiek my
śli z nim związanych. Może, pytając raz „dlaczego” i „po co”,
starać się więcej nie pytać już wcale, może uciekać od tych py
tań i uśmierzać swój ból, oddając się odwracającej uwagę in
tensywnej działalności, rozrywce czy użyciu lub też stosując
odurzające środki farmakologiczne (por. Jaspers, 1922, s. 251;
Scheler, 1986, s. 22 i n.). Wcześniej czy później jednak tłumio
ne pytania „dlaczego” i „po co” powrócą ze zdwojoną siłą58,
i wtedy odpowiedź człowieka może być albo „rezygnacją” wprawdzie nie tłumi on w sobie pytania o sens tego cierpie
nia, ale pozostawia je otwarte: choć nie wie czemu, to godzi się
na to, że „widać cierpieć musi”, albo może być „ucieczką od
życia” - nie znajdując żadnego sensu w cierpieniu, człowiek
może zapragnąć śmierci jako jedynego sposobu poradzenia
z nim sobie (por. Jaspers, 1922, s. 251—252; Scheler, 1986,
s. 22 i n.). Jak się wydaje, i te odpowiedzi są jakąś formą ucie
czki od rzeczywistości. Człowiek ucieka w nich od trudnego
wprawdzie, ale możliwego do podjęcia zadania znalezienia
sensu w swoim cierpieniu. Nie podejmując stale i od nowa
57 Z drugiej jednak strony wydaje się także, iż zdolność rozpoznania, kryjącego się
za faktycznością losu człowieka, świata obiektywnych wartości i sensów, zależy
od wcześniejszej i bardziej zasadniczej postawy człowieka: od tego, czy jest on już
otwarty, czy zamknięty na ten świat, czy potrafi wznieść się ponad swój orga
nizm psychofizyczny czy nie, innymi słowy - czy wkroczył już na drogę stawania
się osobowego czy nie.
58 W tym kontekście Scheler piszę m.in., że cierpienie przybliża się do uciekiniera
tym bardziej, im szybciej on ucieka (por. Scheler, 1986, s. 35).
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prób odnalezienia takiego sensu, człowiek godzi się na jego
brak i wtedy albo biernie, z rezygnacją, zwątpieniem, apatią
i obojętnością poddaje się mu, albo w ogóle wartość życia prze
kreśla, decydując się na śmierć (por. Jaspers, 1922, s. 251252).
Jak się wydaje, jest tylko jedna postawa wobec cierpienia,
która, nie będąc od niego ucieczką, nieść może z sobą
odpowiedź na pytanie o jego sens. Jaspers nazywa ją heroi
zmem, Hartmann zdolnością do cierpienia (Leidensfćihigkeit),
Scheler utożsamia ją z umieszczeniem cierpienia w świetle
idei ofiary (por. Hartmann, 1926, s. 316; Jaspers, 1922, s. 252;
Scheler, 1986, s. 9), z kolei Franki mówi o postawie akceptacji
cierpienia i jego afirmacji wyrażającej się w sformułowaniu:
wbrew wszystkiemu powiedzieć życiu „tak” (Trotzdem Ja zum
Leben sagen) (por. Franki, 1990, s. 79)59. Mówić życiu „tak” to akceptować to, co ono z sobą niesie, a co jest nieodwracalne.
To nie poddawać się biernie losowi, jak czyni to człowiek zre
zygnowany, lecz przyjmując los, nie ustawać w wysiłkach od
najdywania w nim sensu.
Postawa akceptacji i afirmacji cierpienia nie jest tzw. my
śleniem pozytywnym, które każę nie dostrzegać negatywnych
aspektów rzeczywistości i doszukiwać się jedynie tych pozy
tywnych. Akceptacja i afirmacja cierpienia nie jest w ogóle
myśleniem w kategoriach „pozytywny - negatywny”, ale jest
myśleniem sensownym. Nie jest ani zniekształceniem rzeczy
wistości, ani ucieczką od niej - do czego w gruncie rzeczy
sprowadza się postulat tzw. pozytywnego myślenia (por. Lu
kas, 1991b, s. 131-132). Akceptując swoje cierpienie, człowiek
nie ucieka bowiem od konfrontacji z bolesną prawdą dotyczą
cą faktyczności, w jakiej się znajduje, ani nie „wkłada” w tę
faktyczność czegoś, czego wcześniej w niej nie było. Akceptu
jąc cierpienie i godząc się na nie, człowiek podejmuje nato
miast trud odnalezienia w sytuacji, w jakiej się znalazł, tego,
co było tam zawsze, co czekało tylko na swoje odnalezienie i co
jest możliwymi do realizacji wartościami postawy. Człowiek
akceptuje swoje cierpienie ze względu na odkryte w nim mo
żliwości realizacji sensu, akceptuje je, odkrywając za bolesną
faktycznością wartości, które apelują do niego o swą realiza
cję. Pójście za owymi wartościami, daleko wyższymi od tych,
które w swym cierpieniu człowiek poświęca (np. wartość zdro
wia, użyteczności, przyjemności), jest niczym innym, jak wy
59 Por. także Ricoeur, gdy mówi o cierpieniu jako o wytrzymywaniu, tzn. wytrwa
niu w pragnieniu bycia i w wysiłku, aby istnieć wbrew (Ricoeur, 1992, s. 63).
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kształceniem w sobie postawy ofiary6061
, która ostatecznie
usensownia cierpienie i dopuszcza jego afirmację. Jak piszę
Franki: aby móc przyjąć cierpienie i go akceptować - trzeba
zadać cierpieniu jakiś cel. Tylko cierpienie złączone z intencją
przestaje być cierpieniem (...). Cierpienie ma wtedy sens, gdy
cierpię za coś lub za kogoś (...). Sensowne cierpienie jest przede
wszystkim ofiarą (por. Franki, 1984, s. 79).
Nie wydaje się możliwe, aby można było kogoś nauczyć po
stawy afirmacji i akceptacji cierpienia i aby można było wska
zać mu sens, jaki w nim tkwi. Jest raczej tak, że człowiek
sam, cierpiąc, musi do tej postawy dorastać; postawa ta za
wsze związana jest z jakąś osobistą decyzją i z osobistym za
wierzeniem (por. Franki, 1984, s. 71). Odkrycie i realizacja
wartości, jakie fakultatywnie są obecne w każdej sytuacji lu
dzkiego cierpienia, wymaga od cierpiącego człowieka stałego
wysiłku. Kontakt z tymi wartościami wymaga stałych pogłę
bień; nie wystarczy raz je „ujrzeć”, aby już „pójść za nimi”.
Człowiek musi „walczyć” ze swoim bólem i rozpaczą i stale
stawać ponad nimi, musi „walczyć” ze swoim „dlaczego” i wy
rastać ponad nie postawą aktywnej'odpowiedzi. Nie ma innej
drogi odkrywania sensu cierpienia, jak tylko ta, w której czło
wiek, zmagając się z losem, kształtuje wobec niego postawę.

Sens cierpienia
Jak pokazują wyniki wielu badań, przypadkowo spotkani
i pytani o sens cierpienia ludzie z reguły nie dostrzegają go
i utożsamiają cierpienie ze złem, czyli z czymś, co choć istnie
je, istnieć nie powinno (por. Lukas, w: Franki, 1978a, s. 245278; Lukas, 1987, s. 31). Również i same osoby cierpiące oraz
ci, którzy kiedyś w życiu doświadczyli cierpienia, często za
przeczali, jakoby ich cierpienia miały jakikolwiek sens. Z dru
giej jednak strony, istnieje wiele świadectw mówiących o tym,
że cierpienie może nieść ze sobą głęboki sens. Mówią o tym
zarówno osoby cierpiące, jak i ci, którzy byli lub są tego cier
pienia świadkami62.
1,0 Por. także Scheler, 1986, s. 9-10.
61 Ricoeur piszę o czekających na nas pułapkach moralizmu i doloryzmu, gdy tylko
próbujemy nadawać cierpieniu znaczenie zasługującej na uznanie ofiary. Jest to
szlak, który można wybrać dla siebie samego, lecz nie jest to droga, której można
uczyć (por. Ricoeur, 1992, s. 61-62).
1,2 Oprócz prac Frankla i Lukas - por. także m.in. dane kliniczne pochodzące z na-
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Jak się wydaje, pomiędzy tymi dwoma rodzajami świa
dectw nie musi wcale zachodzić sprzeczność. Mogą one nato
miast być uznane w pewnym sensie za potwierdzenie głównej
tezy Frankla, mówiącej o tym, że nie można nigdy, pytając
o sens cierpienia, pytać o jakiś jego sens ogólny i sens dla
wszystkich. Sens cierpienia jest bowiem zawsze sensem indy
widualnym, który może być odkryty dopiero przez każdego
z osobna i przez każdego z osobna potwierdzony. Cierpienie
„w ogóle” sensu nie ma, może mieć je tylko konkretne cierpie
nie konkretnego człowieka, gdy ten je odkryje. W tym, ,jak”
człowiek cierpi, tkwi odpowiedź na pytanie, „po co” cierpi;
ostatecznie sens i bezsens cierpienia leżą w jego rękach, toteż
mówiąc, że cierpienie ma sens, wskazuje się jedynie na sens
odkrywany przez człowieka, mówiąc zaś, że cierpienie sensu
nie ma, mówi się jedynie o człowieku, który w cierpieniu sen
su nie potrafi rozpoznać (por. Lukas, 1990, s. 37). Jak sądzi
Franki, człowiek, bez względu na to, jak dalece doświadcza go
los i jak bardzo jest przez ten los ograniczony, zawsze może
wobec niego zająć postawę i ostatecznie w niej rozstrzygać
o jego sensie i znaczeniu dla życia. Jak powiada: tym co los
zrządza - człowiek może rozporządzać (por. Franki, 1984,
s. 290), dlatego ostatecznie tylko on jest odpowiedzialny za to,
co ze swym cierpieniem zrobi i jak je wykorzysta63 (por. Lu
kas, 1990, s. 157).
Człowiek cierpiący-jest to kolejna bardzo istotna teza
Frankla - znosząc swoje niedające się wyeliminować i konie
czne cierpienie, nie uciekając przed nim, lecz je akceptując,
stoi przed najistotniejszą z punktu widzenia jego stawania się
jako osoby szansą, a mianowicie przed szansą wypełnienia
sensu własnego istnienia dzięki urzeczywistnianiu najwyż
szych ludzkich wartości, tj. wartości postawy (por. Franki,
1977). Mówiąc to, Franki nie twierdził wcale, że przez cierpie
nie czy dzięki cierpieniu (durch Leiden) człowiek sens taki mo
że odnaleźć, wskazywał jedynie na to, że cierpienie wcale nie
musi sensu życia przekreślać, że cierpienie, nie będąc koniecz
nym do sensu, sens może ujawnić, i co więcej, że właśnie

stępujących prac: Dąbrowski, 1986; Engelhardt, 1974; Jarosz, 1988b; Kępiński,
1972c; Kozielecki, 1988; Maslow, 1979a,b,c, 1986; Osińska, 1983; Ryn, 1988;
SyriStova, 1982; Szyszkowska, 1985; Taylor, 1984; Vanier, 1989.
6:1 Teza, jakoby sens cierpienia leża! zawsze w rękach konkretnego człowieka, wy
daje się dyskusyjna, zważywszy na fakt, iż czasem „ból” pochodzący z jego orga
nizmu psychofizycznego jest tak wielki, że uniemożliwia zajęcie wobec niego po
stawy. Do sprawy tej powrócę w dalszej części pracy.
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w cierpieniu możliwość odnajdywania w życiu sensu jest naj
większa64 (por. Franki, 1990, s. 93).
Szansa, jaką stwarza sytuacja ludzkiego cierpienia, bierze
się ze szczególnego jej charakteru. Po pierwsze, stojąc wobec
niedających się wyeliminować i koniecznych wydarzeń loso
wych, człowiek stoi jak gdyby przed murem niepozwalającym
dalej iść, którego nie może ani zburzyć, ani obejść, a który mu
si przeżyć - i w przeżywaniu tym, często po raz pierwszy, do
świadcza swej skończoności i ograniczoności (por. Jaspers, w:
Rudziński, 1978, s. 189; Tillich, 1983). Po drugie, nie mogąc
iść dalej, tak jak szedł dotąd, człowiek musi zatrzymać się na
swej drodze, porzucić, choćby na pewien czas, całe swoje
dotychczasowe zabieganie, całe swoje zaangażowanie w co
dzienne troski i całą swoją rutynę, i bywa, że wtedy, nierzad
ko po raz pierwszy w życiu, tak naprawdę jest cały „przy so
bie”. Po trzecie, zdobywając się na pierwsze „dlaczego” i „po
co”, wyrasta ponad swój organizm psychofizyczny i, obejmując
go refleksją, bierze w posiadanie. Po czwarte, w miarę jak sta
le pyta i stale nie znajduje odpowiedzi, w miarę jak doświad
czenie samotności potęguje się w nim i urasta do olbrzymich
rozmiarów, bywa, że odkrywa nagle, iż to nie on pyta, ale jest
pytany. W odkryciu tym, które - jak się wydaje - jest najbar
dziej tajemniczym momentem cierpienia65, czuje, czego może
wcześniej nigdy dotąd nie doświadczał, że nie istnieje tylko on
sam, ale że wokół są świat i ludzie. Wreszcie, po piąte, kieru
jąc się ku odkrytej dopiero co rzeczywistości zewnętrznej wo
bec niego, rozpoznaje w niej zadania inne od tych, które
wcześniej znał, a które „obiecują” mu z niczym niedającą się
porównać głębię spełnienia. Cierpienie, które początkowo od
dzielało go od świata i zamykało w samotności własnego bólu,
ostatecznie umożliwia mu powrót do świata. Nie jest to już
64 Przypisując cierpieniu ludzkiemu potencjalną rolę w osobowym stawaniu się
człowieka, nawiązywał Franki do poglądów N. Hartmanna i K. Jaspersa, którzy,
podobnie jak on, w przyjęciu i akceptacji cierpienia jako czegoś ostatecznego wi
dzieli szansę człowieka na rozwój w stronę sensownego „Być” (por. Hartmann,
1926, s. 316) oraz w stronę odkrycia i przeżycia prawdy o własnej egzystencji
(por. Jaspers, 1922, s. 229-280).
65 Zarówno Franki, jak i wcześniej Jaspers dostrzegali w tym momencie cierpienia
udział dłoni transcendencji, udział Boga, bez którego człowiek sam nie byłby
w stanie znosić dalej takiego cierpienia. Jak pisa! Jaspers: jeśli człowiek potwier
dza się wewnętrznie w swoim losie, gdy niewzruszenie stawia czoło nawet śmier
ci, to nie może zawdzięczać tego wyłącznie samemu sobie. To, co mu pomaga, jest
innego rodzaju niż wszelka pomoc w świecie (...) to, że może polegać na sobie
zawdzięcza nieuchwytnej, tylko w wolności samej wyczuwanej dłoni transcenden
cji (Jaspers, 1990, s. 38).
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świat, który, przeżywając tragiczny los, porzucił, ale świat in
ny, bogatszy o odkryte w nim nowe (lub na nowo) wartości66.
Zrodzoną w momencie bólu i rozpaczy zdolność człowieka
do wyrastania ponad ograniczoność i skończoność sytuacji na
turalnej, w jakiej się znalazł, nazywa Franki siłą oporu ducha
(Trotzmacht des Geistes). To dzięki niej cierpiący człowiek mo
że się kierować w stronę nieznanego mu dotąd obszaru
najwyższych wartości i sensów67; ona ostatecznie sprawia, że
cierpienie może stać się krokiem naprzód, dojrzewaniem, rośnięciem (por. Franki, 1984, s. 69-75). Dzięki niej cierpiący
człowiek może tam, gdzie wszystkie dotychczasowe sposoby
wypełniania sensu życia zawodzą, wypełniać ten sens, zno
sząc mężnie i godnie cierpienie, tj. urzeczywistniając odkryte
w nim wartości postawy.
Wartości postawy są - zdaniem Frankla, najwyższymi z lu
dzkich wartości. Sens, jaki z ich realizacji płynie, jest sensem
najgłębszym, bo najtrwalszym i nieograniczonym (por.
Franki, 1977, s. 80). Jest sensem najtrwalszym, gdyż spełnie
nie {Erfiillung}, jakie w ślad za nim płynie, nie podlega, tak
jak sukces (Erfolg) biorący się z realizacji wartości przeżycio
wych i twórczych, niszczycielskiej sile czasu. Jest sensem nie
ograniczonym, gdyż może być spełniony zawsze i przez każde
go: człowiek, tracąc możliwość realizacji wartości przeżycio
wych i twórczych, przy właściwej postawie wobec swego ogra
niczenia zdobywa wolność do realizowania nowych wartości,
wartości postawy (por. Franki, 1984, s. 68-70).
Nadając swemu życiu, dzięki realizacji wartości postawy,
sens, człowiek świadczy o istotnych cechach swej osobowej na
tury. Pokazuje, jak wiele może osiągnąć przez wyrzeczenie,
udowadnia, że stać go na zdobywanie wewnętrznej wolności
pomimo zewnętrznej zależności i że tam, gdzie nie może już
nic zmienić, zawsze pozostaje mu możliwość przemiany sie
bie. Pokazuje tym samym, że możliwe jest „zapomnienie o so
bie” i wyjście poza swój ból. Że można przemienić osobistą tra
gedię w triumf i osiągnięcie (por. Franki, 1977, s. 31-32).

6h O tym ujrzeniu świata na nowo i inaczej w cierpieniu mówi! Hiob, gdy przyjmu
jąc w końcu na siebie swe cierpienie i akceptując go, wyznawał Bogu: Dotąd Cif
znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem.
67 N. Hartmann pisat, że wtedy gdy zawodzi własna aktywność i gdy jest ona spa
raliżowana, nawet tam, gdzie - jak wydaje się - pozostaje tylko znoszenie cierpie
nia, tam otwiera się jakaś głębsza siła, która dotąd odpoczywała zamknięta, bu
dzi się sama, aby podjąć decydującą walkę o moralną egzystencję (por. Hart
mann, 1926, s. 326).
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Urzeczywistniając wartość postawy, człowiek nie tylko
spełnia swój osobowy byt, ale może przyczynić się także do
rozwoju osobowego innych ludzi. Jak wykazują badania, właś
nie osoby znoszące trudny los i nieskarżące się na to budzą
o wiele większe uznanie wśród przypadkowo spotkanych ludzi
niż odnoszący sukcesy polityk, sportowiec, artysta czy nauko
wiec (por. Franki, 1981, s. 67-68). Siła, z jaką oddziałuje ich
przykład na innych, sprawia, że niejednokrotnie spotkania
z nimi stają się impulsem do przemiany wewnętrznej i we
wnętrznego doskonalenia (por. Franki, 1981, s. 64; Lukas,
1990, s. 213-220).
Sens cierpienia zatem wykraczałby poza obszar indywidu
alnego spełnienia się cierpiącego człowieka i ogarniałby swo
im zasięgiem także innych ludzi, którzy jako świadkowie tego
cierpienia mogliby także dzięki niemu rosnąć i dojrzewać do
samych siebie.

3. Cierpienie a osobowe stawanie się człowieka
na drodze wyznaczonej przez wartości
Jeśli rozumieć cierpienie tak, jak czyni to Franki, tzn. jako
duchowy akt osoby, wówczas teza, że cierpienie jest zawsze
cierpieniem intencjonalnym, cierpieniem odsyłającym do war
tości, nie powinna budzić sprzeciwu68.
Cierpienie odsyła do wartości w dwojakim znaczeniu: po
pierwsze, wskazując na wartości, z powodu „zagrożenia” lub
„utraty” których człowiek cierpi, po drugie, wskazując na od
kryte przez człowieka w sytuacji cierpienia nowe wartości.
Uznając istnienie w cierpieniu takiej „odkrywającej” i „odsła
niającej” mocy, można potraktować je jako świadectwo ludz
kiego stawania się w drodze wyznaczonej przez wartości.
Człowiek, za każdym razem gdy cierpi, daje świadectwo swo
jego stawania się wobec wartości. Już przez sam fakt, że jest
68 Koncepcją, która podobnie jak ta przedstawiona tutaj łączy ludzkie cierpienie
z wartościami, jest koncepcja J. Kozieleckiego. Według Kozieleckiego, źródłem
cierpienia może być utrata naczelnych wartości, zagrożenie naczelnych wartości,
trwałe przeszkody udaremniające transgresję wartości (por. Kozielecki, 1986,
s. 439-440; Kozielecki, 1988, s. 241-245). Pomimo zewnętrznego podobień
stwa obu koncepcji, koncepcja cierpienia referowana tu różni się zasadniczo od
subiektywistycznej koncepcji J. Kozieleckiego. Bliższa natomiast jest koncepcjom
wyrażanym m.in. przez K. Dąbrowskiego (1961, 1985, 1988, 1989) i A. Gałdową
(1990a, 1992).
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zdolny do cierpienia, wskazuje na to, że jest wobec wartości
i że wyrasta ku nim ponad swój uwarunkowany organizm
psychofizyczny. To, z jakiego powodu cierpi, zdradza, wobec
jakich wartości jest i według jakich się staje. Może bowiem
cierpieć i z powodu utraty urody czy stanowiska, ale i z powo
du niedotrzymania obietnicy czy trudności z wyrażeniem
piękna, jakie dostrzega. To zaś, jak cierpi, jaką postawę przyj
muje w swoim cierpieniu - świadczy o stopniu jego zaangażo
wania i uczestnictwa w obiektywnym unwersum wartości.
Cierpiąc, może bowiem zatrzymywać się tylko na opłakiwaniu
„utraconych” wartości, na buncie i bolesnym „dlaczego”, „po
co”, ale może też iść dalej, aktywnie poszukując odpowiedzi
na: „po co” i „dlaczego”. Może iść w stronę przeczuwanych na
razie tylko wartości, dla których tamte, opłakiwane, stanowić
będą ofiarę.
Fakt, że cierpiąc i pytając „dlaczego”, odkrywa nagle, że to
nie on pyta, ale że jest pytany i że ma na to pytanie sam
udzielić odpowiedzi, wskazuje na rodzącą się w człowieku
świadomość aksjologicznego wymiaru rzeczywistości i zada
niowego charakteru własnego życia. Zdradza rodzące się po
czucie odpowiedzialności wobec wartości. Gdy zaś akceptuje
i znosi mężnie niedające się wyeliminować cierpienie, oznacza
to, że wśród wielu różnych możliwości i zadań, jakie stawia
przed nim życie, odnalazł te, które może w cierpieniu wypeł
niać, a których wcześniej albo nie znał i nie przeczuwał na
wet, albo je znał inaczej lub, znając już, zapomniał. W tym
sensie można za Frankiem powiedzieć, że cierpienie jest egza
minem z dojrzałości: (...) jest ezperimentum crucsis, peumym
probierzem i próbą wytrzymałości w życiu człowieka - jego
życie ma się w cierpieniu sprawdzić?3 (por. Franki, 1984,
s. 90-91).
Choć istnieje, jak się wydaje, wyraźna zależność pomiędzy
tym, jak człowiek cierpi, a tym, jak się staje na drodze wyzna
czonej przez wartości, to jednak nigdy nie można przewidzieć,
jak człowiek zachowa się w konkretnej sytuacji naturalnej
wywołującej jego ból, słabość, chorobę czy smutek. Ostatecz
nie bowiem i ludzkie cierpienie, i sposób jego znoszenia przez
człowieka nie dadzą się w pełni rozjaśnić, tak samo jak nie da
się rozjaśnić do końca stawania się osoby duchowej w drodze
wyznaczonej przez wartości. Nie wiadomo, co musi się tak na
prawdę w człowieku stać, aby mógł się wznieść ponad swój
pierwotny ból, swoją rozpacz, swój pierwotny smutek i lęk
69 Por. także Hartmann, 1926, s. 316; Tischner, 1982a, s. 307-308.
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i zapytać: „dlaczego”, „po co”, a następnie odpowiadać na te
pytania swoją postawą akceptacji dla cierpienia. Nie wiado
mo, dlaczego jedni taką postawę przyjmują niemal w pier
wszym momencie swego bólu, inni, mimo upływu wielu dni,
miesięcy, a bywa, że i lat, takiej postawy przyjąć nie potrafią.
Nie wydaje się, aby była to tylko kwestia wieku i związanego
z nim poziomu dojrzałości psychofizycznej, choć i ten czynnik
odgrywa tu niewątpliwie pewną rolę. Przykłady godnie cier
piących dzieci, urzeczywistniających w swym cierpieniu war
tości postawy, przekonują o tym najdobitniej.
Nie mogąc przewidzieć zachowania się człowieka w sytu
acji cierpienia i nie mogąc do końca wyjaśnić wszystkiego te
go, co niesie cierpienie, wydaje się, że ostatecznie można
w nim ujrzeć przejaw wolności człowieka. Cierpiąc, człowiek
wydaje się zawsze (choć w różnym stopniu) wolny i ostatecz
nie ta jego wolność tu rozstrzyga. Im jest jej mniej, tym bar
dziej człowiek cierpi, bo tym trudniej jest mu wznieść się
ponad swój pierwotny ból i tym trudniej odkryć stojące ponad
nim wartości i sensy. Im jest jej więcej, tym mężniej człowiek
znosi swe cierpienie, bo tym wyraźniej dostrzega jego sens
i tym pełniej realizuje się na drodze jego urzeczywistniania.
I jeśli można w tym momencie mówić o zmienności postawy
człowieka w cierpieniu, to na pewno jest to zmienność wyni
kająca z różnego stopnia wolności człowieka, a więc ostatecz
nie różnego stopnia obecności w cierpieniu osoby. Tak samo
jak droga stawania się człowieka w horyzoncie wartości może
być traktowana jako droga osiągania coraz większej wolności,
tak i dynamika bycia człowieka w cierpieniu jest też dynami
ką jego wolności.
Skoro przyjmie się za Frankiem, że o cierpieniu i o sposo
bach jego znoszenia ostatecznie decyduje sam człowiek, wów
czas jego słowa mówiące, że ludzi trzeba uczyć cierpieć (por.
Franki, 1977, s. 80-81), nie mogą zostać odczytane tak, jakby
sugerowały możliwość nauczenia kogoś właściwego sposobu
cierpienia i właściwego jego sensu. Uczyć cierpieć - w tym
znaczeniu - to apelować do tej wolności, która fakultatywnie
stale jest obecna w człowieku, to odwoływać się do niej i osta
tecznie liczyć na jej rozstrzygającą moc. To wydobywać (herauslocken) tę wolność na zewnątrz i czynić człowieka zdol
nym do transcendencji samego siebie w stronę wartości i sen
su. To czynić wszystko, aby obecny w człowieku zawsze fakul
tatywnie antagonizm noo-psychofizyczny ostatecznie mógł się
przejawić i aby, biorąca z niego swój początek, siła oporu du
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cha (Trotzmacht des Geistes) mogła wykorzystać istniejącą
w cierpieniu szansę na osobowe spełnianie się i rośnięcie.
Cierpieć człowiek uczy się całe życie (por. Franki, 1984,
s. 69-70). Stając się na drodze wyznaczonej przez wartości,
człowiek mimowolnie przygotowuje się do przyjęcia ewentual
nego cierpienia. Wszystko to, co pomaga człowiekowi w tym
stawaniu się, jednocześnie pomaga mu w wykształceniu w so
bie zdolności do cierpienia. Nie da się bowiem oddzielić bycia
człowieka „wobec wartości” od bycia „wobec cierpienia”. Wszy
stko, co odbija się na stawaniu się człowieka wyznaczonemu
przez wartości, wszystkie przemiany, jakie w tym procesie za
chodzą, znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie znoszenia
cierpienia przez człowieka. To zaś, jak człowiek cierpi, ma
wpływ na całe jego stawanie się i życie. Jest być może tak, jak
sądzi Franki, że ten, kto odkrywa w cierpieniu sens - usensownia całe życie i przemienia cały świat na lepsze (por.
Franki, 1981, s. 70).

IV. SCHIZOFRENIA A PROCES OSOBOWEGO
STAWANIA SIĘ CZŁOWIEKA

Dla Frankla jako psychiatry szczególnie niepokojące musiały się wydawać skutki, jakie pociąga za sobą przyjęcie
redukcjonistycznych poglądów na człowieka w stosunku do
ludzi dotkniętych różnego rodzaju chorobami psychicznymi,
w tym także schizofrenią. Za szczególnie niebezpieczne uwa
żał Franki te poglądy, które - sprowadzając człowieka jedynie
do poziomu psychofizycznego organizmu - utożsamiały do
tkniętego chorobą psychiczną człowieka wyłącznie z chorym
organizmem i które - zapoznając w nim swoiste dla niego, ja
ko osoby, odniesienie do wartości - ostatecznie nie dawały mu
nadziei na twórcze wykorzystanie własnej choroby i osobowe
stawanie się pomimo niej.
Redukcjonistycznie uprawiana psychologia i psychiatria
nadziei takiej - zdaniem Frankla - nieść nie może, gdyż tylko
wówczas może się ona obudzić, gdy dostrzeże się w człowieku
chorym psychicznie, obok tego, co uwarunkowane i co chore,
również to, co nieuwarunkowane, co wolne od choroby i co po
tencjalnie może chorobie stawić czoła (por. Franki, 1984,
s. 287 - 288). Gdy natomiast, tak jak czynią to różnego rodza
ju redukcjonizmy, w chorym człowieku będzie się widzieć jedy
nie przejawy jego chorej psychiki, gdy traktować się go będzie
jako nic więcej, jak tylko sumę wzajemnie z sobą powiązanych
objawów, wówczas nie tylko pozbawi się człowieka nadziei, ale
ostatecznie też wiary we własną godność, pomimo przeci
wieństw losu.
Odrzucając redukcjonistyczne poglądy na człowieka chore
go psychicznie, Franki daleki był od podawania w wątpliwość
samego faktu istnienia takich chorób, co później czynić miał
ruch antypsychiatryczny. Również nie rezygnował z posługi
wania się określeniami: „zdrowie”, „choroba”, ku czemu zda
wał się skłaniać m.in. K. Jaspers70. Jego zamiarem było nato
70
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miast nadanie chorobie psychicznej takiego znaczenia, które
nie groziłoby utożsamianiem samego człowieka z chorobą, na
jaką cierpi, lecz które by pozwalało zobaczyć, że człowiek
przez to, kim jest, nieskończenie przerasta to, co ma (por.
Franki, 1981, s. 114). Człowiek - zdaniem Frankla - będąc
chory psychicznie, nigdy nie jest tożsamy z własną chorobą.
Będąc osobą, nie jest zamknięty w granicach wyznaczonych
mu przez chory organizm i sytuację, w jakiej tkwi, ale jest za
wsze, choćby potencjalnie, otwarty na rzeczywistość wolną od
wszelkiego uwarunkowania. Kierując się ku niej, może stawać
powyżej własnej choroby, i przemieniając ją w ludzkie osiąg
nięcie (menschliche Leistung), może nawet, ostatecznie,
w pewnym sensie ją pokonywać.
W niniejszym rozdziale przedstawiam przyjmowane w pra
cy, a inspirowane logoterapeutyczną myślą Frankla oraz feno
menologiczną psychiatrią K. Jaspersa oraz A. Kępińskiego,
spojrzenie na schizofrenię i jej miejsce w procesie osobowego
rozwoju człowieka. Rezygnując z rozważań dotyczących medy
cznej strony zagadnienia, tj. rozważąń nad genezą schizofre
nii, jej symptomatologią widzianą z pozycji zewnętrznego ob
serwatora, jej różnicowaniem i podziałem na główne postaci,
jej dynamiką i zejściem71, oraz pomijając - ciekawy skądinąd
— przegląd różnych teorii schizofrenii, koncentruję się przede
wszystkim na próbie ukazania, czym dla człowieka, w jego
wewnętrznym doświadczeniu, jest schizofrenia, jakie przeży
cia jej towarzyszą i co one znaczą dla procesu jego osobowego
rozwoju.

1. Schizofrenia jako choroba
psychofizycznego organizmu człowieka
Rozwijany przez Frankla pogląd na to, czym jest dla czło
wieka schizofrenia, staje się bardziej zrozumiały, jeśli odnieść
go do wcześniejszych wobec niego i bardziej ogólnych rozważań
strony, ze względu na ich pejoratywne znaczenie, z drugiej zaś - na ich nikłą
moc wyjaśniającą. Pisa! m.in. stwierdzenie „zdrowy" „chory" nie czyni mnie mą
drzejszym. „Zdrowy" uspokaja, „chory ” usprawiedliwia. To i to jest niesprawied
liwe (por. Jaspers, 1959, s. 656).
71 Problematykę tę szeroko omawia większość podręczników psychiatrii, m.in. Bilikiewicz, 1988, 1989; Dąbrowski, Jaroszyński, Pużyński (red.), 1987; Jarosz
(red.), 1988a, Kapłan, Sadock, 1995.
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dotyczących natury samych chorób psychicznych i ich stosun
ku do człowieka rozumianego jako jedność fizyczno-psychiczno-duchowa. Zgodnie z nimi Franki uważał, że wszystkie cho
roby, jakie dotykają ludzi, odnosić się mogą jedynie do ich orga
nizmów psychofizycznych, nigdy zaś nie dotykają bezpośrednio
ich duchowej warstwy, która z definicji swojej, będąc wolno
ścią, nie podlega żadnym zewnętrznym wobec niej uwarunko
waniom. Podobnie jak wcześniej Jaspers72, Franki zakładał, że
osoba duchowa nie może być nigdy chora, gdyż z natury swojej
przebywa zawsze „poza” obrębem psychofizycznych procesów
i nie mogą się do niej odnosić w ogóle kategorie „zdrowia” czy
„choroby”. Chore lub zdrowe może być tylko to, co człowiek ma,
tzn. jego ciało i psychika, nigdy natomiast to, kim człowiek jest
(por. Franki, 1984, s. 13). Choroby psychiczne nie są więc nig
dy chorobami ducha, a chorobami organizmu psychofizyczne
go, nie są chorobami-jeśli posłużyć się metaforą Franklamuzyki, jaką rodzi talent artysty, ale chorobami instrumentu,
na jakim ona jest wygrywana. Podobnie jednak jak muzyka jeśli jest grana na kiepskim instrumencie - musi brzmieć fał
szywie i nie w ten sposób, w jaki brzmienie to wyobrażał sobie
pierwotnie artysta, tak osoba duchowa niesiona przez chory
organizm psychofizyczny i wyrażająca się poprzez niego nosi
„ślady” swego niedoskonałego narzędzia wyrazu, bowiem na
rozstrojonym, instrumencie nawet najlepszy pianista nie może
dobrze zagrać (por. Franki, 1984, s. 219).
„Ślady”, o jakich mówi Franki, które przy okazji choroby
psychicznej uwidoczniają się w sposobie wyrazu osoby ducho
wej, są szczególnego rodzaju. Nie mają swojej przyczyny,
w znaczeniu bycia przez coś zdeterminowanym7374
, nie są zwy
kłym następstwem choroby organizmu, lecz tylko tej chorobie
towarzyszą. Nie są rodzajem piętna, które wyciska się na oso
bie duchowej, zmieniając ją czy uszkadzając, lecz raczej pier
wotnie odnoszą się one do formy i możliwości jej wyrazu. Dla
tego Franki mógł powiedzieć, że osoba duchowa pozostaje nie
tknięta przez psychozę (por. Franki, 1984, s. 21); to co ulega tu
zmianie - to jedynie stopień jej urzeczywistniania się™ i sto
pień jej manifestacji. Jak mówił: Duchową osobę choroba jak
72 Jaspers pisa! wprost, że duch nie może być nigdy chory (por. Jaspers, 1959,
s. 609, a także Jaspers, 1949, s. 118-122).
7,1 Franki piszę, że duchowa rzeczywistość chorego człowieka jest sama podmiotem
oddziaływania i nie jest uwarunkowana tym, co cielesne (por. Franki, 1984,
s. 224).
74 Por. także wypowiedź K. Jaspersa, w której stwierdza on, że wprawdzie duch
nie może zachorować, ale zachorować może Dasein, które go nosi i jego choroba
ma wpływ na stopień urzeczywistniania się ducha (por. Jaspers, 1959, s. 609).
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by „zamurowuje” (...) nie może się ona zamanifestować, albo
wiem dla zamanifestowania się potrzebuje organizmu, który
funkcjonuje bez zakłóceń zarówno w sensie instrumentalnym,
jak i ekspresywnym (por. Franki, 1984, s. 222).
Uważając schizofrenię za somatozę, tzn. za chorobę mającą
swe źródło w dysfunkcjach biologicznej warstwy człowieka75,
Franki twierdził, że jako taka nie da się ona do końca wyjaś
nić, gdyż jak dotąd nie znane są bliżej wszystkie mechanizmy
biologiczne odpowiedzialne za jej występowanie. Fakt ten by
najmniej nie przemawia za brakiem możliwości poznawczego
dostępu do chorujących na schizofrenię ludzi. „Świat schizo
frenii” może być - zdaniem Frankla - dostępny, tyle że dostę
pny inaczej: nie mogąc wyjaśnić wielu fenomenów, jakie z so
bą niesie, można go zrozumieć76 i w ten sposób zbliżyć się do
prawdy o nim. Rozumiejąc zaś, stwierdzimy, że schizofrenia
nie jest tylko jakąś jedną z wielu możliwych chorób organi
zmu psychofizycznego człowieka, ale jest chorobą szczególną,
w której objawia się to, co w człowieku najbardziej ludzkie
(por. Kępiński, 1972c, s. 257). Jest,chorobą, która może być
uznana-jeśli spojrzeć na nią z punktu widzenia człowieka
nią dotkniętego — za szczególny sposób egzystencji ludzkiej
(por. Franki, 1975, s. 204), swoistą formą jej bycia-w-świecie
i swoisty sposób transcendowania świata (por. Binswanger,
1957, 1959, 1963; Syriśtova, 1982), sposób, w którym za pozor
nym chaosem, rozbiciem i rozszczepieniem dostrzec można
wyraźną strukturę i jej sens77. Jest wreszcie chorobą, która
75 Choć, jak stwierdza większość współczesnych autorów zajmujących się psychia
trią: mimo narastających lawinowo wyników badań w dziedzinie psychologii, fi
zjologii, neurobiologii, opisowej genetyki i molekularnej biologii nasza wiedza
o etiologii schizofrenii i związanym z nią uszkodzeniem od czasu Kraepelina nie
pozwoliła nam przybliżyć się do lepszego rozumienia tych zjawisk (por. Hiifner, w:
Cechnicki, 1990), to jednak istniejące na ten temat badania zdają się potwier
dzać w coraz większym stopniu słuszność przypuszczenia (które jest udziałem
także Frankla), że schizofrenia jest chorobą, której źródło leży w określonego
rodzaju zaburzeniach biologicznego organizmu człowieka (por. Dąbrowski i in.,
1987, s. 87-94). Także rozwijane obecnie modele podkreślające rolę czynników
psychologicznych i środowiskowych (głównie rodzinnych) w genezie schizofrenii
(m.in. modele oparte na teorii tzw. podatności na zranienie J. Zubina) również
uznają zmienne biologiczne za istotne w procesie zachorowania na schizofrenię
(por. Cechnicki, 1990; Shapiro, 1981).
76 Franki odwołuje się tu do Diltheyowskiego rozróżnienia pomiędzy rozumieniem
a wyjaśnieniem, wskazującego na dwa różne sposoby poznawania rzeczywistości
(por. Dilthey, w: Kuderewicz, 1987).
77 Odkrycie tej struktury i poszukiwanie jej sensu M. Bleuler, uchodzący za jedne
go z najwybitniejszych badaczy schizofrenii, uważa za największe osiągnięcie
psychiatrii egzystencjalnej (por. Bleuler, w: Ellenberg, 1959).
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nie niszczy osobowej warstwy człowieka, ale która, choć z jed
nej strony, może utrudniać jej przejawianie się i rozwój, z dru
giej jednak - może ów rozwój wspomagać, stając się impulsem
do przemiany osobowego życia w stronę wartości i sensu78.
Według Frankla, schizofrenię można rozumieć jako podjętą
przez człowieka próbę zachowania swojej jednolitości w obli
czu płynącego ze strony biologicznego organizmu niebezpie
czeństwa jej rozpadu (por. Franki, 1984, s. 235). Określone
i specyficzne dla schizofrenii dysfunkcje biologiczne, prowa
dzące do zachwiania normalnie panującej na poziomie soma
tycznym człowieka względnej równowagi, stanowią - zdaniem
Frankla - bezpośrednie zagrożenie dla panującego na pozio
mie psychicznym człowieka określonego porządku i określonej
struktury, grożąc mu destrukcją, dekompozycją i zamianą
w mikrochaos (por. Franki, 1984, s. 235). Zagrożenie „rozpa
du” psychiki człowieka przez wtargnięcie tego, co organiczne,
w jej obręb jest największym niebezpieczeństwem, przed ja
kim stoi tu człowiek, niebezpieczeństwem, którego wprawdzie
nie do końca jest świadomy, aleje przeczuwa w stanach niepo
koju, rozdrażnienia i w niejasnym poczuciu zagrożenia79. Bro
niąc się przed nim, podejmuje dramatyczną próbę (próbę zno
wu nieuświadomioną) zachowania swej jednolitości i czasowo
uzyskuje ją nawet za cenę oderwania się od rzeczywistości
i ucieczki w urojony świat80. W obliczu tak wielkiego napięcia,
jakie wywołuje zagrożenie własnej integralności81, ucieczka
w urojony świat wydaje się bowiem jedynym rozwiązaniem
mogącym przywrócić człowiekowi poczucie względnej harmo
nii. Jego możliwości adaptacyjne, skuteczne w każdej innej
sytuacji życia, tu okazują się nieprzydatne. Człowiek czuje się
„zmuszony” do poszukiwania całkiem nowych, nieznanych mu
dotąd i pochodzących jakby „nie od niego” i „nie z tej ziemi”

78 Na możliwość rozwoju osobowego w schizofrenii zwracają uwagę także m.in.
Brzezicki (1986), Dąbrowski (1972), Jaspers (1949, 1959), Kępiński (1972c), Sujak (1984), Syri5tova (1982).
79 Stąd A. Kępiński mówi o powszechnym dla przeżyć chorych na schizofrenię lęku
dezintegracyjnyni.
811 Por. także poglądy K. Jaspersa i A. Kępińskiego dotyczące genezy powstawania
urojeń w schizofrenii. Obaj autorzy, podobnie jak Franki, dostrzegają w struktu
rach urojeniowych próbę zachowania jednolitości i porządku w świecie zagrożo
nym chaosem i rozpadem (por. Jaspers, 1959, s. 78-90; Kępiński, 1972c, s. 2831).
81 Zdaniem Kępińskiego, napięcie to przekracza granice ludzkiej wytrzymałości
(por. Kępiński, 1972c, s. 52).
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(tj. oderwanych od rzeczywistości) sposobów przywracania
i ochrony własnej integralności.
Sposób, w jaki człowiek chorujący na schizofrenię walczy
o swoją integralność, oraz przeżycia, jakich wtedy doświadcza,
dowodzą - zdaniem Frankla - tego, że choć schizofrenia jest
chorobą uwarunkowaną biologicznie, to jednak bynajmniej
nie da się jej zrozumieć jedynie jako wyraz biologicznych dys
funkcji organizmu. Gdyby tak było, wówczas każdy chorował
by w sposób bardzo zbliżony i można byłoby nawet założyć, że
podobnie mogą chorować zwierzęta wyższe. Tymczasem, jak
dowodzą obserwacje chorych, nie wydaje się, aby istniała jed
na schizofrenia i jeden sposób chorowania na nią. Jest raczej
tak, że istnieje tyle schizofrenii, tyle „schizofrenicznych świa
tów”, ile osób na schizofrenię chorujących (por. Franki, 1984,
s. 225)82. Biologia stanowi tylko konieczne podłoże dla roz
wijającego się procesu chorobowego. Ona sama powoduje tyl
ko napięcie, wzbudza nieokreślony niepokój i rozdrażnienie,
wywołuje podniecenie i lęk oraz wyzwala w człowieku poczu
cie niejasnego zagrożenia. Treści temu zagrożeniu dostarcza
sam człowiek, który próbując zrozumieć jego przyczyny, zin
terpretować go i wyjaśnić, ostatecznie scala wszystkie swoje
domysły w urojeniowy obraz dający mu poczucie zrozumienia
pierwotnie niezrozumiałej sytuacji. Podczas gdy biologiczne
czynniki w schizofrenii wiodą więc jedynie do formalnych za
burzeń afektu, myślenia i zachowania8384
, schizofreniczny
świat, świat przeżyć, myśli i wyobrażeń jest rezultatem roz
mowy ludzkiego w człowieku z tym, co w nim chore8* (por.
Franki, 1975, s. 205). Sama biologia dostarcza tylko ogólnego
poczucia niewydolności, jednak to, że owo poczucie zostaje na
stępnie odczytane przez człowieka i przeżyte np. jako poczucie
własnej winy (jak w urojeniach winy i grzeszności), jako misja
dokonania wielkich dzieł (jak w urojeniach wielkościowych,
posłanniczych i wynalazczych), czy też jako dowód swego
prześladowania przez obce i wrogie siły (jak w urojeniach
prześladowczych), wykracza już poza samą biologię i dowodzi
82 Por. także Binswanger, 1959; Jarosz, 1982; Jaspers, 1959.
83 Franki mówi w tym kontekście o tzw. ogólnym odczuciu niewydolności tein
Insuffizienzgefii hi).
84 Koncepcja Frankla zbliża się w tym miejscu do koncepcji E. Bleulera, który
wśród objawów schizofrenii wyróżnił tzw. objawy pierwotne (tj. zaburzenia afe
ktu, asocjacje, autyzm, ambiwalencja i anhedonia), wywołane biologicznymi
czynnikami oraz tzw. objawy wtórne (urojenia i halucynacje), będące sposobem
przystosowania się człowieka do pierwotnych objawów (por. Bleuler, w: Jarosz,
1982, s. 47-50; Bleuler, w: Noyes, Kolb, 1969).
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tego, żc to, co ludzkie, ma istotny udział w chorobie i że tak,
jak choruje człowiek, zwierzę chorować nie może. Zwierzę mo
że przeżywać strach, ale lęk sumienia i poczucie winy ma tylko
człowiek jako taki, jako istota, która w poczuciu odpowiedzial
ności za swoje „być” (Sein) stoi każdorazowo przed swoim „po
winno być” (Sollen) (por. Franki, 1975, s. 205). Schizofrenia
może więc być rozumiana jako choroba specyficznie ludzka,
w której organicznie uwarunkowane zjawiska leżące u podło
ża psychozy są za każdym razem transponowane na poziom
ludzki i zanim staną się psychotycznym przeżyciem, muszą
stać się najpierw tematem człowieka (por. Franki, 1975,
s. 209). To zaś oznacza, że choć schizofrenia dotyka bezpośred
nio tylko organizmu psychofizycznego człowieka, pośrednio
dotyka także tego, co w człowieku ludzkie, a więc co jest jego
osobą duchową.
Franki nie wyjaśnia dokładnie, jaki jest udział osoby du
chowej w procesie walki o zagrożoną integrację własnej psy
chiki. Nie wyjaśnia, jaki udział w powstającej w schizofrenii
urojeniowej interpretacji rzeczywistości ma sama osoba du
chowa, a na ile jest ona dziełem samej tylko gry procesów psy
chicznych. Pewne jedynie jest to, i fakt ten mocno podkreśla
Franki, że osoba duchowa odgrywa tu jakąś rolę, że choć nie
może się w pełni przejawiać i brać w posiadanie swojego orga
nizmu psychofizycznego, to jednak nie pozostaje bierna i w
obliczu zagrożenia rozpadu psychiki jest w jakiś sposób
aktywna. To, że istnieje nieprzerwanie nadal, widać z jednej
strony w niepowtarzalności świata schizofrenicznego każdego
z chorych, w niepowtarzalności i jedyności sposobów chorowa
nia i walki o swoją integrację (w niepowtarzalności, która pły
nąć może tylko od osoby duchowej), a także z drugiej strony
w samej tematyce przeżyć, jakie się na ten świat składają
i które są udziałem chorującego człowieka. Jak pisał Kępiń
ski: ten świat jest może dla nas dziwny i zaskakujący, czasem
śmieszny, a jednak ma w sobie coś wielkiego, jest w nim zma
ganie się człowieka z samym sobą i z własnym otoczeniem,
szukanie własnej drogi, jest to świat, w którym przejawia się
to, co najbardziej w człowieku ludzkie (por. Kępiński, 1972c,
s. 257).
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2. Fenomenologia świata przeżyć w schizofrenii^
Światem przeżyć osób chorych psychicznie, w tym chorych
na schizofrenię, zaczęto interesować się całkiem niedawno, bo
dopiero w początkach XX wieku85
86. Przyjmuje się, że impulsu
do takich studiów dostarczyła psychiatrii i psychologii feno
menologia Husserla, która, obierając za główny przedmiot
swoich badań analizę stanów świadomości człowieka, stała się
wzorem dla rodzącego się nowego ruchu zwanego psychiatrią
i psychologią fenomenologiczną (por. Ellenberg, 1959; Jaku
bik, 1980, 1989).
Na gruncie fenomenologicznego kierunku w psychiatrii i w
psychologii przyjmuje się, że poznanie człowieka chorego psy
chicznie możliwe jest na drodze rekonstrukcji świata jego
przeżyć. Uważa się bowiem, że tylko taka rekonstrukcja umo
żliwia empatyczne wczucie się w poznawaną osobę i jej rozu
mienie, o które w poznaniu człowieka ostatecznie chodzi (por.
Kapłan (ed.), 1964). Dążąc do rekonstrukcji tego świata, feno
menologicznie nastawieni badacze rezygnują z badania
psychopatologicznych ekspresji z nastawieniem szukania te
go, co jest w nich dziwaczne, absurdalne, alogiczne lub w inny
sposób zaburzone, starają się natomiast raczej - unikając ja
kiegokolwiek wartościowania i traktując wypowiedzi pacjenta
zawsze serio87 - zrozumieć ten szczególny świat doświadczeń,
do którego te wszystkie, z pozoru dziwaczne i bez sensu, eks
presje się odnoszą. Przyjmuje się przy tym założenie, że każda
z ekspresji człowieka chorego — bez względu na to, jak bardzo
mogłaby się wydawać bez sensu - ma swoje znaczenie i pełni
w świecie chorego określoną funkcję. Dlatego, pozwalając się
egzystencji samej wypowiedzieć (por. Binswanger, 1959), przy
wiązuje się tu wielką wagę do wszystkiego, co człowiek chory
mówi sam o sobie i o swoich przeżyciach, i nie ignoruje się
85 Pisząc o fenomenologii świata przeżyć w schizofrenii, mam w pierwszym rzędzie
na uwadze przeżycia towarzyszące tzw. aktywnej fazie choroby (tj. fazie nasile
nia wszystkich osiowych jej objawów).
86 Umownie przyjmuje się, że pierwszym znaczącym wyrazem rodzącego się na
gruncie psychologii i psychiatrii zainteresowania światem przeżyć chorego czło
wieka stała się wydana w roku 1914 książka francuskiego filozofa Ch. Blondela
La conscience morhide, w której autor dokonuje ostrej krytyki XIX-wiecznych
wzorów opisu jednostki ludzkiej, ograniczających się do klinicznego badania
obiektywnych symptomów, syndromów i ich nazywania (por. Ellenberg, 1959).
87 A. Kępiński piszę o spojrzeniu na świat chorego z podziwem i z szacunkiem (por.
Kępiński, 1972c, s. 257).
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żadnej, z pozoru nic nieznaczącej, formy jego ekspresji. Być
może, że właśnie dzięki tej postawie obraz człowieka chorego
na schizofrenię, jaki wyłania się z pism m.in. K. Jaspersa,
R. Maya, V.E. Frankla oraz A. Kępińskiego88, jest obrazem,
w którym jest miejsce dla nierozszczepiohego na fragmenty
ducha (por. Bleuler, w: Ellenberg, 1959), dla osoby cierpiącej
i mogącej w swym cierpieniu rosnąć89.
Bfoł. Jag.
A. Kępiński, przystępując do opisu świata przeżyć osób do
tkniętych schizofrenią, pisał, że można w nich dostrzec
w katastroficznych rozmiarach wszelkie cechy ludzkiej egzy
stencji (por. Kępiński, 1972c, s. 3; Kępiński, 1978, s. 199). Pi
sząc tak, podkreślał z jednej strony bliskość świata przeżyć
osób chorych światu przeżyć osób zdrowych, z drugiej zaś za
uważał, że to, co swoiście ludzkie w schizofrenii, nie tylko nie
zostaje zniszczone, ale właśnie w sposób szczególnie wyraźny
może się przejawiać. Uważając zaś, że to, co swoiście ludzkie
i co stanowi jądro życia (por. Kępiński, 1987, s. 44) - to obecne
w człowieku duchowe sumienie (por. Jakubik, Masłowski,
1981, s. 305-311; Murawski, 1987, s. 40—45; Kępiński, 1988,
s. 5—41), Kępiński twierdził, iż tym, co w przeżyciach schi
zofrenicznych ulega katastroficznemu przerostowi, jest odnie
sienie człowieka do wartości (por. Kępiński, 1972b, s. 186195; Kępiński, 1972c).
Również i Franki, podobnie jak Kępiński, dostrzegał
w przeżyciach osób chorych na schizofrenię przejawy tego, co
swoiście ludzkie i co jest osobą duchową. I choć nie mówił tu
o katastroficznym przeroście najbardziej ludzkich cech, to jed
nak - gdy pokazywał cierpienia ludzi chorych na schizofrenię
i ich siłę oporu ducha - podobnie jak on przyznawał, że to, co
istotnie ludzkie, szczególnie wyraźnie staje się tu widoczne.
To, co istotnie ludzkie, obecne jest w przeżyciach chorych
na schizofrenię raz w doświadczeniu cierpienia „z powodu
wartości” (por. Franki, 1975, s. 119), innym razem w doświad
88 Podobne refleksje nasuwają się po lekturze tzw. doniesień z pierwszej ręki (first
person accounts), w których same osoby chore dzielą się przeżyciami, jakie towa
rzyszą im w zmaganiu się z własną chorobą (por. m.in. Beers, 1948; Kapłan,
1964; „Schizophrenia Bulletin”, 1988; SyriHova, 1982).
89 Być może, że jedną z przyczyn, dla których niektórzy psychologowie humanisty
czni (m.in. A. Maslow) nie tylko nie dostrzegali w chorobie psychicznej żadnej
szansy na rozwój, ale także utożsamiali ją całkowicie ze złem, traktując jako
formę ślepoty, patologię poznawczą oraz stratę moralną i emocjonalną (...), formę
kalectwa, utratę możliwości, mniejszej zdolności do działania i do osiągnięć (por.
Maslow, 1990, s. 25), jest deklaratywny jedynie charakter przyjmowanej przez
nich fenomenologicznej metody i postawy w poznaniu drugiego człowieka.
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czeniu olśnienia - również „z powodu wartości” (por. Kępiń
ski, 1972c). Raz osoba duchowa doznaje cierpień, nie mogąc
się wskutek choroby organizmu zamanifestować, innym ra
zem, odkrywając nieznany dotąd świat wartości, wypełnia się
poczuciem sensu, radości i spełnienia. Tej dwoistości przeżyć
osoby duchowej w schizofrenii odpowiada dwoistość jej położe
nia: raz ulega ona osłabieniu i zostaje zamurowana przez po
padający w dezintegrację organizm psychofizyczny, innym ra
zem natomiast, odrywając się od konkretu swego naturalnego
położenia, zwraca się ku nieznanym dotąd i w swej „wielkości”
przekraczającym wszystko inne wartościom, które wydają się,
w pewnym sensie, integrować jej psychofizyczny organizm
i chronić ją przed popadnięciem w ostateczny chaos9091
.
Mówiąc o osłabieniu duchowej osoby w schizofrenii, miał
Franki na myśli przede wszystkim swoistego rodzaju pasywizację funkcji psychicznych (die Passiuierung der seelischen
Funktionen), przejawiającą się w przeżywaniu siebie nie jako
odpowiedzialnego podmiotu, ale jako czysty przedmiot (Erlebnis des reinen Objektseinsf1, ale także ograniczenie zdolności
człowieka chorego do cierpienia, czyli do zajmowania postawy
wobec swego chorego organizmu.
Człowiek chory na schizofrenię przeżywa siebie często jako
przedmiot intencjonalnych aktów innych ludzi: doświadcza, że
jest obiektem ich obserwacji, że jest przez nich „podglądany”,
„podsłuchiwany” i „śledzony”. To, co podręczniki psychiatrii
nazywają urojeniami oddziaływania, urojeniami prześladow
czymi i urojeniami odnoszenia, w przeżyciu człowieka chorego
jest doświadczeniem przemiany samego siebie z podmiotu
własnego życia w przedmiot oddziaływań innych ludzi (por.
Franki, 1975, s. 210-211). Człowiek chory przeżywa swoje
psychiczne akty tak, jakby zostały one przemienione w stronę
bierną: podczas gdy normalnie człowiek przeżywa, że to on
myśli, obserwuje, oddziałuje i tworzy - w schizofrenii czło
wiek doświadcza, że jest przedmiotem czyichś myśli, obserwa
cji, oddziaływań i czyjegoś stwarzania. Doświadczając prze
miany w przedmiot, człowiek staje się samemu sobie obcy:
przeżywa to, co się w nim dzieje, czego doświadcza i o czym
90 Patrząc z pozycji zewnętrznego obserwatora, integracja, do jakiej dochodzi dzię
ki odkryciu w olśnieniu nowych i nadających życiu sens wartości, traktowana
jest jako przejaw urojeniowej interpretacji rzeczywistości i uważana za stan rozszczepieniowej i autystycznej dezintegracji.
91 Zagadnienie podmiotowego i przedmiotowego ujmowania siebie w procesie roz
woju, a także w stanach psychicznej dezintegracji, szeroko omawiają m.in. prace
Maya (1989), Uchnasta (1983, 1986, 1990).
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myśli, a nawet to, czym jest pod względem fizycznym, tak jak
by było to nie jego, jakby było mu to narzucone i obce (por.
Franki, 1975, s. 213). Depersonalizacja, o której w tym kon
tekście mówi się, patrząc „od zewnątrz” na człowieka chorego,
jest w doświadczeniu wewnętrznym dramatycznym przeży
waniem siebie jako nierealnego, sobie obcego i sobie dalekie
go, gdyż nierealne i nierzeczywiste musi wydawać się człowie
kowi to, że staje się on nagle niczym rzecz i przedmiot zewnę
trznego oglądu i oddziaływania.
Depersonalizacji często towarzyszy poczucie utraty włas
nej godności, w języku psychiatrycznym zwane często uroje
niem nicości. Chory czuje wówczas, że wraz z utratą kontroli
nad własnym życiem, wraz z przemianą w czysty przedmiot
będący pod kontrolą zewnętrznych wobec niego sił, traci swą
godność, stając się bezwartościowym, nędznym i „niczym”.
Doświadczenie utraty godności, jakie towarzyszy przeżyciom
osób chorych na schizofrenię, staje się zrozumiałe, gdy przyjmie się-jak czyni to m.in. Franki - że człowiek może do
świadczać swej godności tylko wówczas, gdy czuje, że jest zdol
ny—jako podmiot - choćby fakultatywnie do stanowienia
o sobie i do realizowania swej osobowej istoty w drodze wypeł
nienia jej sensu. Gdy zaś doświadcza siebie jedynie jako
przedmiot - z natury swej niezdolny do wykraczania poza swe
ograniczenia i kierowania się ku rzeczywistości je przewyż
szającej - wówczas ani w sobie, ani w świecie nie może
odnaleźć nic, co by świadczyło o jego godności i wskazywało
kierunek jej pomnażania. Czuje się „nikim” i „nic nie wart”,
gdyż nie znajduje w świecie, na który nie może się, przeżywa
jąc siebie jako przedmiot, otworzyć, żadnych wartości, które
mogłyby go budować, a jego egzystencji nadawać sens. Osła
bienie ducha w tym przypadku oznaczałoby więc utrudniony
dostęp do świata wartości, a tym samym zniekształcone od
bieranie rzeczywistości w ogóle. Kiedy dla człowieka chorego
na schizofrenię świat zostaje nagle pozbawiony wartości (któ
re wcześniej w nim znajdował), wówczas musi ten świat stać
się dla niego obcy, inny i zmieniony i musi poczuć się w nim
samotny i zagrożony. Utracie poczucia godności towarzyszy
więc w przeżyciach chorego poczucie utraty świata, którego
istotą jest odbieranie go w sposób zniekształcony, niewrażliwy
na zawarte w nim obiektywne wartości i sensy. W języku psy
chiatrycznym mówi się w tym miejscu o towarzyszącym sta
nom depersonalizacji zjawisku derealizacji.
Słabość osoby duchowej i jej trudność w wyrażaniu siebie
towarzysząca przeżyciom osób chorych na schizofrenię, uwi
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docznia się - zdaniem Frankla - również w ograniczeniu zdol
ności chorych do cierpienia (por. Franki, 1981, s. 103). Jak wy
nika z rozważań w rozdziale III, cierpieć może jedynie osoba
duchowa, cierpienie jest zawsze jakąś formą transcendencji
ducha ponad ograniczenia płynące ze strony organizmu psy
chofizycznego, cierpienie zawsze jest już jakimś przejawem
osobowej wolności. Tymczasem, przeżywając siebie jako
przedmiot, człowiek dotknięty schizofrenią wydaje się nieraz
zamknięty jedynie w granicach, jakie wyznacza mu jego ból,
spowodowany bezpośrednim zagrożeniem integralności jego
organizmu i świata, w jakim żyje. Chory, bojąc się nieznanych
mu agresorów (jak w urojeniach prześladowczych), cały staje
się lękiem; rozpaczając z powodu nieodwracalnego niebezpie
czeństwa grożącego mu i całemu światu (jak w urojeniach
katastroficznych), cały staje się rozpaczą; doznając bólu spo
wodowanego domniemaną u siebie chorobą somatyczną (jak
w urojeniach hipochondrycznych), cały staje się bólem. Nie oz
nacza to bynajmniej, że nie cierpi wcale. Jak piszę Franki,
osoba duchowa czasem przebija się przez więzienie, jakie
stwarza jej chory organizm psychofizyczny, i zajmuje wobec
niego postawę, cierpiąc z powodu swego lęku, swej rozpaczy
i swego bólu (por. Franki, 1984, s. 282). Cierpienie, jakie staje
się wtedy udziałem człowieka, jest cierpieniem, które ze
względu na swoją głębię nie ma równego sobie. Osoba cierpi
tu bowiem wskutek bezwładu, na jaki zostaje skazana przez
psychozę, cierpi, nie mogąc zamanifestować się, albowiem dla
zamanifestowania się potrzebuje organizmu, który funkcjonuje
bez zakłóceń zarówno w sensie instrumentalnym, jak i ekspresywnym (...). Zatem to, na co właściwie cierpi chory psychicz
nie, to sprawa podwójna: instrumentalny bezwład i ekspresywna niewidoczność jego osoby - lub to jedno, iż w taki spo
sób osoba stała się jedynie przedmiotem biologii, ale już nie
przedmiotem możliwej biografii (por. Franki, 1984, s. 222).
Biografię bowiem może stwarzać tylko osoba i nie inaczej, jak
tylko w drodze swego osobowego rozwoju zmierzającego
w stronę realizacji wartości, a takie stawanie się jest w przy
padku zachorowania na schizofrenię znacznie utrudnione.
Obok niewątpliwych oznak słabnięcia ducha, analiza świa
ta przeżyć w schizofrenii dostarcza wielu przykładów jego rośnięcia, i-jak wydaje się-właśnie z uwagi na ich obecność,
mówi się czasem o schizofrenii jako o chorobie królewskiej
(por. Kępiński, 1972c, s. 3).
Mówiąc o rośnięciu i przeroście tego, co specyficznie ludz
kie w schizofrenii, zarówno Franki, jak i Kępiński podkreśla
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li, że to, co osobowe w człowieku i co odnosi się do sensu i war
tości, tu przy okazji choroby staje się szczególnie widoczne.
Wnikając w świat przeżyć osób dotkniętych schizofrenią, nie
można się bowiem czasem oprzeć wrażeniu, że ludzie ci w ja
kiś szczególnie intymny i bliski sposób obcują z rzeczywisto
ścią, która daleko wykracza poza rzeczywistość zamkniętą
w konkretnej i naturalnej sytuacji życia i która wydaje się
rzeczywistością ponadczasowych i absolutnych wartości,
rzadko będących przedmiotem doświadczenia większości ludzi
w codziennym życiu. Chorzy na schizofrenię byliby więc szcze
gólnie wrażliwi na otaczający ich świat wartości. Choroba,
która dotyka organizmu psychofizycznego i która zagraża jego
porządkowi, okazywałaby się miejscem, w którym to, co du
chowe w człowieku, zyskiwałoby szczególną moc, pozwalającą
na oderwanie się od konkretności życia i szukanie za nią Lo
gosu, który nadawałby jej sens. Chorzy zaś na schizofrenię
okazywaliby się ostatecznie tymi, którzy więcej czują i inaczej
rozumieją i dlatego bardziej cierpią (por. Kępiński, 1972c).
Jest faktem dającym się potwierdzić w kontakcie z chorymi
na schizofrenię, że często w początkowym okresie swej choro
by doświadczają oni swoistego olśnienia, w którym odkrywają
dotąd nie znane sobie lub znane tylko pozornie (tzn. nie prze
żyte, a jedynie „wyuczone”) wartości. W odkryciu tym odsła
nia się człowiekowi istota rzeczy, człowiek dociera do zakrytej
normalnie przed nim rzeczy w sobie (Ding an sich), poznaje
prawdziwy sens swego życia i całego świata. W olśnieniu py
tania, jakie stawia sobie człowiek, wkraczając na osobową
drogę stawania się (dotyczące tego „kim jest” i Jaka jest jego
rola w świecie”), znajdują swoją odpowiedź. Chory widzi wów
czas swój prawdziwy cel życia i swoje prawdziwe oblicze. Dla
otoczenia jest to wprawdzie urojenie, ale dla przeżywającego
niezwykły dar łaski - „charisma”, dzięki któremu znika nęka
jąca każdego człowieka wątpliwość co do prawdziwego obrazu
siebie i sensu swego życia (por. Kępiński, 1972c, s. 160). Olś
nienie umożliwia człowiekowi głębsze wejście w życie, czło
wiek dąży tu do absolutnej miłości, do całkowitego zespolenia
się ze światem otaczającym, ale nie tym konkretnym i zmien
nym (...), ale ze światem absolutnym, niezmiennym, wszystko
ogarniającym, czyli z Bogiem (por. Kępiński, 1987, s. 278).
Wartości, jakim człowiek dotąd służył, wobec odkrycia pra
wdziwej istoty rzeczy (...) stają się mało ważne, błahe i fałszy
we (por. Kępiński, 1972c, s. 161). Chory porzuca niższe warto
ści dla wartości wyższych, porzuca troski dnia codziennego
dla trosk ostatecznych ogarniających swym zasięgiem cały
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świat i całą ludzkość. Podczas gdy inni patrzą blisko, chorzy
na schizofrenię patrzą w dal (por. Kępiński, 1972c, s. 144), ich
świat nie zamyka się w kręgu codziennych spraw, a dotyczy
normalnie odległych dla człowieka i na co dzień nie doświad
czanych problemów dotykających istoty bytu, dobra i zła, celu
i przeznaczenia człowieka, sensu życia i świata (por. Jaspers,
1959, s. 236; Kępiński, 1972c, s. 117-124). Sprawy te nie tylko
że interesują chorych, ale stają się istotną sprawą ich życia
(...). Zagadnienia, które dla filozofa są tematem rozważań, dla
nich stanowią kwestię życia w dosłownym znaczeniu (...), są
gotowi dla nich cierpieć, a nawet oddać życie (por. Kępiński,
1972c, s. 124; Kępiński, 1972b, s. 186-195). Przeżycia, opisy
wane w języku psychiatrycznym jako urojenia wielkościowe,
posłannicze czy wynalazcze, w wewnętrznym doświadczeniu
człowieka są doświadczaniem silnej mocy zobowiązującej pły
nącej od odkrywanych wartości, są przyjęciem na siebie apelu,
jaki one do człowieka kierują, determinacją w decyzji „pójścia
za nimi” i bezwzględnym pragnieniem urzeczywistniania ich
do końca92. Doświadczając takiego zobowiązania, chorzy prze
świadczeni są o swojej szczególnej odpowiedzialności za od
kryte wartości, czują, że na nich samych spoczywa obowiązek
realizowania tych wartości i „dzielenia” się nimi. Pewni, że
posiedli prawdę, czują, że muszą ją światu objawić, że muszą
zmienić świat na lepszy, a ludzi uczynić szczęśliwszymi. Bez
względnie wymagają od siebie wierności wobec wartości i ta
kiej samej wierności oczekują od innych ludzi. Każdy „wystę
pek” przeciw wartościom wyższym, bez względu na to, kto był
by jego sprawcą, przeżywają osobiście jako własną tragedię:
czują się winni, potępiają się za zdradę i niewierność, cierpią
i popadają w rozpacz, a niekiedy nawet targają się na własne
życie93.
Odkryciu wartości i sensu towarzyszy w olśnieniu przeży
cie, z jednej strony, radości i szczęścia, z drugiej zaś - grozy
i lęku. Radość, jaką wówczas doświadcza chory, nie jest rado
ścią zwykłego codziennego życia, lecz radością niezwykłą, „nie
92 Do intensywności zaangażowania człowieka chorego na schizofrenię w odkrywa
ny w olśnieniu świat wartości zbliża się intensywność przeżyć młodych, dorasta
jących ludzi, którzy, wkraczając na drogę osobowego stawania się, po raz pier
wszy „spotykają” się z samoodkrytymi i samowybranymi wartościami. Jednak
mimo pewnego podobieństwa siła przeżyć okresu dojrzewania nie osiąga nigdy
tej wielkości, jak ta w przypadku schizofrenii.
93 Jak się wydaje, opisane przez N. Hartmanna zjawisko tzw. tyranii wartości
dobrze oddaje atmosferę zobowiązania, jakie wobec wartości odczuwa chory na
schizofrenię (por. Hartmann, 1974, s. 1435-1436).
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ziemską”. Jest to radość z wyzwolenia wywołana przez poczu
cie wolności, radość odrzucenia fałszywych i niższych warto
ści, radość oderwania się od rzeczywistości. Jest to także ra
dość wynikająca z ujrzenia nowego porządku rzeczy. Jest
w niej zachwycenie się nowym światem i nowym sobą. Jest to
wreszcie radość z poświęcenia, która wiąże się z odczuciem po
słannictwa, w którym odnajduje się cel i sens życia (por. Kę
piński, 1972c, s. 228-229). Stojąc wobec odkrytych wartości
i sensów, człowiek chory doświadcza także lęku i grozy (por.
Kępiński, 1972c, s. 33-34, 222-226)9495
. Jest to lęk przed nie
znanym, obawa, czy sprosta się odkrytym właśnie zadaniom.
Grozą przejmuje doświadczenie własnej małości w obliczu nie
skończonego Logosu oraz myśl o konsekwencjach, jakie grożą,
gdy nie osiągnie się celu, jaki wyznaczają nowo odkryte warto
ści.
Można pytać, skąd w schizofrenii bierze się ta szczególna
moc człowieka pozwalająca mu na wniknięcie w świat obiek
tywnych wartości i sensów. Można pytać, dzięki czemu docho
dzi przy okazji choroby do rośnięcia ducha, tj. do wykraczania
człowieka poza własny organizm psychofizyczny i kierowania
się ku stojącym za konkretną sytuacją życia absolutnym war
tościom.
Dla redukcjonistycznie uprawianej psychiatrii i psycholo
gii zdolność ta jest wyrazem patologii chorego organizmu psy
chofizycznego i nie może być traktowana inaczej jak tylko
przykład urojeniowej, czyli nieprawdziwej interpretacji świa
ta. Tymczasem, jeśli odwołać się do doświadczenia feno
menologicznego, tak jak czyni to Kępiński, Jaspers oraz
Franki, okaże się, że owo rośnięcie ducha i kierowanie się ku
absolutnemu Logosowi jest odczuwane jako w pełni autenty
czne i prawdziwe96, (por. Franki, 1975, s. 35-36; Franki, 1977,
94 O bojażni i drżeniu w obliczu absolutnych wartości pisał m.in. Kierkegaard
(1969).
95 M. Kaczyński piszę m.in.: Ujawnione czy wyzwolone objawy pozytywne są za
wsze skutkiem uszkodzenia funkcjonalnego czy strukturalnego i przedstawiają się
czy to jako rozpad sprzężenia i dezorganizacji najwyższych nastawień uczuciowointelektualnych, czy wręcz jako ich ubytek, ujawniający uczuciowość izolowaną,
prelogiczne formy myślenia i postępowania (por. Kaczyński, 1967, s. 535).
96 Jak wynika z analiz, chorzy na schizofrenię, choć nie mogą zrealizować w pełni
absolutnych wartości, do których realizacji dążą (a wynika to już choćby z samej
natury tych wartości), wydają się mniej egoistycznie nastawieni do świata niż
tzw. normalni ludzie: są bardziej od nich oddani innym, więcej w nich życzliwo
ści i gotowości do pomocy (por. Kępiński, 1972c, s. 144—148). Fakt ten w pewnym
sensie dowodzi autentyczności przeżyć aksjologicznych chorych na schizofrenię,
gdyż tylko jako takie, przeżycia te mogą następnie owocować pojawieniem się
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s. 107; Jaspers, 1949; Jaspers, 1959; Kępiński, 1972c, s. 53;
Kępiński, 1988, s. 29-30). Odkrycie wartości i sensu, do jakie
go dochodzi w schizofrenii, nie byłoby więc przejawem choro
by, a wyrazem prawdziwej aktywności duchowej osoby97, któ
ra uzyskiwałaby, choćby chwilową, zdolność do zamanifesto
wania się i stawania „powyżej” swego chorego organizmu. Py
tanie zaś o genezę tej zdolności, jak się wydaje, nie może
znaleźć w pełni zadowalającej odpowiedzi. Jest bowiem coś ta
jemniczego w tej sile ducha, jaka wówczas się objawia, coś
„nieziemskiego” i niezwykłego - i nie da się tej siły wyjaśnić,
i nie da się podać jej przyczyny (por. Jaspers, 1949)98. Można
ją jedynie rozumieć i ujrzeć w niej, tak jak Franki, specyficzną
dla człowieka jako osoby zdolność do wykraczania poza uwa
runkowania własnego organizmu i kierowania się ku warto
ściom i sensom owe uwarunkowania przekraczającym (por.
Franki, 1975; Franki, 1984; Kępiński, 1988, s. 34). Ujawniają
cą się w schizofrenii zdolność do odkrywania nieznanego do
tąd porządku wartości można byłoby więc uznać za duchowy
akt osoby podjęty w sytuacji największego zagrożenia, przed
jakim staje jej psychofizyczny organizm (tj. w obliczu zagroże
nia dezintegracją i rozpadem) zmierzający do obrony jego po
rządku i integracji.
Opisane powyżej przejawy słabnięcia ducha, jak i jego rośnięcia, składające się na świat przeżyć osób chorych na schizo
frenię, nie są czymś wyjątkowym i charakterystycznym tylko
dla nich. Przeciwnie, wydają się specyficzne dla człowieka
w ogóle i dla jego procesu stawania się. Stają się one tu jedynie
bardziej wyraźne, mają charakter bardziej dramatyczny i wy
olbrzymiony, w swej istocie pozostają jednak takie same, ja
kich doświadcza każdy człowiek wkraczający na drogę osobo
wego rozwoju. Jak napisała w Liście do zdrowych jedna chora:
Nazywacie nas schizofrenikami, a przez to podkreślacie, że je
steśmy kimś innym od zdrowych ludzi, gdy tymczasem my wca
le tak się nie czujemy. Chcę, abyście wiedzieli, że to, co nazywa
cie schizofrenią, nie jest tak bardzo od was odległe i tak zupeł
nie dla was obce (por. „Schizophrenia Bulletin”, 1988).
osobowych wartości, których nosicielami są tu (o czym przekonują podane przy
kłady) sami chorzy.
97 Jaspers pisał w tym kontekście m.in.: Nie powinno się traktować przeżyć misty
cznych w schizofrenii jako zjawiska patologicznego, gdyż stany takie są natural
nym wyrazem transcendentnych potrzeb natury ludzkiej (por. Jaspers, w: Kępiń
ski, 1972c, s. 68).
98 Byłoby to, zgodnie z Frankiem, sprzeczne z definicją duchowości człowieka, któ
ra mówi, że to, co duchowe, jest poza wszelkim uwarunkowaniem.
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3. Schizofrenia jako szansa
Choć od czasów E. Bleulera wiadomo, że schizofrenia nie
zawsze wiedzie ku regresywnym i nieodwracalnym zmianom
w życiu chorego człowieka, choć dawno przestano sądzić, że jej
rozpoznanie musi stanowić dla człowieka wyrok przesądzają
cy o mającej nastąpić w przyszłości jego degradacji, to jednak
można odnieść wrażenie, że w większości prac psychiatrycz
nych i psychologicznych dominuje nadal pesymistyczne spoj
rzenie na tę chorobę i na człowieka nią dotkniętego. Przema
wia za tym choćby sama tematyka podejmowanych w tych
pracach zagadnień, która zazwyczaj koncentruje się na wyli
czaniu i analizowaniu negatywnych następstw związanych
z chorobą, na pokazywaniu ograniczeń, jakim człowiek chory
podlega, na wymienianiu wszystkich możliwych strat i defe
któw, jakie choroba człowiekowi zadaje i czego w związku
z nią człowiek jest pozbawiony. Prace, które traktowałyby
o ewentualnych „korzyściach z choroby”, należą w naukowej
literaturze psychologiczno-psychiatrycznej do rzadkości i —
jak się wydaje - taki stan rzeczy przyczynia się do utrwalenia
w świadomości ludzi negatywnego spojrzenia na schizofrenię
i na samych dotkniętych nią ludzi.
Tymczasem, o czym przekonują relacje zarówno samych
chorych, jak i tych, którzy na co dzień towarzyszą im w ich
zmaganiach z chorobą, schizofrenia czasem niesie z sobą po
zytywne dla człowieka i dla jego rozwoju efekty. Fakt, że tak
rzadko są one dostrzegane przez naukową psychiatrię i psy
chologię, wydaje się raczej błędem spojrzenia i postawy wobec
chorych niż dowodem ich rzadkości". Dominujące w nauce
redukcjonistyczne spojrzenie na człowieka, dostrzegające
w nim jedynie uwarunkowany organizm psychofizyczny, pozo
staje ślepe na duchowy wymiar osoby, do którego pozytywne
efekty choroby przede wszystkim mogą się odnosić. Stają się
one natomiast widoczne, gdy - tak jak czyni to m.in. psychia
tria fenomenologiczna, logoterapia i teoria dezintegracji pozy
tywnej - w chorującym człowieku dostrzeże się osobę, która

99 W tym kontekście A. Kępiński tak piszę o tzw. fazie degradacji w schizofrenii:
Szary i smutny obraz trzeciej fazy schizofrenii może nie całkiem odpowiada pra
wdzie. Wrażenie szarości wynika niejednokrotnie z nieumiejętności dopatrzenia
się indywidualnych cech, które nadają obrazowi barwy krajobrazu: barwny z bli
ska, staje się szary na horyzoncie. Ludzie, na których patrzy się z daleka, stają się
szarym tłumem (por. Kępiński, 1972c, s. 49).

86

Kim jestem ?

może swą chorobę wykorzystać do twórczego spełniania samej
siebie.
Mówiąc o pozytywnych następstwach schizofrenii, sami
chorzy, jak również autorzy przytaczanych tu prac, odnoszą je
z reguły do okresu następującego po aktywnej fazie choroby
(tzn. do okresu remisji, w którym główne objawy choroby sta
ją się bądź słabo widoczne, bądź prawie zupełnie znikają)100.
Wśród nich najczęściej wymieniają: (1) gruntowną, obserwo
waną po zachorowaniu, przebudowę całego charakteru i jego
reintegrację na wyższym, tj. dojrzalszym niż przed zachoro
waniem, poziomie, możliwą dzięki porzuceniu starych form
zachowania się, przeżywania, przystosowania i współżycia
z innymi, (2) głębsze wejście w życie, zaangażowanie w sprawy
wykraczające poza powierzchnię zjawisk i odkrycie niezna
nych dotąd obszarów życia, mogących stanowić o jego sensie;
(3) poszerzenie samoświadomości; (4) przebudowę i podniesie
nie na wyższy poziom tzw. moralno-etycznego charakteru',
(5) wyzwolenie i pogłębienie sił twórczych (artystycznych,
intelektualnych, a także tych towarzyszących prostym, co
dziennym czynnościom życia) (por. Arietti (ed.), 1959; Brzezi
cki, 1970; Brzezicki, 1986; French, Kasanin, 1941; Huber,
Gross, Schiittler, 1984, s. 117-119; Kapłan (ed.), 1964; Kępiń
ski, 1972c; „Schizophrenia Bulletin”, 1988, s. 1—44; Silverman, 1970; Syriśtova, 1982). Jak piszę jedna z chorych - i jak
się wydaje, wypowiedź ta dobrze oddaje istotę wymienionych
tu możliwych pozytywnych następstw po zachorowaniu na
schizofrenię: Moja choroba nie oznaczała końca świata, jak
z początku myślałam, ale otworzyła przede mną nowy świat
osobistych źródeł dla życia i wzrostu (por. Bundage, w: „Schi
zophrenia Bulletin”, 1988, s. 34).
Tym nowym światem osobistych źródeł dla życia i wzrostu,
jaki otwiera się niekiedy przed człowiekiem po zachorowaniu
na schizofrenię, jest-jak się wydaje - świat nieznanych do
tąd, lub znanych inaczej wartości. Wydaje się ponadto, że
wszystkie pozytywne następstwa choroby, jaką jest schizofre
nia, mogą być rozumiane jako skutek wcześniejszych wobec
nich i bardziej zasadniczych przemian w indywidualnym
świecie wartości, które zachodzą w wyniku owego otwarcia się
człowieka na nieznany dotąd wymiar sensu. To otwarcie nato
miast na ten wymiar, jak i będące jego następstwem pozytyw
ne skutki zachorowania na schizofrenię nie wydają się pro
1,10 Szerzej na temat okresu remisji choroby i jego charakterystyki piszą m.in.:
Huber, Gross, Schiittler, 1984; Dąbrowski, Jaroszyński, Pużyński, 1987.
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stym rezultatem choroby. Choroba sama przez się nie jest ich
przyczyną - gdyby tak było, zmiany te dałoby się zaobserwo
wać u każdego chorego i może nawet byłyby traktowane jako
jeszcze jeden objaw choroby. Wydaje się natomiast, że ich po
jawienie się zależy w pierwszym rzędzie od samego chorujące
go człowieka, który w zależności od tego, jak znosi swoją cho
robę i jaką wobec niej przyjmuje postawę, może ją obrócić
w sukces, a swemu życiu i stawaniu się, pomimo choroby, na
dać sens. Jak powiada Franki: Choroba nigdy sama nie jest
twórcza (por. Franki, 1977, s. 107). Dopiero przeżyta jako
swoistego rodzaju sytuacja graniczna stwarza szansę na twór
cze jej wykorzystanie, szansę, jaką podjąć może sam człowiek,
który w swej postawie wobec choroby rozstrzyga ostatecznie
ojej sensie (por. Franki, 1977, s. 88).
Postawa wobec choroby

Na gruncie psychiatrii egzystencjalnej twierdzi się niekie
dy, że schizofrenia stanowi dla egzystencji, człowieka swoiste
go rodzaju sytuację graniczną w znaczeniu, jakie nadał temu
pojęciu K. Jaspers (patrz rozdział III). Twierdząc tak, podkre
śla się, że schizofrenia jako choroba psychofizycznego organi
zmu człowieka jest wyrazem ograniczoności natury ludzkiej
i że stanowi dla człowieka absolutną granicę dla jego zdolno
ści przystosowawczych i obronnych. Ponadto podkreśla się, że
przeżywana jako ograniczenie, którego nie sposób pokonać,
przynosi cierpienie - i w zależności od postawy, jaką człowiek
wobec niej przyjmie, jego choroba może nieść z sobą sens lub
sensowi temu zaprzeczać (por. Syriśtova, 1982).
Analiza świata przeżyć osób chorych na schizofrenię, choć
dostarcza wielu dowodów na to, że choroba ta może być rze
czywiście dla człowieka swoistego rodzaju sytuacją graniczną,
nie upoważnia jednak do tego, aby twierdzić, że jest nią za
wsze i dla każdego. Jak wydaje się bowiem, przeżywanie
własnej choroby jako granicznej sytuacji w życiu stanowi wy
raz określonej postawy wobec choroby, postawy, która wcale
nie jest dana (tj. nie jest przyjmowana w sposób naturalny
i automatyczny), lecz jest raczej zadana, jest czymś, co czło
wiek dopiero w sobie wykształca i do czego dorasta. Doświad
czać sytuacji granicznej bowiem to - jak powiada K. Jaspers przeżywać ją w pryzmacie osobistego cierpienia (por. Jaspers,
1922, s. 247-256), cierpieć zaś - to wyrastać ponad swój pier
wotny ból i zajmować wobec niego postawę, cierpieć - to być
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już w jakimś sensie od niego wolnym. Człowiek chory nie od
razu zdolny jest do cierpienia, bo nie od razu i nie zawsze mo
że się zdobyć - jako osoba - na dystans wobec swego chorego
organizmu i na zajęcie wobec niego postawy. Wydaje się jed
nak, że tylko wtedy, gdy zdobędzie się na ów dystans, i gdy
doświadczając swą chorobę jako graniczną sytuację w życiu,
postawi pytanie: co z niej uczynię, że tylko wtedy ma szansę
na egzystencjalne jej przetwarzanie i obrócenie w osobiste
osiągnięcie (por. Franki, 1984, s. 75).
W tak zwanej aktywnej fazie schizofrenii zdolność człowie
ka do zajmowania wobec swojej choroby postawy jest znacznie
ograniczona, ale możliwa. Z bardziej widocznymi jej przejawa
mi - i o nich z reguły traktuje literatura - można się spotkać
dopiero w okresie tzw. remisji, tj. w okresie, gdy główne obja
wy chorobowe ulegają osłabieniu lub znikają w ogóle i czło
wiek zdobywa coraz większą świadomość własnej choroby. Sy
tuacja, w jakiej się wówczas znajduje, z uwagi na swój szcze
gólny charakter, wydaje się sprzyjać narodzinom postawy
człowieka wobec własnej choroby, choć oczywiście nie jest jej
przyczyną i nie zawsze do jej wypracowania dochodzi.
Ustępowaniu objawów chorobowych towarzyszy narastają
cy krytycyzm człowieka wobec własnych przeżyć. Człowiek
próbuje zrekonstruować przebieg wcześniejszych zdarzeń,
przypomina sobie okoliczności, od których „wszystko się za
częło”, zastanawia się, czy mógł im zapobiec, odwracając bieg
dalszych wypadków. Z bólem odkrywa, że nie wszystko potrafi
sobie przypomnieć, że inni wiedzą od niego więcej. Doznaje
wstydu i upokorzenia, gdy uświadamia sobie, jak „dziwacz
nie” się wtedy zachowywał, jak - niesprawiedliwie nieraz odnosił się do innych ludzi. Przeżywa poczucie winy z powodu
zachowania, w którym choć teraz nie rozpoznaje siebie, ale
o którym wie, że on był jego fizycznym sprawcą. Lękiem napa
wa go myśl, że stracił nad sobą panowanie, obawia się, że stan
taki, skoro raz już był, znowu może powrócić. Z drugiej zaś
strony odczuwa nostalgię za traconym teraz, a wówczas obja
wionym, porządkiem wartości i rzeczy: prawdy, jakie w olśnie
niu odkrywał, jakie poruszały go do głębi i stanowiły o sensie
jego życia, teraz straciły swój blask, już nie zobowiązują tak
do swej realizacji, „oddalają się” przysłaniane realnością co
dziennego życia. Człowiek czuje, że utracił moc, czuje się we
wnętrznie rozbity, wyczerpany, „bez życia”. Nic go nie cieszy,
a wszystko staje się obojętne. Świat, jaki ukazał się człowieko
wi w ostrej fazie choroby, już „wygasł”, a rzeczywisty jeszcze
go „nie pociąga”.
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W literaturze psychiatrycznej stan, jaki jest udziałem czło
wieka znajdującego się w początkowym okresie remisji, okre
śla się z reguły mianem depresji popsychotycznej i najczęściej
tłumaczy się go jako rezultat wygaśnięcia świata urojeniowe
go (por. Kępiński, 1974, s. 42) lub jako efekt uboczny stosowa
nych w terapii leków (por. Dąbrowski i in. (red.), 1987, s. 65).
Mówiąc o niej, z reguły nie dostrzega się różnego od niej,
a pojawiającego się w przeżyciach wielu chorych, cierpienia,
które także towarzyszy tej fazie i-jak się wydaje - stanowi
nawet pożądany, z punktu widzenia „wychodzenia z choroby”,
jej element.
Cierpienie, jakie staje się udziałem niektórych osób w fazie
remisji, nie może być sprowadzane do depresji, gdyż z istoty
swej jest czymś innym niż ona. Podczas gdy depresja jest sta
nem organizmu psychofizycznego, który ma swoją dającą się
wskazać i wyjaśnić przyczynę (np. wzrastający krytycyzm wo
bec własnej choroby, leczenie farmakologiczne), cierpienie jest
postawą, jaką człowiek - jako osoba - zajmuje wobec swego
organizmu psychofizycznego i jego stanów, która nie ma swej
dającej się uchwycić przyczyny, a można ją jedynie „rozjaśnić”
przez zrozumienie jej powodów. Gdy depresja jest rodzajem
bólu będącego skutkiem choroby organizmu, rodzajem prze
żyć, które ogarniają człowieka wbrew jego woli, to cierpienie
jest wolnym aktem osoby, w którym daje ona wyraz swemu
pragnieniu nadania sensu swym przeżyciom (por. Lukas,
1990, s. 20-21). W depresji człowiek zamyka się niejako we
własnym smutku i staje się z nim tożsamy - w cierpieniu
człowiek wyrasta ponad swój ból i staje powyżej niego, kieru
jąc się ku przekraczającemu go światu wartości i sensów. Gdy
w depresji żyje tylko przeszłością, rozpamiętując i opłakując
straty, jakich w wyniku choroby zaznał, w cierpieniu człowiek
przekracza owo „uwięzienie w czasie przeszłym” i stawia py
tanie o znaczenie tych strat dla swego aktualnego i przyszłego
życia. Podczas gdy w depresji ogarnia człowieka uczucie pu
stki, pogrąża się cały w zwątpieniu, słabości, obojętności i, re
zygnując z wszelkiego działania, biernie trwa - w cierpieniu
człowiek jest aktywny, pyta „dlaczego”, „po co” i stara się na te
pytania znaleźć odpowiedź.
Obserwacja osób chorych na schizofrenię będących w fazie
remisji dowodzi, że niektórzy z nich wydają się jedynie pogrą
żeni w stanie depresji, podczas gdy inni przeżywają swoją cho
robę jako sytuację graniczną niosącą cierpienie i zajmują wo
bec niej określone postawy. Ci pierwsi - jak się wydaje - dopó
ki pozostają zamknięci w granicach swego bólu, dopóty nie mo
gą swej choroby przekształcić egzystencjalnie i wykorzystać jej
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do swego wzrastania. Choroba jest dla nich bólem, klęską,
stratą, jest czymś, co pozbawia nadziei na przyszłość (por. Ja
rosz, 1988b; Meyer-Gross, w: Wciórka, 1986; Osińska, 1983).
Przed szansą wzrastania pomimo choroby stają - jak się wyda
je - tylko ci, którzy zdobywając się na dystans wobec swego
chorego organizmu psychofizycznego i zajmując wobec niego
określoną postawę, próbują odkryć w swych przeżyciach sens.
Jak wynika z wcześniejszych rozważań, odpowiedź na py
tanie o sens choroby tkwi tylko w sposobie jej znoszenia i w
sposobie odpowiadania na nią swą własną postawą. Jeśli po
przestanie się tylko na etapie stawiania pytań, wówczas sens
taki ukazać się nie może. Staje się on natomiast widoczny do
piero po pewnym czasie, gdy człowiek odkryje, że to nie on ma
pytać o sens, ale na pytanie o sens odpowiadać.
Wydaje się, że nie zawsze i nie od razu człowiek chory na
schizofrenię potrafi w fazie remisji porzucić Hiobowe „dlacze
go” i odkryć stojące za konkretną sytuacją, w jakiej się znaj
duje, zadanie aktywnego odpowiadania na pytanie o sens.
Często, rozczarowany brakiem odpowiedzi na pytania „dlacze
go” i „po co”, możliwość takiego sensu w ogóle przekreśla:
utożsamia wtedy wszystkie swoje przeżycia i doświadczenia
związane z chorobą ze złem, stara się o nich zapomnieć, uciec
od nich i wykreślić je z historii własnego życia. W tym sensie
izoluje się, oddziela od tych przeżyć, nie traktuje ich jako
własnych, pragnie żyć dalej tak, jakby ich w ogóle nie było
(por. Meyer-Gross, w: Wciórka, 1986; Wciórka, 1986).
Czasem jednak człowiek, pomimo iż nie znajduje w swej
chorobie od razu żadnego sensu, nie przekreśla kategorycznie
możliwości jego istnienia i w nadziei jego odnalezienia podej
muje trud integracji swych przeżyć z okresu choroby z innymi
doświadczeniami swego życia. Nie izoluje się wtedy od tych
przeżyć, nie stara się o nich zapomnieć i uznać za niebyłe i za
nie swoje, a akceptując ich istnienie i wyrażając na nie zgodę,
afirmuje je jako własne i nierozerwalnie związane z indywidu
alnym biegiem życia (por. Franki, 1975, s. 103; Jarosz, 1988b).
Traktuje je wtedy często jako dar, szansę, łaskę (por. Osińska,
1983) i stara się wydobyć z nich to, co służyć może budowaniu
samego siebie. Dostrzega w nich, obok tego, co było chore i co
pochodzić musiało od podlegającego dezintegracji organizmu
psychofizycznego, również to, co było prawdziwie ludzkie i co
odnosiło się do przeżycia sensu i wartości. Koncentrując się nie
na tym, co choroba mu zabrała, lecz poszukując w niej tego,
o co go wzbogaciła, co dzięki niej odkrył i zobaczył, stara się
swoje życie ułożyć teraz tak, aby prawdy, które poznał dzięki
chorobie i których wcześniej wskutek dezintegracji własnego
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organizmu i ucieczki od realności nie mógł urzeczywistniać,
móc wprowadzić w życie (por. Lukas, 1986, s. 158).
To otwarcie na możliwe wartości, jakie kryją się za w pierwszym momencie wydającą się całkiem bez sensu i „bez
wartości” - chorobą, będąc charakterystyczne dla postawy
zmierzającej do integracji choroby z resztą życia i jednocześ
nie nieobecne w tzw. postawie izolującej i wykreślającej choro
bę z życia, wydaje się zasadniczym momentem, od którego
rozpoczyna się proces odkrywania sensu własnej choroby. Jak
wynika z wcześniejszych rozważań, bez tego otwarcia na
świat wartości, jaki kryje się za każdą konkretną sytuacją ży
cia, człowiek nie mógłby swej choroby przetworzyć egzysten
cjalnie i przemienić jej w osobiste osiągnięcie. Choroba, która
pierwotnie, stając na drodze realizacji wartości, może stać się
powodem do cierpienia, może być tylko „dzięki” wartościom
odkrytym w cierpieniu egzystencjalnie pokonana, tzn. obda
rzona sensem. I choć faktycznie może ona nadal zagrażać psy
chofizycznemu organizmowi, to jednak przez fakt, że kryją się
za nią możliwe do realizacji i wyższe od tych zagrożonych cho
robą wartości postawy, przestaje być traktowana jako zło
przekreślające możliwość wszelkiego sensu, a staje się zada
niem, darem, łaską czy szansą, której podjęcie i wykorzysta
nie zależy od samego człowieka.
Zdaniem Frankla, ostatecznie to sam człowiek decyduje
o tym, czym stanie się dla niego jego choroba: czy będzie miała
sens, czy nie, gdyż - jak piszę - choć wprawdzie człowiek nie
jest odpowiedzialny za psychozę, ale jest odpowiedzialny za
swoją postawę wobec niej (por. Franki, 1984, s. 290). Od posta
wy, jaką człowiek zajmuje w chorobie, zależy to, czy ona sama
nabierze sensu, czy sensu takiego mieć nie będzie. Sama cho
roba sensu takiego z sobą nie niesie, jeśli spojrzeć na nią tylko
z punktu widzenia organizmu psychofizycznego, musi nawet
wydać się czymś z gruntu złym i bez sensu. Jeśli natomiast,
tak jak Franki, ujrzeć w niej okazję do cierpienia (por. Franki,
1975, s. 119), to wówczas okaże się, iż nie tylko nie przekreśla
ona szansy na spełnianie się człowieka jako osoby, ale co wię
cej, może nawet to stawanie się wzbogacić, stwarzając okazję
do realizacji najwyższych z ludzkich wartości, bo wartości po
stawy (por. Franki, 1981, s. 1O8-1O9)101.
101 Podobnie sądzi A. Kępiński, pisząc: Tak jak obraz uzyskuje pełnię dzięki świat
łu i cieniom, kontrastom i walorom, tak pełnia życia człowieka i jego poznanie są
możliwe dzięki jego najbardziej krańcowym doznaniom, nawet za cenę cierpienia
(pathos) jako patologicznego przekroczenia określonej granicy zwanej zdrowiem
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Człowiek - zdaniem Frankla - w swej chorobie nie tylko
stoi przed szansą pełniejszego niż dotychczas spełnienia swej
osobowej istoty, ale co więcej, szansę tę powinien wykorzystać.
Jak piszę: Nieprawdą jest, że chory człowiek ma siebie samego,
jako duchową osobę, tylko utrzymywać możliwie jak najdalej
od psychofizycznej choroby, powinien on, na ile to możliwe,
przy tym wydarzeniu rosnąć jako człowiek, dojrzewać
w związku z tym losem, który od strony jego organizmu psy
chofizycznego wchodzi w jego życie, wdziera się w jego ludzki
byt! Powinien z tej choroby wynieść „korzyść moralną”, powi
nien „zdeptać” swoje psychofizyczne „nieszczęście”, aby ducho
wo „stać wyżej” (por. Franki, 1984, s. 287). Jego choroba jest
więc nie tylko szansą, ale i zadaniem, przed którym jako oso
ba człowiek stoi i za podjęcie którego jest odpowiedzialny.
Jak się wydaje, pogląd ten stanowi najdalej idącą konse
kwencję bezwarunkowej wiary Frankla w osobowego ducha, tę
niewidoczną, ale niedającą się zniszczyć osobę duchową (por.
Franki, 1984, s. 224), która nawet w sytuacji choroby psychi
cznej może i powinna spełniać się na drodze ku wypełnieniu
sensu własnej egzystencji.

4. Osobowy rozwój w schizofrenii
- główne pytanie pracy
Radykalne w swej istocie spojrzenie Frankla na schizofre
nię i na zachowaną, pomimo niej, zdolność człowieka do osobo
wego stawania się budzić może szereg wątpliwości, i to nie
tylko wśród przeciwników koncepcji Frankla. Nasuwa się bo
wiem generalne pytanie, czy Franki, mówiąc o człowieku, nie
używa zbyt wielkich słów, czy nie wymaga od niego zbyt wiele,
każąc mu, przy okazji choroby, rosnąć i stawać wyżej (por. Kę
piński, 1972b, s. 213-214), czy koncentrując się na tym, do
czego człowiek fakultatywnie jest zdolny i czym fakultatywnie
jest, jednocześnie nie traci z oczu tego, co jest jego faktycznością i co, wydawać by się mogło, całkowicie przekreśla jego
szansę na osobowy rozwój. Innymi słowy, rodzi się pytanie, na
psychicznym. Z punktu widzenia ściśle lekarskiego choroba psychiczna jest zja
wiskiem szkodliwym, często prowadzi do degradacji i zahamowania działalności
twórczej, ale z perspektywy historii poznania psychologicznego i wartości kultu
rowych poszerzyła ona wiedzę ludzką o takie obszary, których przyszło by może
żałować, gdyby je skreślić z dziejów ludzkości (por. Kępiński, 1972c, s. 66).
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ile to, co potencjalne, może być faktycznie urzeczywistniane,
na ile zakładana i postulowana autonomia ducha mimo zależ
ności daje się faktycznie obserwować, na ile człowiek, będąc
zależny od swego organizmu psychofizycznego, może być wol
ny do wyrastania ponad niego w stronę wartości i sensu.
Ograniczona popularność koncepcji Frankla w odniesieniu
do schizofrenii oraz rezerwa, z jaką przyjmuje się ją niekiedy
na gruncie psychiatrii i psychologii klinicznej, wynika m.in.
stąd, że ani Franki, ani jego najbliżsi współpracownicy nie
przeprowadzili, jak dotąd, systematycznych studiów nad we
ryfikacją tej części logoterapii, która odnosi się do schizofrenii
i do osobowego stawania się ludzi nią dotkniętych. Swe po
twierdzenie znajduje ona niekiedy w kazuistyce psychiatrycz
nej, w wypowiedziach autobiograficznych chorych oraz w rela
cjach lekarzy i osób na co dzień przebywających z chorymi.
Sytuacja ta sprawiać może wrażenie, że opisane przez Fran
kla jako dające się zaobserwować u chorych na schizofrenię
przejawy takich ludzkich fenomenów, jak: antagonizm noopsychofizyczny, siła oporu ducha czy wykorzystywanie włas
nej choroby do pełniejszego spełniania się jako osoba, mają
charakter wyjątkowy i nie mogą być traktowane jako poten
cjalne możliwości każdego chorego—jak zakłada w swej kon
cepcji Franki.
W pracy podjęłam badania, które pośrednio przyczynić się
mogą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, na ile rozwijana
przez Frankla koncepcja schizofrenii znajduje swe empirycz
ne potwierdzenie.
Główne pytanie, jakie w niej postawiłam, brzmi:
Jaki wpływ ma choroba psychiczna, jaką jest schizofrenia,
na proces osobowego rozwoju chorych w drodze wyznaczonej
przez wartości?
Biorąc za punkt wyjścia logoteoretyczną myśl Frankla,
przystępując do badań, przypuszczałam, że:
1. Schizofrenia nie przekreśla szans na osobowe stawanie
się człowieka na drodze wyznaczonej przez wartości, choć sta
wanie to może utrudniać.
2. Schizofrenia, niosąc ze sobą okazję do cierpienia, może
wieść do przemian w indywidualnym świecie wartości, które
w zależności od postawy, jaką chory wobec niej przyjmuje, mo
gą się przyczyniać do pełniejszego spełniania się na drodze
osobowego rozwoju lub to spełnianie znacznie utrudnić. Tak
więc:
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a) postawie akceptacji i afirmacji własnej choroby towarzy
szą przemiany w indywidualnym świecie wartości prowadzą
ce do pełniejszego osobowego spełniania się chorych;
b) postawie oddzielenia i wykreślenia choroby z biegu życia
towarzyszą przemiany w indywidualnym świecie wartości
prowadzące do utrudnienia osobowego spełniania się chorych.
Badania, jakie przeprowadziłam, służyć miały zweryfiko
waniu powyższych hipotez, a tym samym znalezieniu odpo
wiedzi na postawione w pracy główne pytanie.

V. CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONYCH
BADAŃ EMPIRYCZNYCH

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione w pracy pyta
nie (patrz rozdział IV) w okresie od maja do listopada 1991
roku prowadziłam badania empiryczne, których charaktery
stykę, tzn. zasady doboru osób do badań, metody zastosowane
w badaniach oraz przebieg badań, poniżej przedstawiam.

1. Osoby badane
Badania przeprowadzone zostały z 30 pacjentami (16 ko
biet i 14 mężczyzn) krakowskiej Kliniki Psychiatrii Dorosłych
chorujących na schizofrenię paranoidalną102 co najmniej przez
6 lat. W chwili przeprowadzania badań badani znajdowali się
w fazie remisji głównych objawów choroby i przebywali poza
kliniką. Średni wiek badanych wynosił 33 lata, większość ba
danych miała wykształcenie średnie lub wyższe.
Szczegółową charakterystykę badanych osób, dotyczącą za
równo ich danych demograficznych, jak i informacji związa
nych z chorobą i jej przebiegiem, zawiera tabela 1.

102 Schizofrenia paranoidalna była rozpoznawana zgodnie z kryteriami Amery
kańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM III przez zespół psychiatrów Od
działu „C” krakowskiej Kliniki Psychiatrii Dorosłych.
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Tabela 1
Dane demograficzne i przebieg choroby badanych osób
Informacje o chorobie

Dane demograficzne

Osoba
badana

wiek

wykształcenie

stos, do pracy

stan cywilny

czas trwania
[lat]

liczba

Czas od ost.

hospit.

hospitalizacji

B.D.

34

wyższe

praca

żonaty

16

4

4 lata

U.D.

27

średnie

renta+praca

żonaty

6

4

4 m-ce

C.D.

32

wyższe

renta+praca

żonaty

14

13

2 m-ce

K.F.

44

średnie

L-4

mężatka

6

3

2 m-ce

A.H.

43

średnie

renta+praca

mężatka

8

1

6 lat

BE.

45

średnie

renta

mężatka

6,5

4

4 lata

R.G.

36

wyższe

renta

rozwiedź.

6

1

6 lat

l.G.

31

wyższe

praca

kawaler

9

1

6 lat

U.F.

32

średnie

renta

kawaler

10

3

1 m-c

E.Z.

35

wyższe

bezrobotna

rozwiedź.

6

2

5 lat

W.K.

35

średnie

renta

kawaler

6,5

2

3 lata

F.L

25

średnie

bezrobotna

mężatka

6

3

3 lata

Z.H.

26

zawodowe

bezrobotna

mężatka

7

2

3 lata

U.H.

26

średnie

renta

mężatka

6,5

3

7 m-cy

W.L

26

średnie

urlop, wych.

mężatka

6

4

6 m-cy

P.Ł

33

wyższe

praca

żonaty

7

2

4 lata

P.L

33

wyższe

renta+praca

kawaler

7

2

2 lata

R.Ż.

50

wyższe

praca

mężatka

7

1

6 lat

2 m-ce

,

UL.

32

średnie

renta

mężatka

6

4

M.N.

26

średnie

renta

panna

7

3

11 m-cy

A.O.

28

średnie

renta

panna

6

6

3.5 roku

I.H.

39

wyższe

praca

rozwiedź.

6

5

2 lata

Z.O.

34

wyższe

praca

żonaty

6

1

6 lat

AR.

31

średnie

renta

kawaler

11

1

3 lata

LR.

25

zawodowe

renta

kawaler

7

6

1 m-c

M.S.

31

średnie

renta

kawaler

15

4

2 lata

S.U.

29

średnie

praca

panna

7

3

2 lata

S.W.

39

średnie

praca

panna

7

1

6 lat

B.Z.

31

zawodowe

renta

żonaty

7

6

1 m-c

CZ.

36

zawodowe

renta+praca

żonaty

7

2

6 lat

2. Metody badawcze
Zgodnie z przyjmowanym w pracy podejściem idiograficznym (które, jak sądzę, może w warunkach badania naukowe
go zbliżać się do uchwycenia osobowego wymiaru człowieka
i obejmować go rozumieniem103), podstawowym źródłem infor
103 Jak staram się szerzej wykazać w innym miejscu (por. Opoczyńska, 1994b;
Opoczyńska (red.), 1999), poznawczy dostęp do drugiego człowieka, szczególnie
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macji, niezbędnym do zrozumienia istoty wpływu choroby
psychicznej, jaką jest schizofrenia, na proces osobowego roz
woju chorych, stały się dla mnie spotkania z chorymi na schi
zofrenię ludźmi i towarzyszące im rozmowy, w których trakcie
starałam się przede wszystkim zrozumieć badanego, „wczuć”
się w świat jego przeżyć i poznać sposób, w jaki on sam rozu
mie znaczenie swej choroby i jej ewentualny wpływ na swój
osobowy rozwój.
Podstawową metodą, jaką posłużyłam się w badaniach, by
ła metoda biograficzna Historia życia (Life Story Method)
wzorowana na schemacie wywiadu narracyjnego McAdamsa
(por. McAdams, 1985, s. 288-290) oraz uzupełniająca ją roz
mowa na temat świata wartości chorych i wpływu choroby na
proces jego ewentualnych przemian oraz na temat postawy
badanych wobec swej choroby. Pozostałe techniki zastosowane
w pracy, takie jak próby kliniczne: Mój świat wartości a cho
roba, Ja i choroba - autorstwa J. Wciórki, Test Sensu Życia
P-L-T Crumbaugha i Maholicka, traktowałam jako pomocni
cze. Ich wyniki były dla mnie punktem wyjścia dalszych roz
mów i jako takie zawsze były konfrontowane z informacjami
pochodzącymi wprost z samej rozmowy z badaną osobą.
Wybór metody biograficznej jako podstawowego narzędzia
badawczego zastosowanego w pracy podyktowany był przede
wszystkim tym, że metoda ta, odwołując się do subiektywnej
zaś do jego osobowego wymiaru, staje się możliwy dopiero wtedy, gdy badacz
respektuje w poznawanym człowieku jego podmiotowy charakter i gdy daje temu
wyraz zarówno w swej pełnej zaangażowania i nieuprzedmiotawiającej postawie
wobec drugiego, jak i w metodach i technikach, jakie w celu poznania drugiego
stosuje. Metody te i techniki muszą zawsze być na miarę człowieka, którego się
poznaje, muszą być przeźroczyste, tzn. nie mogą przysłaniać człowieka, a muszą
pozwalać mu na zamanifestowanie siebie takim, jakim jest. Jak zauważa May,
muszą one zawsze być podporządkowane rzeczywistości spotkania, do którego
realizacji, pomimo świadomości istniejących ograniczeń, powinno się w badaniu
naukowym dążyć (por. May, 1959). Sądzę, że warunki te spełnia właśnie postulo
wane na gruncie psychologii humanistyczno-egzystencjalnej oraz personologii
tzw. idiograficzne podejście do badań nad człowiekiem, zgodnie z którym badacz,
jako tworzący aktor, stara się w dialogu z drugim zrozumieć go, odnaleźć sens
jego postępowania, usensownić jego życie jako całość, kierując się przy tym racja
mi wewnętrznymi, istniejącymi jako elementy lub dzieje tego życia, a nie nakła
danymi na nie z zewnątrz (por. Adamiec, 1988, s. 48). Choć podejście to spotyka
się z ostrą krytyką wielu przedstawicieli współczesnej psychologii (m.in. Eysencka, Nunnally’ego, Holta), wydaje się ono jedyne, które, respektując podmiotowy
charakter drugiego człowieka i nie podporządkowując go rygorom żadnej z góry
określonej i zniekształcającej go metody, pozwala mu być i stawać się oraz jedno
cześnie pozwala na uchwycenie tego bycia i stawania się drugiego w kontekście
wartości i sensów, czyli na jego rozumienie.
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perspektywy badanych, pozwala na odsłonięcie w poznaniu
znaczeń, jakie drugi człowiek nadaje swemu życiu i wszy
stkiemu temu, co w tym życiu się wydarza, a przez to stwarza
szansę jego rozumienia. Ponadto, ujmując poznawaną osobę
w perspektywie czasowej, metoda biograficzna daje możliwość
prześledzenia jej drogi życiowej i uchwycenia przemian, jakie
w niej zachodzą, jednocześnie dostarczając informacji na te
mat źródeł tych przemian. Metoda biograficzna, wiodąc do po
znania, jak cała osoba rozumie swą całość (por. McAdams,
1985, s. 30), wydaje się poza tym umożliwiać poznawczy do
stęp do osobowego wymiaru człowieka i uchwycenie go w pro
cesie stawania się. Jak piszę Franki: Osoba, wymykając się
wszelkim próbom jej bezpośredniej analizy, może objawić się
tylko w swej biografii i tylko w niej może zamanifestować swą
niepowtarzalność (...). Każdy bowiem fakt z historii życia, każ
da jego data, zajmują w biografii swe określone miejsce i od
znaczają się określonym znaczeniem, i jako takie, każde z nich
nosi w sobie ślad osobowego wyrażą człowieka (por. Franki,
1987, s. 80-81).
Metoda biograficzna Historia życia
Zasadniczymi celami, jakie postawiłam przed wywiadem
narracyjnym Historia życia, było, po pierwsze, opisanie drogi
życia badanych osób w aspekcie czasowym z perspektywy ich
subiektywnego punktu widzenia i z nastawieniem uchwyce
nia w niej przejawów osobowego stawania się w horyzoncie
ich indywidualnego świata wartości. Po drugie - ustalenie
miejsca, jakie badani spontanicznie (tzn. nie proszeni o to)
przypisują swej chorobie w indywidualnej biografii, oraz okre
ślenie znaczenia, jakie sami dostrzegają w niej dla procesu
swego osobowego rozwoju.
Wywiad rozpoczynałam — podobnie jak czynił to McAdams
w swoich badaniach — od prośby, aby badany pomyślał o ca
łym swoim życiu: o tym, co było, co aktualnie jest i co dopiero
będzie, jakby to była książka, której poszczególne rozdziały
mówią o głównych etapach jego biegu, i aby następnie nadał
każdemu z tych rozdziałów tytuł i opisał główne jego treści,
zwracając szczególną uwagę na punkty zwrotne, które były
końcem jednego i początkiem nowego etapu. W dalszej czę
ści wywiadu, który umownie podzieliłam na trzy części:
część obejmującą rozdziały z przeszłości, część obejmującą
teraźniejszość, część dotyczącą nieznanych jeszcze rozdziałów
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z przyszłości, kolejno rozmawiałam z badanymi na temat każ
dego z rozdziałów ich historii życia. Na koniec prosiłam bada
nych, aby spojrzeli raz jeszcze na rozdziały swej książki o ży
ciu i spróbowali następnie nadać jej taki tytuł, aby oddawał
on główny jej temat, przejawiający się we wszystkich jej czę
ściach i je ze sobą łączący i nadający im sens.
Choć zależało mi na tym, aby rozmowa była swobodna, nie
skrępowana żadnym schematem, plastyczna i żywa, niemniej
aby móc na jej podstawie zrealizować cele, jakie przed nią sta
wiałam, nie była to rozmowa całkiem dowolna, lecz zawierała
intencję mówienia o konkretnych aspektach biegu życia, po
przez które uchwycić chciałam osobowy wymiar stawania się
badanego człowieka w horyzoncie jego indywidualnego świata
wartości oraz to wszystko, co na to stawanie się miało - w opi
nii badanych - wpływ najważniejszy. Intencję tę wyrażały sta
wiane przeze mnie w czasie rozmowy pytania, które choć
zmierzały do poznania indywidualnego świata wartości bada
nego człowieka i procesu jego kształtowania się w biegu życia
oraz do wykrycia, na ile choroba badanego miała wpływ na
przemiany tego świata, to jednak nie zdradzały swego celu
i nie sugerowały żadnej odpowiedzi. W Historii życia nie ma
w ogóle pytań, które by wprost dotyczyły wartości, jakie bada
ny w swoim życiu ceni, lub roli choroby w ewentualnych prze
mianach osobowego stawania się badanego. Jeśli w czasie wy
wiadu jest mowa wprost o indywidualnym świecie wartości
i o znaczeniu, jakie choroba odegrała w procesie jego kształto
wania się, to zawsze dzieje się to z inicjatywy samego badane
go, który spontanicznie, nie pytany o to, temat ten podejmuje.
Celowo nadałam taki charakter pytaniom Historii życia,
gdyż zależało mi, po pierwsze, na uchwyceniu w rozumieniu
indywidualnego świata wartości badanych osób, tak jak prze
jawia się w życiu codziennym badanych (m.in. w życiu rodzin
nym, zawodowym, towarzyskim czy w indywidualnych zain
teresowaniach) i w sytuacjach o charakterze egzystencjal
nym, jakie mają w nim miejsce (m.in. w sytuacjach, w których
badani stawiają sobie określone wymagania, w których okre
ślone oczekiwania kierują w stronę innych, w sytuacjach,
w których doświadczają buntu, dokonują ważnych wyborów,
przeżywają winę, lęk czy niepokój). Po drugie, chciałam wy
kryć, na ile choroba, jaką jest schizofrenia, w subiektywnych
doświadczeniach chorych faktycznie traktowana jest jako
istotne wydarzenie mające wpływ na bieg życia i proces ich
osobowego stawania się.
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W Historii życia wiele miejsca zajmują pytania dotyczące
sytuacji szczególnej radości czy szczególnego cierpienia, jakie
były udziałem badanych w biegu życia104. Ten szczególny na
cisk na analizę tych sytuacji podyktowany jest tym, iż o czym pisałam szeroko w części teoretycznej pracy - wydają
się one swoistym świadectwem uczestnictwa człowieka
w świecie wartości i stawania się w jego horyzoncie. Radość
i cierpienie - jako duchowe akty osoby - wskazują zawsze bo
wiem na stojące za nimi wartości i mówią bądź o spełnianiu
się na drodze ich realizacji, bądź o trudnościach i przeszko
dach takiego spełniania się.

Próba kliniczna'. Mój świat wartości a choroba
Próba miała charakter testu projekcyjnego i jego zasadni
czym celem było uzyskanie wglądu w postawę badanego doty
czącą wpływu jego choroby na indywidualny świat wartości.
Badany, przystępując do rozwiązania testu, otrzymywał białą
kartkę papieru, która, zgodnie z odczytywaną mu instrukcją,
symbolizować miała jego świat wartości z okresu poprzedza
jącego zachorowanie na schizofrenię. Zadaniem badanego by
ło, w sposób dowolnie przez siebie wybrany, zrobić z tą kartką
coś, co symbolizowałoby ewentualny wpływ choroby na ten
świat. W przypadku jeśli badany wpływu takiego nie dostrze
gał, kartka mogła pozostać niezmieniona, a on sam mógł po
wstrzymać się od wszelkich działań.
W chwili gdy badany kończył rozwiązywanie powyższego
zadania, prosiłam go o wyjaśnienie działań, jakie wcześniej
zademonstrował.
Moje odwołanie się w badaniach do techniki projekcyjnej
było podyktowane żywionym przeze mnie przypuszczeniem,
że być może uda mi się za jej pomocą uzyskać informacje, któ
rych wyrażenie wcześniej w formie werbalnej mogło stanowić
dla badanych znaczną trudność, a ponadto, że dzięki niej le
piej niż w inny sposób uchwycę w poznaniu subiektywne zna
czenie, jakie badani przypisują własnej chorobie w procesie
ich osobowego rozwoju.
Bezpośrednio po próbie klinicznej Mój świat wartości
a choroba przeprowadzałam z badanymi rozmowę, która mia
ła na celu, z jednej strony, wyjaśnienie sposobu, w jaki badani
104 Pytania te odgrywają również istotną rolę w wywiadzie McAdamsa, jak
i w logoterapeutycznie kierowanej autobiografii według E. Lukas.
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wykonali powierzone im w sytuacji próby zadanie, z drugiej
zaś - pogłębienie informacji na temat subiektywnie doświad
czanego przez nich wpływu choroby na indywidualny świat
wartości, o czym wcześniej, w Historii życia, albo nie mówili,
lub zrobili to, z punktu widzenia moich celów badawczych, nie
dość wyczerpująco i jasno105.
Pytania rozmowy dotyczyły kolejno: poczucia wpływu cho
roby na przemiany w indywidualnym świecie wartości, chara
kterystyki tych przemian oraz ich oceny z punktu widzenia
własnego biegu życia i dokonującego się w nim rozwoju.
Rozmowa na temat postawy wobec choroby

W celu lepszego i pełniejszego poznania postawy, jaką ba
dani przyjmują wobec swojej choroby (odpowiedzi na ten te
mat dostarcza także Historia życia), przeprowadzałam z nimi
rozmowę, która dotyczyła wszystkich czterech, przyjmowa
nych w psychologii, komponentów takiej postawy: komponen
tu poznawczego (obejmującego wyobrażenia, poglądy i przeko
nania związane z chorobą), komponentu emocjonalnego (obej
mującego emocje, jakie myśl o chorobie wywołuje), komponen
tu oceniającego (obejmującego ocenę choroby i jej skutków)
oraz komponentu behawioralnego (obejmującego główne ten
dencje postępowania biorące się z poznawczej, emocjonalnej
i oceniającej postawy wobec choroby) (por. Jaekel, Wieser,
1970; Mika, 1984, s. 105-179; Wciórka, 1986).
Pytania odnoszące się do poznawczego komponentu posta
wy badanych osób wobec własnej choroby dotyczyły m.in.
fenomenologicznego określenia istoty przeżywanej choroby, jej
głównych cech, domniemanych przyczyn oraz następstw, jakie
jej wystąpienie pociągnęło za sobą w biegu życia badanych.
Pytania dotyczące komponentu emocjonalnego postawy
wobec własnej choroby odnosiły się do przeżywanych aktual
nie i w tzw. aktywnej fazie choroby emocji i uczuć z nią zwią
zanych oraz zmierzały do wykrycia, na ile choroba stała się
dla badanych okazją do cierpienia.
Pytania obejmujące tzw. oceniający komponent postawy
wobec choroby dotykały subiektywnej oceny, jaką badani
przypisywali chorobie i jej skutkom, oraz miały na celu wy
krycie, na ile badani dostrzegają w niej jakiś sens.
105 W tym sensie pytania tej rozmowy mogą zostać uznane za „zewnętrzne” w sto
sunku do Historii życia (por. Schiitze, 1976, 1977).
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Behawioralny komponent postawy wobec choroby bada
łam, posługując się metodą eksperymentalną, którą opisuję
poniżej.

Próba kliniczna Ja i choroba

W pracy posłużyłam się, zaproponowaną przez J. Wciórkę
do badania nad behawioralnym komponentem postawy cho
rych na schizofrenię wobec własnej choroby, próbą kliniczną:
Ja i choroba (tzw. próba kartki). W jej ramach badani otrzy
mywali do ręki białą kartkę papieru, która symbolizować mia
ła ich chorobę, i zadaniem ich było zrobić z nią coś, co najchęt
niej zrobiliby, gdyby faktycznie znajdowała się ona w ich rę
kach. Po wykonaniu próby prosiłam badanych o wyjaśnienie
sensu swoich działań.
Odwołanie się w przeprowadzonej próbie do mechanizmu
projekcji wydaje się stwarzać szczególnie dogodne warunki do
wykrycia prawdziwej i nierzadko skrywanej (lub nieuświado
mionej) postawy wobec własnej choroby. Z tego względu wyni
kom próby przypisuję w badaniach duże znaczenie i odnoszę
do nich uzyskane na podstawie innych metod informacje na
ten sam temat.
Test Sensu Życia P-L-T Crumbaugha i Maholicka

W pracy posługuję się skonstruowanym przez Crumbaug
ha i Maholicka Testem Sensu Życia P-L-T, służącym do bada
nia poczucia sensu życia, które zgodnie z intencją autorów ro
zumiane jest tu jako wyraz stopnia urzeczywistnienia warto
ści w życiu przez badanych.
Posługując się w swych badaniach Testem P-L-T, chciałam
zobaczyć, na ile osoby chore na schizofrenię nadają swemu ży
ciu sens w drodze urzeczywistniania wartości, a tym samym,
na ile spełniają się na drodze osobowego rozwoju10 .106

106 Według norm amerykańskich (jak dotąd, brak jest bowiem polskiej normaliza
cji testu) wynikiem granicznym, poniżej którego należy liczyć się z obniżeniem
poczucia sensu życia, jest 111,5 punktów. Wyniki poniżej średniej (tj. poniżej 80
punktów) świadczą o braku zaspokojenia potrzeby sensu życia, czyli o tzw. fru
stracji egzystencjalnej.
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3. Przebieg badań i sposób analizy wyników
Badania prowadziłam indywidualnie z każdą z badanych
osób, po wcześniejszym uzyskaniu od niej zgody na takie spot
kanie. Przystępując do badań, w obawie przed możliwością
zafałszowania wyników, nie zdradzałam badanym ich fakty
cznego celu. Mówiłam natomiast, że prowadzę badania służą
ce lepszemu poznaniu i zrozumieniu istoty przeżyć, jakie były
i nadal są ich udziałem i które, być może, będą mogły dopo
móc innym osobom, znajdującym się w podobnej, jak oni, sytu
acji.
W czasie badania prowadziłam dokładne notatki, w któ
rych rejestrowałam, z jednej strony, w formie dosłownej, wy
powiedzi badanych, z drugiej zaś - obserwacje, jakie czyniłam
w trakcie spotkania, dotyczące w głównej mierze niewerbal
nych aspektów zachowania badanych. Pierwotnie planowa
łam rejestrować przebieg spotkania na taśmie magnetofono
wej, lecz zrezygnowałam z tego po tym, jak spotkałam się
z wyraźną niechęcią wobec tego zamiaru pierwszych bada
nych107.
W trakcie spotkania badani zdawali się bardzo silnie zaan
gażowani w poruszane tematy i dawali temu wyraz zarówno
w formie werbalnej, jak i niewerbalnej. Mówili m.in., że temat
rozmowy bardzo ich ciekawi, że nieraz sami zadawali sobie
podobne pytania i że od dawna pragnęli na podobne zagadnie
nia z kimś porozmawiać. Podkreślali, że rozmowa porusza za
sadnicze kwestie i że dotyka spraw trudnych, wymagających
z ich strony sporego namysłu i zaangażowania. Nie oznacza
to, że temat rozmowy był dla nich zbyt trudny - przeciwnie,
z wyjątkiem tylko dwóch osób, które wprost wyznały, że trud
no im rozmawiać na poruszane w rozmowie zagadnienia, gdyż
wcześniej nigdy nie zastanawiały się nad nimi, pozostali ba
dani sprawiali wrażenie, jakby ich odpowiedzi na większość
postawionych w rozmowie pytań były już wcześniej przemy
ślane.
107 O słuszności mojej decyzji przekonały mnie ostatecznie słowa A. Kępińskiego,
wyrażone w Poznaniu chorego, w których, uzasadniając swój niechętny stosunek
do posługiwania się w badaniach z człowiekiem chorym psychicznie magnetofo
nem, pisał m.in. nagrywanie rozmowy z chorym jest zawsze żenujące dla obu
partnerów kontaktu psychiatrycznego, nawet przyzwyczajenie do tego typu reje
stracji nie usuwa wrażenia, że ktoś trzeci przysłuchuje się rozmowie (...) uczucie
takie zwiększa samokontrolę, zwłaszcza u chorego. Odpowiedzi z natury rzeczy
stają się ostrożniejsze i mniej bezpośrednie (por. Kępiński, 1989, s. 159)
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Ponieważ metody, jakie w badaniach stosowałam, były na
stawione na ujęcie idiograficzne, w ich wyniku otrzymałam
bardzo obszerny materiał, który niemal w całości (nie licząc
pierwszej części Testu P-L-T) miał charakter danych jakościo
wych. Przy ich opracowywaniu posługiwałam się wybranymi
strategiami analitycznymi zaproponowanymi do analizy ma
teriałów biograficznych m.in. przez M. Adamca (1988), A. Gizę
(1991), J.K. Helling (w: Włodarek i in. (red.), 1990), D.P. McAdamsa (1988), F. Schutze (1976, 1977).
Z uwagi na cel pracy w analizie materiału interesował in
nie przede wszystkim jego aspekt treściowy. Koncentrując się
na nim, posługiwałam się zabiegiem kategoryzowania tre
ści108, który polegał na wyróżnieniu w materiale określonych
i ważnych dla niego kategorii i przyporządkowaniu im wszy
stkich odpowiadających im wyrażeń badanych.
Kategorie tworzyłam na podstawie przeglądu danych za
wartych w protokołach z badań, posługując się przy tym trze
ma sposobami:
• wywodziłam je wprost z tematyki pytań, jakie stawiałam
badanym w rozmowie (np.( analizując materiał dotyczący
poznawczego komponentu postawy badanych wobec włas
nej choroby, organizowałam jego dane według kategorii, ta
kich jak: istota choroby, główne cechy choroby, geneza cho
roby, następstwa choroby);
• tworzyłam je na podstawie powtarzających się i typowych
wypowiedzi badanych dotyczących danego zagadnienia,
które następnie grupowałam i przyporządkowywałam nad
rzędnemu w stosunku do nich pojęciu (np. analizując rodza
je sytuacji, jakie wywołują w badanych poczucie buntu,
organizowałam je według przyjętych przeze mnie takich ka
tegorii, jak: sytuacje związane ze sprawami osobistymi, sy
tuacje o charakterze ogólnoludzkim);
• korzystałam też z zewnętrznych w stosunku do danych bez
pośrednio zawartych w materiale kategorii, które czerpa
łam wprost z teoretycznych opracowań poruszanych w roz
mowie zagadnień (np. wypowiedzi odnoszące się do warto
ści organizowałam według kategorii zaczerpniętych od
M. Schelera, V.E. Frankla i R. Ingardena, oddających różne
ich rodzaje; w stosunku do wypowiedzi oddających bieg ży
cia, jego dynamikę i fazowość posługiwałam się kategoriami
zaproponowanymi przez A. Gizę, pokazującymi zróżnicowa
108 W terminologii J.K. Helling tzw. analizą emiczną (por. Helling, w: Włodarek
i in. (red.), 1990, s. 29-30).
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nie treściowe poszczególnych etapów życia i różne zasady
ich wyodrębniania).
Tak wyodrębnione kategorie, wraz z odpowiadającymi im
wyrażeniami badanych, umieszczałam następnie w specjalnie
przygotowanych kartotekach, które stanowiły podstawę do
dalszych analiz, ostatecznie znajdujących wyraz w formie za
prezentowanej w pracy.
Przyjęty przeze mnie w pracy sposób analizy i prezentacji
otrzymanych w badaniach wyników może być uznany za ro
dzaj kompromisu pomiędzy procesem abstrahowania (uogól
niania danych) a procesem konkretyzowania (odwoływania
się do doświadczeń pojedynczych badanych) i podobny chara
kter ma sposób prezentacji uzyskanych w badaniach wyni
ków, jaki tu proponuję. Chcąc z jednej strony nie zgubić tego,
co niepowtarzalne w poszczególnych osobach badanych, z dru
giej zaś strony nie mogąc przedstawić całego bogactwa otrzy
manego materiału, zdecydowałam się na wykorzystanie meto
dy ilustracji w prezentowaniu wyników badań (por. Adamiec,
1988, s. 168). Zgodnie z nią, operując ogólnymi i odnoszącymi
się do wszystkich (lub części) badanych kategoriami, ilustro
wałam je najczęściej dla nich trafnymi wypowiedziami bada
nych osób. Postępując tak, starałam się sprostać z jednej stro
ny wymogom idiograficznego podejścia do badań nad człowie
kiem, z drugiej - strony uniknąć „zalewu” strumieniem nie
uporządkowanych informacji, i zyskując nad nimi kontrolę,
wykorzystać je do udzielenia odpowiedzi na postawione
w pracy pytanie.
Język, jakim posługuję się, prezentując wyniki badań, jest
językiem potocznym, a jako taki zawiera pojęcia nieostre,
otwarte, metafory i analogie. Mimo jego „nieścisłości” wydaje
mi się jednak najbardziej odpowiedni do przekazania tego
wszystkiego, co było efektem spotkań z badanymi i co składa
się na proces ich rozumienia109.

109 W sprawie „wyższości” potocznego języka nad naukowym wypowiadali się
m.in.: Austin, 1977; Adamiec, 1988; Franki, 1984; Popielski, 1987; Maslow,
1990; Kępiński, 1978, 1989; Syriśtovń, 1982; a w filozofii m.in.: Bergson, Heideg
ger, Gadamer.

VI. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Ponieważ szczegółowe zreferowanie wyników badań, jakie
przeprowadziłam, znacznie przekraczałoby ramy niniejszej
pracy, w rozdziale VI ograniczę się jedynie do przedstawienia
tych rezultatów, których znaczenie dla udzielenia odpowiedzi
na postawione w pracy pytania wydało mi się największe.

1. Możliwości osobowego stawania się
po zachorowaniu na schizofrenię
Przeprowadzone badania zdają się potwierdzać wyrażone
w pierwszej hipotezie pracy przypuszczenie, że schizofrenia
nie przekreśla szans na osobowe stawanie się człowieka cho
rego - i za słusznością tego przypuszczenia przemawiają
przedstawione poniżej, a zaobserwowane w badaniach świa
dectwa:

1. Wszyscy badani mają poczucie, że są głównymi - choć
nie jedynymi - bohaterami opowiadanej przez siebie historii
życia, że historia ta dotyczy ich, że o nich opowiada i w tym
sensie jest ich własną historią. Choć poczuciu badanych, że są
głównymi bohaterami własnej drogi życia, nie zawsze towa
rzyszy przekonanie, że są tej drogi głównymi autorami, nie
mniej jednak sam fakt, że pomimo choroby mogą doświadczać
ją jako własną, zdaje się już świadczyć o ich zachowanej, choć
by tylko w ograniczonym stopniu, zdolności do brania swego
życia w posiadanie, czyli - zgodnie z rozważaniami zawarty
mi w części teoretycznej pracy - do dawania świadectwa swej
osobowej naturze. Za przykład takiego brania w posiadanie
własnego biegu życia może służyć wypowiedź jednego z bada
nych:
„Odkąd pamiętam, towarzyszyła mi refleksja nad sensownością ży
cia i mojego miejsca w nim. Do niedawna jeszcze czułem, że podle
gam zewnętrznemu wobec mnie procesowi. Przełom nastąpił, gdy
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miałem 28/29 lat. Uświadomiłem sobie wtedy, że mając tyle samo lat,
co ja, Chrystus rozpoczął publiczne nauczanie, a Budda opuszcza pa
łac i wdziewa szaty żebrzącego mnicha. Zadałem sobie pytanie: kim
ja jestem w wieku, gdy Budda i Chrystus zaczęli coś wielkiego? Co
robię z życiem, które jest mi dane? Teraz, choć moja psychoza ciąży
mi jak balast, choć cierpię na zaciemnienia umysłu niepozwalające
na doświadczenie przejrzystości, to jednak mam bardzo silne przeko
nanie, że ja mam w swoich rękach swoje życie, że jestem potencjalnie
wolny, że mogę swojemu życiu nadawać kierunek” (C.D., 1. 32).

2. Zdecydowana większość badanych (80 proc.) subiektyw
nie doświadcza, że historia ich życia jest drogą „stawania się”,
„dojrzewania”, „dorastania” i „podążania” w stronę tego, co
być powinno, tzn. w stronę określonych i afirmowanych przez
siebie celów i stojących za nimi wartości. Z analizy historii ży
cia badanych wynika, że generalnie wszyscy oni dalecy są od
postrzegania swojego życia jako zdeterminowaną chorobą, za
krzepłą w kształcie i niepodatną na zmianę formę. Z reguły
natomiast na swoje życie patrzą jak na dynamiczny proces,
którego bieg początkowo wyznaczony jest głównie przez nieza
leżne od nich i wspólne wszystkim ludziom sekwencje związa
ne z biologicznym wzrastaniem (np. dzieciństwo, dorastanie,
dorosłe życie) i społecznie określonymi rolami (np. dzieciń
stwo, okres szkolny, praca, małżeństwo, macierzyństwo), na
stępnie przez charakterystyczne tylko dla nich wydarzenia lo
sowe (np. choroba własna, śmierć w rodzinie, trudności
w szkole), i dopiero w dalszej kolejności, szczególnie wyraźnie
w tzw. aktualnym rozdziale życia, coraz częściej kształtowany
jest on zgodnie z indywidualnie określonymi celami, aby
w końcu, w mającej nadejść przyszłości, niemal całkowicie
stać się ich dziełem.
Powyższą prawidłowość dobrze ilustrują tytuły, jakie bada
ni nadają poszczególnym rozdziałom swej historii życia odno
szącym się kolejno do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
I tak tytuły rozdziałów traktujących o przeszłości wyrażone
są najczęściej w języku suchym, bardzo rzadko zabarwionym
jakąś emocją. Jeśli nawet jest ona obecna, to nie wykracza po
za określone konwencją ramy: jeśli dzieciństwo - to wesołe
i szczęśliwe (np. „Sielanka niemowlęctwa i wczesnego dzieciń
stwa”), jeśli młodość i okres szkolny - to beztroskie i „na lu
zie” (np. „Beztroski okres szkoły”), jeśli dojrzewanie - to trud
ne i burzliwe (np. „Młodość buńczuczna i niespełniona”), jeśli
macierzyństwo - to radosne i szczęśliwe (np. „Szczęśliwe ma
cierzyństwo”). Tytuły rozdziałów z przeszłości są zazwyczaj
lapidarne, zwykle jednowyrazowe, niemal wyłącznie zbudo
wane z rzeczowników. Rzuca się w oczy ich statyczność, brak
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tu jakiejś akcji, „nic się nie dzieje” oprócz wypełniania z góry
określonej i koniecznej sekwencji wynikającej z norm życia
biologicznego i społecznego (np. „Dzieciństwo”, „Dojrzewanie”,
„Wykształcenie”, „Nowa rodzina”, „Wojsko”).
Wśród rozdziałów historii życia badanych odnoszących się
do przyszłości znaleźć można często takie, których tytuły
zdradzają już treści bardziej zindywidualizowane, tj. odbiega
jące od normy biologicznej i społecznej oraz odnoszące się zwy
kle do losowych wydarzeń, dotykających badanych wbrew ich
woli (najczęściej wydarzeniem tym jest choroba badanych
i związane z nią hospitalizacje). Tytuły tych rozdziałów, choć
nie zawierają już samych suchych faktów, lecz nasycone są
emocjami (np. „Niesamowite przeżycia okresu choroby”, „Cho
roba - przerwa w życiu”, „Nieudana próba dojścia do samo
dzielności”), nadal jednak pozostają statyczne: badani wydają
się w nich „trwać w bezruchu” i tylko wyrażona emocja zdra
dza ich wewnętrzną aktywność i poruszenie.
Odmiennego charakteru nabiera większość rozdziałów
z historii życia badanych odnoszących się do teraźniejszości
i przyszłości. Ich treść jest bowiem indywidualnie zróżnicowa
na, nie jest statyczna, lecz dynamiczna, nie dotyczy „trwania”,
lecz raczej procesu „stawania się” (np. „Dalszy rozwój ducho
wy w oparciu o przyjazne stosunki z ludźmi, miłość do męża
i dziecka”, „Próby osiągnięcia samodzielności jako kolejny sto
pień dojrzewania”, „Jeśli osiągnąłeś sukces zawodowy, to co
dalej”). Emocje związane z tymi rozdziałami nasuwają skoja
rzenia z uczuciami towarzyszącymi człowiekowi w drodze do
realizacji ważnych celów: jest tu i gorycz porażki, i radość
zwycięstwa (np. „Już wiem, do kogo mam zwrócić się w razie
potrzeby”, „Wracanie - powrót do własnej natury”, „Trzeci
szok porodowy - klęska matematycznej wizji świata i poszu
kiwanie jedności”).
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej prawidłowości,
można powiedzieć, że w subiektywnym przeżyciu prawie
wszyscy badani doświadczają swego życia jako procesu sto
pniowego uniezależniania się od tzw. czasu fizykalnego, zwią
zanego z obiektywnie określonymi i wspólnymi dla wszy
stkich ludzi sekwencjami rozwoju biologicznego i społecznego,
i „zastępowania” go czasem bardziej subiektywnym, związa
nym z celami i zadaniami, jakie stawiają przed sobą. Oznacza
to tym samym, że z punktu widzenia samych badanych bieg
ich życia można opisać jako proces dynamicznych zmian, pro
wadzących stopniowo do osiągania przez nich coraz większej
autonomii: od życia gotowego, związanego z czasem fizykal
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nym, podlegającego zewnętrznej determinacji norm biologicz
nych i społecznych, poprzez życie rozgrywane w interakcji ze
światem, zależne od wydarzeń i okoliczności, na które czło
wiek nie ma wpływu, ku życiu autonomicznemu, tj. życiu pod
danemu wewnętrznej determinacji indywidualnych celów
i zadań110. Prawidłowość tę ilustruje tabela 2.

Tabela 2

Dynamika biegu życia badanych (na podstawie Historii życia)
Część historii

Poziom autonomii w biegu życia

życia

suma rozdziałów przypadających

życie

życie

życie

gotowe

w interakcji

autonomiczne

liczba rozdziałów

liczba rozdziałów

liczba rozdziałów

N (%)

68 (47%)

45(31%)

31 (22%)

144(100%)

Teraźniejszość

3(11%)

6(21%)

19(68%)

28(100%)

Przyszłość

3(12%)

-

23 (88%)

26(100%)

Przeszłość

na daną część historii życia
wszystkich badanych*

* Różnice w sumach przypadających na daną część historii życia wynikają z faktu wyróżniania przez badanych

wielu rozdziałów przypadających na „przeszłość” i jednego (ldb wcale, jak w przypadku 2. osób w odniesieniu do
teraźniejszości i 4. w odniesieniu do przyszłości) odnoszącego się do teraźniejszości i przyszłości.

Choć, co badani wyraźnie podkreślają, ich faktyczne możli
wości autonomicznego życia są znacznie ograniczone111 z po
wodu choroby, jaka ich doświadcza, niemniej jednak rozpozna
ją w sobie silnie pragnienie, aby wbrew ograniczeniom móc
być kimś więcej, niż aktualnie są. Jak mówili:
„Życie jest dla mnie ciekawością na każdy dzień, spełnianiem mojego
zadania w życiu, przekraczaniem samej siebie. Jest pragnieniem,
aby stawać się coraz lepszą tak, aby gdy będę umierać, móc być le
pszą, niż aktualnie jestem” (S.W., 1. 39).

„Najważniejszą sprawą w życiu jest odpowiedzieć sobie na pytanie:
co jest moim powołaniem. Odnaleźć i mieć cel w życiu i w jego stronę
zmierzać. I może dlatego, pomimo choroby, ja jeszcze płynę na wierz
chu” (B.Z., 1. 31).

110 Zastosowane do opisu drogi życia badanych kategorie życia gotowego, inter
akcyjnego, autonomicznego pochodzą z pracy A. Gizy (por. Giza, 1991, s. 122130).
111 Do zagadnienia tego powrócę w dalszej części rozdziału.
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Widoczna w tych przykładowych wypowiedziach zdolność
badanych do sytuowania się w polu napięcia pomiędzy tym,
czym się jest, a tym, czym być się powinno, zdradza ich zacho
waną, pomimo choroby, możliwość kierowania się w życiu za
sadą noodynamiki, a tym samym potwierdza istnienie poten
cjalnej szansy na ich osobowy rozwój wbrew niej.

3. Wszyscy badani, pomimo choroby, zdolni są do samotranscendencji, czyli do wyrastania ponad wartości niższe,
służące potrzebom ich psychofizycznego organizmu (wartości
hedoniczne, utylitarne i witalne), i kierowania się ku światu
wartości wyższych: duchowych i Sacrum112.
Jak wynika z analizy Historii życia badanych, większość
z nich (66 proc.) subiektywnie doświadcza, że kierunek, w ja
kim pragnęliby w swym życiu iść, jest wyznaczony przez war
tości wyższe: osobowe, moralne i Sacrum. Przyrównując głów
ny temat swej drogi życia do „Marszu ku szczęśliwej wieczno
ści”, „Tęsknoty za miłością”, „Poszukiwania radości istnienia”,
„Poszukiwania prawdy” czy też „Ścieżki wiodącej ku wyzwole
niu się od cierpienia i ku odkryciu jego sensu” - badani dali
wyraz odczuciu, iż dążenie do realizacji wartości wyższych
jest tym, co zapewnia ich życiu jedność, ukierunkowanie na
cel i co stanowi o jego potencjalnym sensie.
Subiektywnemu przeświadczeniu większości badanych, że
droga ich życia jest drogą w stronę realizacji wartości wy
ższych, odpowiada zaobserwowana w badaniach centralna
i najważniejsza rola, jaką wartości te odgrywają w ich indywi
dualnych światach wartości. Badani, pomimo iż doświadczają
w swym życiu codziennym wielu cierpień związanych z włas
ną chorobą, pomimo wciąż powracającego niepokoju, bólu, sła
bości i zniechęcenia, wcale nie traktują wartości niższych: wi
talnych, hedonicznych i utylitarnych za najbardziej cenne
i godne zabiegania. Przeciwnie, tym, co - ich zdaniem - może
nadawać życiu sens, co może chronić od cierpień i stanowić
źródło radości, jest realizacja wartości wyższych, głównie oso
bowych, moralnych i Sacrum. Jak mówili:
„Najważniejsze jest dla mnie bycie blisko Boga. Z tej bliskości płynie
harmonia wewnętrzna, mądrość, miłość, życzliwość dla innych.
Szczęście i pozycja społeczna, wygodne, radosne i pasjonujące życie
są dla mnie drugorzędne. Wiem, że jeśli osiągnę w życiu to, co naj

112 Podstawę do zastosowanej tu klasyfikacji wartości stanowi aksjologia M. Schelera oraz R. Ingardena.
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ważniejsze, to, co mniej ważne, automatycznie też się urzeczywistni”
(E.Z., 1. 35).
„Życie przyjemne i wygodne nie ma w gruncie rzeczy żadnej warto
ści, a nawet jest dla człowieka niebezpieczne. Gdy człowiek chce bo
wiem coś osiągnąć, to musi napotkać jakiś sprzeciw, a to już nie może
być wygodnym. Wygodne życie to życie bez dążeń” (S.W., 1. 39).

Centralną pozycję wartości wyższych w światach wartości
badanych potwierdza wiele faktów zaczerpniętych wprost
z analizy historii ich życia, wśród których najbardziej zna
mienne wydają się następujące:
a) Zdecydowana większość badanych (77 proc.) za szczegól
nie ważne dla swego biegu życia uważa te wydarzenia, w któ
rych „spotykali się” oni z urzeczywistnianiem wartości ducho
wych, głównie osobowych i moralnych (np. gdy doświadczali
silnej więzi emocjonalnej z innymi, gdy udawało im się osiąg
nąć upragniony i związany najczęściej z rozwojem intelektu
alnym lub moralnym cel, gdy potrafili stawić czoła przeciwno
ściom losu) lub w których byli świadkami braku urzeczywist
niania tych wartości (np. gdy ^potykali się z brakiem miłości,
zrozumienia i tolerancji w związkach z innymi, gdy ponosili
porażkę w drodze do realizacji celu związanego najczęściej
z własnym intelektualnym i moralnym rozwojem, gdy uginali
się pod ciężarem losu). Wydarzenia te - zdaniem badanych prowadziły zawsze do istotnych przemian w ich życiu i wiodły
bądź do ich pełniejszego spełniania się na drodze wyznaczonej
przez wartości wyższe (jak w przypadku sytuacji, w których
wartości te były realizowane), bądź też spełnianie to utrud
niały (jak w przypadku sytuacji, w których wartości te nie by
ły urzeczywistniane). Mówili:
„Zanim poznałam mojego przyjaciela, myślałam, że życie nie ma sen
su. Ogarniała mnie rozpacz, nie chciałam żyć (...). Wtedy pojawił się
on i pokazał mi, że życie ma jednak sens. On otworzył mi oczy na ten
sens. Doznałam szoku: nagle życie, które nie miało sensu, okazało się
mieć sens, i to jaki! Był nim sam Bóg! (...). Odkąd mam przyjaciela,
moje życie zmieniło się na lepsze i ciekawsze. Poznałam siebie, świat,
odkryłam sens życia i nie popadam już w rozpacz” (S.U., 1. 29).

„Nie skończyłem szkoły. Pamiętam jak dziś ojca słowa: Ty jesteś głu
pi, wylali cię nawet ze szkoły! Wtedy załamałem się (...). Po pobycie
w szpitalu psychiatrycznym ojciec mówił mi, że jestem wariat, że
bym szukał sobie miejsca w Kobierzynie. Chciałem się jakoś bronić
przed tym, nie umiałem. Do dziś nie potrafię. Chciałbym coś robić,
ale siły mi nie pozwalają” (Ł.R., 1. 25).
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b) Za najradośniejsze wydarzenia biegu życia większość
badanych (77 proc.) uważa te, w których udawało im się reali
zować wartości wyższe, głównie osobowe i moralne. Przykła
dowo, gdy zbliżali się do stawianego przed sobą i związanego
najczęściej z rozwojem osobowym, moralnym i religijnym ce
lu, gdy potrafili przeciwstawić się swej chorobie i związanym
z nią słabościom, gdy doświadczali wzajemnej bliskości, miło
ści i troski wśród bliskich sobie ludzi, gdy odkrywali piękno
samego istnienia i doświadczali obecności Boga w świecie. Jak
mówili:
„Ważne dla mnie jest teraz to, że czasem potrafię pokonać samą sie
bie. Mimo że źle się czuję, że straciłam sens życia, to są takie radosne
chwile, gdy wiem, jak mogę sobie chociaż na chwilę sama pomóc. To
trzyma mnie jeszcze przy jakiejś nadziei na życie” (A.O., 1. 28).
„Największą radością są dla mnie chwile spędzone w Beczce u domi
nikanów. Wspólne śpiewy piątkowe przy świecach, koncerty gitaro
we. Czuję się po nich spokojniejszy wewnętrznie i odczuwam satysfa
kcję z tego, co robię. Radość tych chwil inspiruje mnie do dalszej wal
ki” (U.F., 1. 32).

„Radością było wracanie do własnej natury po kryzysie. Coś mi mó
wiło, że muszę się zmienić, kontrolować swoje cele, ambicje, zmienić
je trochę. Pracowałem nad sobą, musiałem jakoś pogodzić się z choro
bą. Było to trudne, ale gdy się udawało, było radością” (P.Ł., 1. 33).
„Zawsze miałam dużą pomoc w rodzinie: moralną i finansową. Teraz
też doświadczam jej i to jest największa radość mojego życia. Ona
mobilizuje mnie do pracy nad sobą, do przezwyciężania własnych
słabości: pustki, szarości i beznadziejności, które mnie ogarniają”
(R.Ż., 1. 50).

c) Zdecydowana większość badanych (80 proc.) za sytuacje
największego cierpienia w swym biegu życia uważa te, w któ
rych napotykali oni przeszkody w realizacji wartości ducho
wych, głównie osobowych i moralnych (np. gdy doświadczali
wewnętrznej niemocy i bezradności wobec losu, nad którym
nie mogli zapanować, gdy nie potrafili zbliżyć się do innych
ludzi i nawiązać z nimi bliskiego kontaktu, gdy nie stać ich
było na urzeczywistnianie moralnych cnót i gdy, Czując się
bezwartościowymi i pozbawionymi własnej godności ludźmi,
tracili poczucie sensu życia) lub w których byli świadkami
braku realizacji tych wartości przez innych (np. gdy spotykali
się z nienawiścią, niesprawiedliwością, brakiem tolerancji ze
strony innych). Jak mówili:
„Wrogość, z jaką ludzie na zewnątrz kliniki odnosili się do mnie, była
dla mnie największym cierpieniem. Raz, gdy jechałam taksówką
i powiedziałam kierowcy, żeby mnie wysadził przy klinice psychia
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trycznej, to ten podniósł mi cenę ża kurs. Gdy zaprotestowałam, to
zaczął na mnie się drzeć, że zawiezie mnie do Kobierzyna. Potrakto
wał mnie jak szmatę. Jak rzecz, która nic nie znaczy, nic nie czuje,
która jest nikim” (U.H., 1. 26).
„Największe cierpienie w moim życiu to okres choroby. Straciłem
wtedy całkiem kontakt z rzeczywistością i z innymi. Brak snu. Próby
samobójcze. Szał, inny stan świadomości. Czułem bezsens swojego
istnienia, brak wartościowości własnej osoby jako człowieka, wielką
bezradność wobec życia" (B.D., 1. 34).
„Od czasu kryzysu, jaki przeszedłem, wiem, czego chcę. W chorobie
dużo myślałem nad przeszłością i nad tym, jak dalej żyć, aby nie po
pełniać więcej błędów. Odnalazłem wartości, które jeśli będę realizo
wał, to sobie w życiu poradzę. Tylko jak to zrobić? Jak być odpowie
dzialnym, sumiennym, kochającym i wyrozumiałym? Od wyjścia
z kliniki próbuję poukładać sobie wszystko w życiu zgodnie z tymi
wartościami. Oglądam telewizję, słucham radio, aby się rozwijać.
Przyglądam się sposobowi wypowiedzi ludzi, ich zachowaniu. Chciał
bym móc żyć tak jak oni! Jedynym celem moim jest być w miarę mo
żliwości człowiekiem. Ale jakoś nie mogę taki być, trudno mi się prze
łamać. Inni myślą, że mi się nie chce, że »hrabiowską chorobę« sobie
wymyśliłem, ale oni mnie nie rozumieją. To straszne cierpienie, gdy
nie może się być w życiu takim, jakim się chce być" (Ł.R., 1. 25).

d) Wymagania, jakie wszyscy badani aktualnie stawiają
przed sobą, z reguły odnoszą się do pragnienia urzeczywist
niania w swym życiu wartości osobowych i moralnych.
Dla większości z nich (73 proc.) wzorem osobowym, do któ
rego pragnęliby się upodobnić, jest osoba konsekwentnie zbli
żająca się do nadających życiu trwały sens celów, otwarta na
potrzeby innych, dbająca o własny, wszechstronny rozwój.
Mówili:
„Chciałabym być dobrym człowiekiem. Jak mój własny brat. Jest ta
ki wytrwały w dążeniach do własnych celów, a przy tym widzący in
nych, niosący innym ludziom pomoc. Jest łubiany przez ludzi i on ich
lubi. Potrafi cieszyć się życiem” (A.O., 1. 28).
„Wymagam od siebie zdecydowania i konsekwencji w dążeniu do ce
lów. Odpowiedzialności za to, co robię, i świadomości tego, co robię.
Abym rzeczywiście wiedział, co chcę, bo chyba jeszcze do końca nie
wiem, czego tak naprawdę w życiu chcę” (B.D., 1. 34).

„Dążę do otwartości. Pragnąłbym współprzeżywać, współodczuwać,
dzielić się i dawać” (C.D., 1. 32).

„Ważne jest dla mnie, aby likwidować moje wady, np. przejmowanie
się różnymi rzeczami. Chciałabym nie przejmować się wcale, bo
wszystko ma przecież jakiś cel, wszystko się kiedyś kończy” (S.W.,
1. 39).
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„Kiedyś chciałam być atrakcyjną kobietą, ładnie wyglądać, podobać
się, mieć wysoką pozycję społeczną, wygodnie i przyjemnie żyć. Te
raz, od paru lat, ważne są dla mnie wartości duchowe, mój rozwój
intelektualny i moralny. Pragnę dojść do świętości” (I.H., 1. 39).

e) Plany na przyszłość, jakie niemal wszyscy badani posia
dają, są prawie zawsze związane z pragnieniem pełniejszego
niż obecnie urzeczywistnienia w swym życiu (rodzinnym, to
warzyskim, zawodowym czy prywatnym, związanym z rozwo
jem własnych zainteresowań) wartości duchowych, głównie
osobowych i moralnych.
W odniesieniu do życia rodzinnego badani najczęściej pra
gnęliby, aby w przyszłości w ich rodzinach było więcej miłości
i wzajemnego zrozumienia, aby ich dzieci mogły odważnie
i bez zahamowań wkroczyć w świat ludzi dorosłych:
„Chciałbym swoje dzieci wprowadzić w życie dorosłe, nauczyć je sa
modzielnego poruszania się w nim” (Z.O., 1. 34).

Prowadząc obecnie skromne życie towarzyskie (aż 66 proc,
badanych właściwie nie utrzymuje kontaktów towarzyskich
z innymi), w przyszłości chcieliby powiększyć krąg swoich
znajomych i uczynić związki łączące ićh z innymi bardziej za
żyłe i dojrzalsze:
„Chciałbym mieć nowe kontakty z ludźmi. Z ludźmi mądrymi i uczci
wymi. Ja sam nie mam wielkiego wykształcenia, ale zawsze dużo
czytałem. Cenię wiedzę i mądrość. Teraz mam zero znajomych. Żad
nych bliskich. Chciałbym to zmienić w przyszłości” (B.Z., 1. 31).

W większości wypadków (57 proc.) badani nie są aktualnie
zdolni do pracy zawodowej lub wykonują pracę poniżej włas
nych możliwości. W przyszłości pragnęliby podjąć pracę odpo
wiadającą ich zainteresowaniom i zaspokajającą ich ambicje
twórcze:
„Wszystko byłoby inaczej, gdyby nie choroba. Jestem nikim. Ja nic
jeszcze w życiu nie zrobiłem. Nie mam określonego wykształcenia.
Jak jest jakaś możliwa praca, to ją łapię. To nie ma sensu. Chciałbym
w przyszłości normalnie pracować. Robić coś pożytecznego. Coś
z sensem. Aby inni byli ze mnie zadowoleni i abym ja dał sobie radę”
(M.S., 1.31).

Wreszcie, przyglądając się swym obecnym zainteresowa
niom i stopniowi ich realizacji, zdecydowana większość bada
nych (73 proc.) pragnęłaby je w przyszłości urzeczywistniać
w sposób znacznie pełniejszy niż obecnie, tak aby samemu
wzbogacać się o wartości, jakie za tymi zainteresowaniami się
kryją:
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„Bardzo lubię literaturę psychologiczno-filozoficzną. Lubię poznawać
w książkach różne charaktery. Lubię czytać o miłości we wszystkich
jej przejawach: erotycznej, ludzkiej, miłości do Boga. W przyszłości
chciałabym uczyć się jeszcze francuskiego, chodzić do kina na warto
ściowe filmy, do teatru, czytać dużo książek. A wszystko po to, aby
rozwijać swoją osobowość, psychikę i intelekt” (U.H., 1. 26).

f) Badani, uważając wartości wyższe: duchowe, wśród nich
osobowe i moralne oraz Sacrum, za najważniejsze w życiu
i oczekując od siebie i od innych ich realizacji, doświadczają
uczuć buntu, winy i lęku, ilekroć spotykają się z brakiem
urzeczywistniania tych wartości, ich niewystarczającym urze
czywistnianiem lub gdy brak ich urzeczywistniania (lub trud
ności w ich urzeczywistnianiu) przewidują.
Poczucie buntu, o jakim mówili badani, tylko w przypadku
1/3 z nich dotyczyło wyłącznie spraw osobistych, tzn. takich,
w których sami pewnych wartości realizować nie mogą (np.
wskutek własnej choroby) lub gdy osoby z ich najbliższego
otoczenia pewnych wartości nie realizują, a skutki tego odno
szą się bezpośrednio do nich (np. gdy spotka ich ze strony in
nych nienawiść, niesprawiedliwość, brak tolerancji i zrozu
mienia). Przedmiot buntu pozostałych ma charakter bardziej
ogólny i pozaosobisty: badani najczęściej doświadczają uczuć
buntu, ilekroć spotykają się z krzywdą ludzką i z ludzkim
cierpieniem, z niesprawiedliwością, nienawiścią i brakiem to
lerancji, z obojętnością na drugiego człowieka i z zapatrze
niem w siebie, z pogonią za posiadaniem i brakiem troski, aby
samemu być i innym pomagać w stawaniu się człowiekiem.
Jak mówili:
„Nie mogę pogodzić się ze znieczulicą wobec innych ludzi. Z niedo
strzeganiem drugiego człowieka. Ilekroć spotykam się z tym w życiu,
przychodzę do domu roztrzęsiona” (K.F., 1. 44).
„Nigdy nie potrafiłam przejść obok chorego, cierpiącego, obok kale
kich, żebrzących, chorych psychicznie chodzących po ulicach. Ale do
piero od niedawna ludzi tych bardziej zauważam, bardziej się nimi
przejmuję, silniej doświadczam konieczności niesienia im pomocy”
(I.H, 1. 39).

Także poczucie winy, jakiego w aktualnym rozdziale życia
większość badanych doświadcza (70 proc.), jest prawie wyłą
cznie związane z ich niepowodzeniami na drodze rozwoju sa
mych siebie w kierunku wyznaczonym przez wartości osobo
we, moralne i Sacrum. Badani obwiniali się za niedostateczną
pracę nad swym charakterem, za egoizm, niepanowanie nad
sobą, brak wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu, za
niesamodzielność i zależność od innych. Mówili:
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„Obwiniam się za swą wybuchowość, niepanowanie nad nerwami. Ja
nie chcę nigdy nikogo skrzywdzić, ale czasem nie potrafię nad sobą
zapanować. Krzyczę, ranię innych i odchodzą ode mnie” (B.Z., 1. 31).

„Winię się za zmarnowane życie, za lekkie życie, że kiedyś zszedłem
na manowce, że zawieruszyłem najważniejszy cel mojego życia, tj.
zbawienie” (M.S., 1. 31).

Badani, czując się winni za niedostateczne urzeczywistnia
nie w swym życiu wartości osobowych i moralnych, jednocześ
nie lękają się, czy w przyszłości uda im się wartości owe reali
zować tak, jak tego pragną. Stąd słowa:
„Od zachorowania prześladują mnie wizje katastroficzne. Boję się sa
motności od ludzi, śmierci żony, bezdomności, ubóstwa, niedołężnej
starości, nieznanego sobie progu wytrzymałości na próby Dhammy.
Boję się, że ludzie odwrócą się ode mnie, że nie pokonam zahamo
wań, blokad i barier, jakim podlegam. W moich kontaktach z innymi
więcej jest teraz zamknięcia, bezradności, oporu i smutku. Boję się
bardzo, że już taki zostanę” (C.D., 1. 32).
„Boję się, że rodzina nie pozwoli mi na realizację siebie i że będę rnu
siał podjąć decyzję, aby skończyć z sobą. Oni nie rozumieją mojego
dążenia do ideału, nie pozwalają mi być sobą, żądają, abym brał ży
cie takim, jakim jest” (U.F., 1. 32).

g) Miarą zadowolenia z biegu życia, jaką badani zdają się
posługiwać w swym życiu, jest subiektywnie doświadczany
przez nich stopień, w jakim spełniają się na drodze wiodącej
w kierunku realizacji wartości wyższych: stopień, w jakim
stają się wrażliwi na te wartości, w jakim wartości te realizu
ją i w jakim stają się ich nosicielami. Im pełniej w subiektyw
nym poczuciu na tej drodze się stają, tym większa ich satysfa
kcja z biegu życia i tym większe poczucie jego sensu. Niedo
statecznemu natomiast, ich zdaniem, urzeczywistnianiu ce
nionych przez siebie wartości towarzyszy zawsze subiektywne
niezadowolenie z życia i niedostrzeganie jego sensu.
Przykładowo, badani, dla których obecne życie jest źródłem
zadowolenia i sensu, o swym aktualnym rozdziale życia mó
wili:
„Od jakiegoś czasu mam wewnętrzne poczucie, że kierunek, w któ
rym idę, jest dobry i że osiągnąłem wyższy stopień na drodze rozwoju
ku jedności z tym, co transcendentne i co jest we mnie: w pracy, w ro
dzinie, w zainteresowaniach (...). Odkąd odnalazłem cel w życiu, sta
łem się spokojniejszy. Myśl, że droga, którą idę, jest dobra, uodparnia
mnie na różne lęki biorące się z mało znaczących niepowodzeń. Ła
twiej mi teraz podejmować decyzje. Więcej wiem, więcej mogę, mam
więcej przyjaciół, bardziej wiem, co wybrać (...). Zawsze byłem bar
dzo ambitny, lecz ambicja ta przez długi czas schodziła do podziemia
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wskutek wyczerpania mojego organizmu i przemęczenia. Teraz ta
ambicja jest jawna i mogę skutecznie ją wykorzystywać. Ta poprawa
nastąpiła ewolucyjnie i bardzo starałem się i staram dalej, aby nadal
postępowała” (U.D., 1. 27).

„Teraz jest nowe życie. Nawrócenie. Wszystko przewartościowałam
sobie, poukładałam tak, jak powinno być zgodnie z naturą. Dzięki
temu nie lękam się” (I.H., 1. 39).
„Dawniej wiele rzeczy robiłem bezmyślnie, wielu okazji w życiu nie
wykorzystałem, wiele z nich zmarnowałem. Wtedy nie wiedziałem,
czego w życiu chciałem. Dopiero od niedawna chyba wiem, co w życiu
jest istotne, a co nie, i od tej pory doświadczam zadowolenia z życia.
Uchwyciłem sens i on napełnił wszystko, co dotąd robiłem nową, le
pszą treścią” (B.D., 1. 34).

4. Z wyjątkiem dwóch osób w historii życia każdego z bada
nych da się zaobserwować przynajmniej niektóre z wymienio
nych poniżej przemian w ich indywidualnych światach warto
ści. Ich obecność zdaje się potwierdzać zachowaną, pomimo
choroby, zdolność badanych do osobowego rozwoju w drodze
wyznaczonej przez wartości113. Wśród przemian stanowiących
świadectwo takiego rozwoju znajdowały się kolejno:
a) Zmiany w hierarchii indywidualnych światów wartości
badanych polegające na wzroście w biegu życia znaczenia dla
badanych wartości wyższych, głównie osobowych i moralnych,
przy jednoczesnym spadku znaczenia wartości niższych: hedonicznych, utylitarnych i witalnych, niezwiązanych ze zdro
wiem (u 83 proc, badanych zmiany takie dają się obserwo
wać).
„Przed paroma jeszcze laty ceniłam sobie wygodne życie, ubiór, wy
gody zewnętrzne, pozycję społeczną, przyjemności. Teraz ważne są
dla mnie wartości duchowe. Zrozumiałam, że moim celem w życiu
jest dojść do świętości” (I.H., 1. 39).

„Kiedyś porównywałam, czy jestem ładniejsza czy brzydsza od in
nych. Zwracałam głównie uwagę na zewnętrzne walory. Oczekiwa
łam oklasków, aby mi się inni kłaniali, szanowali za wiedzę, zawód.
Bierzmowanie było chyba wstępem do moich późniejszych przemian.
Od niego począwszy, stopniowo nabierałam przekonania, że coś nie
„klapuje” w moim życiu, że chyba nie żyję tak, jak żyć się powinno.
Powoli dojrzewałam do zmian. Tak naprawdę to dopiero po pobycie
w klinice psychiatrycznej wszystko przewróciło mi się do góry noga

1,3 Jak się okaże w dalszej części niniejszego rozdziału, podstawowym - zdaniem
badanych - czynnikiem przyczyniającym się do przemian w ich indywidualnych
światach wartości była choroba, na jaką zachorowali. Do zagadnienia tego po
wrócę w dalszej części pracy.
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mi i teraz ważne jest dla mnie, jaki człowiek jest, kim jest, a nie jego
wygląd czy tytuł. Dziś chciałabym, aby ktoś zaprzyjaźnił się ze mną
bezinteresownie, abyśmy się wzajemnie rozumieli, a nasza przyjaźń
trwała aż po śmierć” (U.H., 1. 26).

b) Wzbogacenie indywidualnych światów wartości bada
nych o wartości, głównie z grupy wartości duchowych i Sac
rum, wcześniej w nich nieobecne, a aktualnie stanowiące
przedmiot afirmacji i pragnień badanych (u 43 proc, bada
nych wzbogacenie takie daje się zaobserwować).
„Moja hierarchia wartości była inna. Zanim poszedłem do szkoły, to
najważniejsze było dla mnie najbliższe mi otoczenie i świat. W szkole
podstawowej zacząłem poznawać dalsze otoczenie i świat wartości
stał się szerszy. W klinice nauczyłem się patrzeć na ludzkie cierpie
nie. Dzięki wyrozumiałości, pomocy i zrozumieniu lekarzy nauczy
łem się cenić pomoc innych ludzi” (W.K., 1. 35).

„Ostatnio odkrywam w sobie takie wielkie możliwości, o których
wcześniej nie śniło mi się. Interesuje mnie wszystko, a szczególnie
to, co jestem w stanie dobrze robić i co uważam, że ma sens. Oprócz
tego naturalnie interesuję się tym, aby zarobić pieniądze, mieć dzie
ci, podjąć studia. Jest tego wszystkiego tak dużo, że od czasu do cza
su pozwalam sobie na chwile bezruchu, w których układam sobie to,
co jest ważne na teraz” (U.D., 1. 27).

c) Zmiana wrażliwości badanych na obecne w ich indywi
dualnych światach wartości — wartości duchowe (głównie oso
bowe i moralne), wyrażająca się w aktualnie większym niż
dawniej pragnieniu ich urzeczywistniania i w większym cier
pieniu z powodu trudności w ich realizacji (u 37 proc, bada
nych przemiana taka występuje).
„Jeszcze nie tak dawno byłem mniej wyczulony na kontakt z innymi
osobami, na miłość, obcowanie i komunikację, choć to wtedy też się
liczyło. Byłem bardziej zamknięty w sobie, oddalony od reszty świa
ta: Absolutu, rzeczywistości, ludzi, samego siebie. Odkąd położyłem
nacisk na pracę nad sobą, na samodzielność, zdobyłem poczucie swoi
stej wolności wewnętrznej i wyzwolenia. Mam poczucie znalezienia
prawdy, która zawsze we mnie była, lecz której nigdy wcześniej tak
nie przeżywałem. Prawdy, że nie ma sprzeczności między nauką
Chrystusa, Buddy czy nauką zawartą w innych religiach. Gdy naukę
tę przeżyje się rozumowo i emocjonalnie, to wówczas dostrzega się jej
jedność odsłaniającą jedność rzeczywistości i wszystkich wartości
w niej zakorzenionych” (C.D., 1. 32).

d) Wzrastająca w biegu życia odwaga badanych w obliczu
wartości duchowych: osobowych i moralnych, czyli większa
niż dawniej gotowość do stawania w ich obronie w sytuacji,
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gdy możliwości ich realizowania w świecie są zagrożone (u 20
proc, badanych przemianę taką można zaobserwować):
„Ilekroć buntuję się przeciwko czemuś, na przykład jakiemuś złu, to
staram się jednocześnie temu złu zaradzić. Choć zawsze byłam
aktywna wobec rzeczy, z którymi nie mogłam się pogodzić, ostatnio
czuję, że jeszcze mocniej bronię racji, które uważam za słuszne”
(S.U.,1. 29).
„Wcześniej, ilekroć w domu mówili, że robię coś źle, a ja czułem, że
tak jest właśnie dobrze, wpadałem w złość, waliłem ręką w ścianę,
awanturowałem się. Teraz już tak nie robię. Zrozumiałem, że muszę
teraz żyć inaczej, lepiej, że muszę się wziąć w garść i inaczej realizo
wać cele, które są dla mnie ważne. Nie awanturuję się już, a staram
się z rodziną rozmawiać. Gdy nie mogę ich przegadać, to tłumię swą
agresję. Może w ten sposób uda mi się tak naprawdę żyć wśród ludzi,
czego najbardziej ze wszystkiego pragnę” (Ł.R., 1. 25).

5. Wszyscy badani (choć w różnym stopniu i z różnym po
wodzeniem) starają się przetworzyć swą chorobę egzystencjal
nie, tzn. wziąć ją w posiadanie i przemienić w osobisty sukces.
Postawa, jaką wobec swej choroby przyjmują, daleka jest za
zwyczaj od biernego podporządkowania się płynącym z niej
ograniczeniom. Jest raczej świadectwem ich aktywnej walki
o zrozumienie sensu własnych cierpień i próbą odpowiedzi na
pytania: „co mogę z choroby uczynić”, „kim mogę pomimo niej
być”114. Mówili:
„Choroba to straszne cierpienie. Lęk, ucieczka przed czymś, czego się
nie zna, wielka niepewność jutra. Dopiero w tym cierpieniu pozna
łem siebie. Choroba była obrachunkiem z sobą, samokrytyką. Musiałem jak dziecko po chorobie zaczynać od początku, jak dziecko uczyć
się od nowa żyć: czytać, rozmawiać z ludźmi, słuchać. Leki nic nie
załatwiły. Trzeba wciąż i stale wmawiać w siebie optymizm, aby iść
do przodu! Przechodząc przez cierpienie, można przemyśleć wiele
spraw, dojść do dużo lepszych jakości życia. Ale to nie przychodzi sa
mo. Trzeba walczyć z samym sobą, przyjąć wyzwanie tej choroby, nie
dać się!” (C.Z., 1. 36).

114 Do zagadnienia postawy badanych wobec własnej choroby powrócę jeszcze
w dalszej części pracy.
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2. Trudności w osobowym, stawaniu się
po zachorowaniu na schizofrenię
Przeprowadzone badania, potwierdzając zawarte w pier
wszej hipotezie pracy stwierdzenie, że schizofrenia nie prze
kreśla szans na osobowe stawanie się człowieka na drodze wy
znaczonej przez wartości, jednocześnie potwierdzają drugie
z obecnych w niej stwierdzeń mówiące o trudnościach w tym
stawaniu się wywołanych chorobą. Wyrazem takich trudności
są zaobserwowane w badaniach następujące prawidłowości,
z których każda, w świetle rozważań zamieszczonych w części
teoretycznej pracy, może być traktowana jako ich przejaw:
1. Pomimo iż wszyscy badani żyją w określonym i hierar
chicznie uporządkowanym świecie wartości, którego porządek
pragną w swym życiu realizować, to jednak w aktualnym roz
dziale życia zdecydowana większość z nich nie realizuje w sto
pniu dla siebie satysfakcjonującym wartości z tego porządku,
o czym świadczą następujące zaobserwowane w badaniach fa
kty:
a) Badani, pytani o to, czy życie codzienne, prowadzone
w aktualnym rozdziale życia, odpowiada ich wyobrażeniom,
jakie przed zachorowaniem posiadali odnośnie do własnej
przyszłości, najczęściej odpowiadali, że różni się ono od posia
danych wcześniej wyobrażeń, i wśród przyczyn tej rozbieżno
ści zazwyczaj wymieniali fakt własnej choroby.
Swą przyszłość badani z reguły wyobrażali sobie dawniej
jako czas, w którym będą mogli prowadzić satysfakcjonujące
życie rodzinne (m.in. że założą własne, kochające się rodziny,
że będą wychowywać własne dzieci) i zawodowe (m.in. że zdo
będą wykształcenie, i zawód zgodny z ich aspiracjami i zain
teresowaniami, że podejmą ciekawą pracę), gdy tymczasem jak wynika z badań - w aktualnym rozdziale życia ponad 1/3
badanych spędza swój dzień lub znaczną jego część „na ni
czym”: poleguje w łóżku, drzemie, bez celu „plącze się” po mie
szkaniu. Dowodzi tego następująca wypowiedź:
„Mój dzień jest bardzo nudny. Wstaję późno, mycie, męczę się ze śnia
daniem. Czasami gdzieś wychodzę, ale ostatnio to tylko z mamą lub
tatą. I tylko wtedy, gdy jestem syta, bo inaczej to boję się, że zemdle
ję. Czasem odwiedza nas sąsiadka z klatki. Czasem jadę na działkę
z rodzicami i tam obieram owoce. Poza tym dużo leżę w ciągu dnia.
Ostatnio nie czytam. Dzień mija na niczym. W domu nie mogę zostać
sama. Stale ktoś musi przy mnie być” (M.N., 1. 26).
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Pozostali najczęściej wypełniają swój dzień rutynowymi
obowiązkami domowymi (sprzątanie, gotowanie, zakupy),
które rzadko są przez nich łubiane. Tylko połowa badanych
pracuje zawodowo. 1/3 badanych osób spotyka się w ciągu
dnia z rodziną lub znajomymi poza domem, a tylko 1/5 bada
nych, realizując własne zainteresowania, oddaje się lekturze
książek, nauce czy hobby.

b) Zdecydowana większość badanych (77 proc.) nie jest za
dowolona ze swej sytuacji życiowej: rodzinnej, zawodowej, to
warzyskiej , i wśród przyczyn tego stanu rzeczy zazwyczaj wy
mienia chorobę. Choroba, zdaniem niemal wszystkich bada
nych, znacznie ograniczyła ich możliwości swobodnego decy
dowania o własnym losie i utrudniła im wypełnianie zadań,
które przed sobą w życiu stawiają.
„Choroba to zablokowanie. Zablokowanie moich możliwości rozwoju.
To zablokowanie bardzo długo trwało. Przez kryzys postarzałem się
szybko i rzeczy, które powinienem był robić w młodości, na które był
czas w młodości, muszę robić w tej chwili. Kryzys nie pozwolił mi ro
bić tych rzeczy wcześniej” (U.F., 1. 32).
I

„Lata młodości ~ to przez chorobę lata stracone. Lata, które wylecia
ły z kalendarza. Nic nie dały te lata. Społecznie jestem odizolowany
od całego świata. Wszystko „pokiełbasiło mi się” po chorobie: studia,
nie dokończyłem prawa jazdy, nie pojechałem się oświadczyć dziew
czynie” (A.R., 1. 31).

„Obecny rozdział mojego życia jest klęską w porównaniu z poprze
dnimi. Brak mi uśmiechu, towarzystwa, czuję się izolowana i źle.
Nuda i pustka to najlepsze określenia na to, co teraz czuję. Choroba
zmieniła mnie nie do poznania. Będąc zawsze człowiekiem czynnym,
stałam się kurą. Chciałabym w swoim życiu coś zmienić, ale nie
wiem jak. Mój dzień nie różni się jeden od drugiego. Nie robię nic
sensownego. Nie chodzę do pracy. Dzieciom nie jestem już tak po
trzebna, jak dawniej. Jestem sama. Kiedyś dużo czytałam, ale ostat
nio mam trudności z koncentracją. Kupowałam mnóstwo książek,
ale teraz nie mogę ich czytać. Leżą. Jestem rozlazła, nieskoordyno
wana. Ogarnia mnie beznadziejność” (K.F., 1. 44).

„Przed chorobą wymagałam od siebie skończenia studiów, zdania eg
zaminów, solidnej pracy zgodnej z własnymi zainteresowaniami
i ambicjami. Tteraz ograniczam się jedynie do pragnienia przełama
nia zmęczenia i zrobienia czegokolwiek w domu koło siebie: zjedze
nia, ubrania się czy posprzątania. Takie życie nie może mieć sensu
i nie może dawać zadowolenia” (R.G., 1. 36).
„Moje obecne życie nie ma sensu. Nie mam żadnych planów na przy
szłość. Nawet na drugi dzień nie mam planów. Czuję pustkę życiową.
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Niepewność jutra, jak na wojnie, w czasie strajku. Dlaczego? Bo ja
mam schizofrenię!” (A.O., 1. 28).
„Od zachorowania moje życie jest zdecydowanie, w porównaniu
z dawnymi czasami, na bardzo niskim poziomie. Wcześniej miałem
więcej i dobrowolnie nawiązywanych znajomości, praca dawała mi
satysfakcję, w domu czułem się bezpiecznie. Teraz odczuwam bardzo
duże trudności w dzieleniu się przeżyciami, trudności we współodczuwaniu, trudności w akceptacji zwyczajności. Od zachorowania
podlegam bardzo silnym ograniczeniom, zahamowaniom, blokadom
i barierom” (C.D., 1. 32).

c) Niemal wszyscy badani (87 proc.) napotykają w swym
aktualnym życiu poważne trudności przy próbach samodziel
nego podejmowania decyzji w sprawach dla siebie istotnych,
pomimo zasadniczej jasności odnośnie do kryteriów, jakimi
powinni się, dokonując takich wyborów, kierować. Wśród
przyczyn swego niezdecydowania w podobnych sytuacjach ba
dani najczęściej wymieniali własną chorobę, która-jak
twierdzili - znacznie osłabiła ich witalne siły potrzebne do
konsekwentnego urzeczywistniania w życiu uznawanych za
słuszne celów i zasad. Jak mówili:
„Od czasu choroby trudniej mi podejmować decyzje, bo stałam się ta
ka rozchwiana. Nie jestem twardą, zwartą masą. Rozlazłam się i mu
szę polegać na rodzicach. Nie ma we mnie entuzjazmu, nie potrafię
normalnie żyć” (M.N., 1. 26).

„Sytuacje, gdy muszę wybierać, paraliżują mnie. Zastygam wtedy
w bezruchu. Szukam kierunku, gdzie pójść, w którą stronę. Pytam
się zawsze mamy, bo choroba odebrała mi zaufanie do samej siebie
i słuszności swych decyzji. Pragnę samodzielności, ale choroba uczy
niła mnie taką zależną. Jestem przez nią ogólnie mniej sprawna,
przygaszona. Chciałabym wziąć w swoje ręce własne życie i życie
mojego dziecka. Aby to moje życie wreszcie ruszyło, bo to, co jest te
raz, to jest wegetacja” (E.Z., 1. 35).

2. Pomimo że badani nie przestają być po zachorowaniu
wrażliwi na wartości tego, co dobre, piękne, słuszne, spra
wiedliwe i święte, a nawet stają się bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej wrażliwi na płynącą od tych wartości moc zobowią
zującą115, wszyscy oni (choć w różnym stopniu) stają się jedno
cześnie po zachorowaniu mniej zdolni, niż byli wcześniej, do
ich urzeczywistniania. Oto co mówili:
„Przed zachorowaniem w ogóle nie myślałam o wartościach, tylko je
po prostu realizowałam. Po zachorowaniu moje życie stanęło w miej

115 Do sprawy tej powrócę jeszcze w dalszej części rozdziału.
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scu. Choć takie wartości, jak: zbawienie, wolność, harmonia wewnę
trzna, są dla mnie teraz tak bardzo cenne, jak nigdy dotąd, nie mogę
jednak ich na co dzień realizować. Choroba wyniszczyła mnie. Spra
wiła, że życie jest dla mnie katorgą pełną udręki. Co z tego, że myślę
teraz tyle o wartościach, którymi chciałabym żyć, skoro są one w sfe
rze marzeń. Przedtem moje życie było sensowne, więc nie rozmyśla
łam o jego sensie. Wprawdzie po zachorowaniu wszystko jest takie
dojrzalsze, ja dojrzalej patrzę na siebie i świat, ale trudniej mi reali
zować to, co cenię. Przed chorobą osiągałam to, co chciałam, bo wszy
stko opierało się na wolności. Teraz jestem zniewolona. Brak wolno
ści pociąga za sobą brak szczęścia i spełnienia. Myślę ostatnio czę
ściej o zbawieniu - chyba dlatego, bo wierzę, że ono może być wyna
grodzeniem za moje cierpienie. Jeśli tu na ziemi nie mogę zrealizo
wać siebie, to może dopiero tam?” (M.N., 1. 26).

„Po zachorowaniu mam więcej wymagań wobec siebie, choć zawsze
pragnąłem tego samego: doskonałości moralnej, czystej jaźni, misty
cznego zjednoczenia z Bogiem. Teraz bardziej zależy mi na tym, aby
osiągnąć w życiu to, co uważam za cenne, ale wcześniej, przed zacho
rowaniem na psychozę, było mi łatwiej te wymagania realizować.
Psychoza jest nie do końca kontrolowanym stanem. Przez nią jestem
niesprawny psychomotorycznię. Ciąży na mnie jak balast, jest trud
nym do pogodzenia się z nim ograniczeniem w rozwoju. Trudnym do
okiełznania i wykorzenienia” (C.D., 1. 32).

3. Niemal wszyscy badani (84 proc.), choć w różnym sto
pniu, doświadczają w swym aktualnym rozdziale życia wielu
lęków i niepokojów związanych z obawą co do własnych możli
wości realizowania w przyszłości stawianych przed sobą za
dań i za główną przyczynę swych obaw uważają najczęściej
(64 proc, badanych) fakt zachorowania na chorobę psychiczną:
„Chciałbym bardzo być innym, zrobić coś dla ludzi, dla Polski. Ale
jestem skazany na szarość. Choroba psychiczna przekreśliła wszel
kie moje możliwości. Zanim zachorowałem, interesowałem się
rzeźbieniem, angielskim - teraz leżą tu na półce jak wyrzut książki
do angielskiego, bo nie mam siły się za nie zabrać. Wszystko od czasu
choroby po kolei zostawiałem, bo nic nie chciało mi się robić. Moje
obecne życie jest zupełnie bezcelowe i beznadziejne. Myślę, że nic już
w życiu nie osiągnę i dopiero śmierć przerwie moją wegetację. Z zało
żonymi rękami czekam na koniec” (M.S., 1. 31).

„Zanim zachorowałam, więcej wymagałam od siebie. Byłam bardziej
operatywna, miałam dużo energii. Teraz ogarnia mnie ociężałość, je
stem bezradna, uciekam w sen. Nic nie planuję na przyszłość, bo
wiem, że będę miała trudności z realizacją. Wcześniej tak nie było.
Z biegiem lat staję się coraz uboższa. Czuję się jak pionek małowartościowy. I tak jest już od paru lat, bo mam poczucie dochodzenia do
końca. Więcej jest już za mną niż przede mną. Choroba bardzo mnie
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postarzyła, pozbawiła mnie w pewnym sensie perspektyw i nadziei
na przyszłość” (R.Ż., 1. 50).
„Gdy myślę o chorobie, to martwię się, co to będzie dalej, jak to wszy
stko w moim życiu się ułoży. Chciałbym gdzieś wyjechać - ale sam
nie mogę, bo gdybym znowu zachorował, to nie miałby mi kto pomóc.
Boję się, czy choroba znowu nie powróci i czy przez nią cokolwiek bę
dę mógł w życiu zrobić” (A.R., 1. 31).
„Boję się, że realizacja wartości, jakie cenię, nie jest dla mnie w tym
życiu możliwa, z uwagi na uwikłanie w cierpieniu i w procesie choro
bowym. Związane z nim trudności emocjonalne przeszkadzają mi ko
chać. Blokady i burze emocjonalne - utrudniają powściągliwość
i zrównoważenie. Brak czy niedostatek mobilizacji biologicznej przeszkadza w byciu odpowiedzialnym. Zahamowania psychiczne blokują ogładę kulturalną i uprzejmość. Trudności z obcowaniem
z innymi - nie pozwalają mi na przeżywanie prawdziwej przyjaźni.
Uwikłanie w cierpieniu i w trudnościach emocjonalnych - nie pozwa
la mi być wolnym i niezależnym. Jednym słowem cierpię, ponieważ
nie potrafię skanalizować energii, którą odkryłem, i nie potrafię zeksternalizować treści, które we mnie są. Potrzebuję i chcę otwarcia
tego, co wewnątrz przeżywam jako otwarte. To jest moje zadanie,
którego nie potrafię na razie wypełnić i nie wiem, czy w przyszłości
będę mógł tego dokonać” (C.D., 1. 32).
„Boję się o przyszłość. Że sobie nie poradzę, że na nic już mnie nie
stać. Boję się, że gdyby rodzice umarli wcześniej niż ja, to ja nie dam
sobie rady z najprostszymi czynnościami: że nie zjem sama, nie zro
bię zakupów. Chciałabym być osobą zdrową. Myślę, że wtedy pojawi
łyby się przede mną cele, góry, które chciałabym przenosić, zdoby
wać” (M.N., 1. 26).

4. Zdecydowana większość badanych (tj. 77 proc.) w teście
P-L-T uzyskała wyniki świadczące o obniżonym poczuciu sen
su życia, co oznacza, że wszyscy oni napotykają poważne trud
ności przy próbach urzeczywistniania w swym życiu wartości
z indywidualnego świata. Ponieważ najczęściej wskazywaną
przez badanych przeszkodą utrudniającą im realizację w ży
ciu tego, co być powinno, jest choroba psychiczna, na jaką za
chorowali, zatem można powiedzieć, iż choroba ta, pośrednio,
przyczynia się także do obniżenia poczucia sensu życia bada
nych, a tym samym do ograniczenia ich możliwości osobowego
spełniania się w drodze ku wypełnieniu sensu własnej egzy
stencji.

Kim jestem<

126

3. Schizofrenia jako sytuacja graniczna
Przeprowadzone badania potwierdziły zawarte w drugiej
hipotezie pracy stwierdzenie, że w subiektywnym doświadcze
niu człowieka chorego schizofrenia może być przeżywana jako
sytuacja graniczna niosąca cierpienie, o czym świadczą przed
stawione poniżej, a zaobserwowane w badaniach, prawidło
wości:
1. W subiektywnym doświadczeniu niemal wszystkich ba
danych (wyjątek stanowią tu dwie osoby) choroba psychiczna,
na jaką zachorowali, jest związana z przeżyciami, których
sens znacznie wykracza poza samo biologiczne pojęcie choro
by i w nim się nie mieści. Badani, choć z jednej strony dostrze
gali w swych przeżyciach z okresu choroby elementy stanu
„nienormalnego”, „czysto chorobowego” (np. gdy mówili o pew
nych zmienionych stanach świadomości, zaburzeniach pamię
ci, o treści niektórych urojeń czy halucynacjach), to z drugiej
strony jednak traktowali je jako przeżycia o charakterze głę
boko egzystencjalnym, towarzyszące człowiekowi w przełomo
wych momentach jego życia: w momentach próby, wstrząsu,
załamania, przerwania ciągłości życia i utraty wiary w słusz
ność stawianych przed sobą dotąd celów.
Mówiąc o swych przeżyciach z okresu choroby, badani naj
częściej utożsamiali je z wielkim wstrząsem (kryzysem, roz
padem), który dotykając ich jako całości116 oraz świata, w ja
kim do czasu jego wystąpienia żyli, przerywał ciągłość i jed
ność zarówno biegu ich życia, jak i tego świata:
„Wraz z początkiem choroby przerwała się jakaś nić” (B.E., 1. 45).

„Choroba - to przerwa w życiu” (A.O., 1. 28).

„Choroba - to tak, jakby coś się ważnego straciło już na zawsze. Ja
kąś bliską osobę. To stan jak po stracie kogoś bliskiego, ważrtego, kto
już nigdy nie wróci” (M.N., 1. 26).
„Początek choroby - było to wytrącenie z normalnego życia. Zniknę
ła przyszłość, przeszłość. Stałam się do siebie niepodobna. Zamknę
łam się, zrobiła się ze mnie czarownica, pępek świata” (K.F., 1. 44).
„Kryzys to zburzenie pierwotnej konstrukcji psychicznej i przyzwy
czajeń” (U.H., 1. 26).

116 Wśród 30. badanych tylko 5. ogranicza zasięg tego wstrząsu do jakiejś części
własnego ,ja” (np. do głowy, myśli i uczuć, świadomości).
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Wstrząs, jakiego wówczas doznali, przyrównywali najczę
ściej (63 proc, osób) do dramatycznego w swej istocie i zabar
wionego negatywnym, ciemnym kolorytem emocjonalnym (ko
lorytem cierpienia i składającego się na nie lęku, poczucia za
grożenia i opuszczenia, apatii i bezsilności, utraty nadziei,
chęci do życia, doświadczenia bezsensu, nicości, absolutnej sa
motności, wyzwolenia agresji, destrukcji, poczucia winy, bra
ku doświadczania miłości, piękna, szczęścia, wrażenia szaro
ści, martwoty wszystkiego, co jest):

• niespodziewanego, niedającego się przewidzieć i kontrolo
wać, nieodwracalnego i nieubłagalnie wiodącego do
groźnych następstw zjawiska przyrody, np.:
„Sztorm”; „Burza”; „Trzęsienie ziemi”; „Drzewo, które próchnieje
z biegiem lat, choć jeszcze próchnieć nie powinno”

• końca świata, totalnej zagłady i ostatecznego rozpadu wszy
stkiego, co jednostkowe i indywidualne, np.:
„Załamanie się wszystkiego”, „Wojna, po której zostają zgliszcza”;
„Rozpad świata”; „Otchłań”; „Katastrofa”; „Autoagresja i samoznisz
czenie”; „Wypranie mózgu i wymiętoszenie go”

• zgubienia własnego punktu odniesienia, własnego „gniaz
da”, „korzeni”, „rodowodu” wskutek zniknięcia wszelkich
granic między sobą a światem, tym, co rzeczywiste, a tym,
co wyobrażone, tym, co aktualne, a tym, co należy do prze
szłości lub przyszłości, tym, co swoje, a tym, co obce, np.:
„Koszmar innego, nieznanego świata”; „Zetknięcie się z obcym i wro
gim światem”; „Koszmarny sen”; „Przeżywanie zdarzeń rzeczywis
tych z przeszłości: wojen, obozów koncentracyjnych, tak jakby działy
się aktualnie i jakby było się ich głównym bohaterem”

• stanu absolutnej pustki, bezruchu, wyobcowania ze świata
i bezradności, np.:
„Wegetacja”; „Zamknięcie w więzieniu bez kontaktu z otoczeniem”;
„Bezradność wobec życia. Brak indywidualnej świadomości i brak
pewności siebie”

• czasu próby i samotnej, heroicznej walki ze złem, np.:
„To było jak wejście w »ciemną dolinę«, »zanurzenie w samsarze«.
Podobne do stanu Chrystusa, gdy w ogrodzie oliwnym mówił: »Boże,
czemuś mnie opuścił«, lub do stanu Buddy, gdy w szczytowym mo
mencie swej medytacji doznawał kuszenia przez Marę. Tb czas wiel
kiej próby, trudnego »trwaj, aż ujrzysz światło«” (C.D., 1. 32).

Rzadziej (30 proc, osób) przyrównywali swe przeżycia
z okresu choroby do równie dramatycznego, aczkolwiek nasy
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conego już także jaśniejszym kolorytem emocjonalnym (kolo
rytem radości, wiary w siebie i fascynacji sobą, poczucia bli
skości, błogości i spokoju):

• wewnętrznego zmagania się z samym sobą, doprowadzające
go do porzucenia „siebie starego”, odrodzenia się i narodze
nia „na nowo”, np.:
„Przejrzenie na oczy - wgląd we własne sumienie”; „Droga Krzyżowa
aż do Zmartwychwstania”; „Czyściec”; „Wewnętrzna walka z samym
sobą”; „Olśnienie, ale nie schizofreniczne”; „Ból rodzenia - radość na
rodzin na nowo”; „Cud stworzenia świata”,

• wyzwolenia od wszelkich ograniczeń i towarzyszącego temu
wyzwoleniu poczucia wszechmocy, np.:
„Byłem jakby za barierą, w świecie bajecznym, filmowym. Doznałem
wielkiej wiary w siebie i swoje zdolności. Miałem wrażenie, że wszy
stko mogę, że taki stan będzie trwał wiecznie. Snułem plany, do
świadczałem wszechmocy”.

„Doznałem wielkiej energii! Byłem poza słowami i poza odczuwa
niem. W stanie dającym wyzwolenie i błogość. W stanie zatopienia,
absorpcji, pochłonięcia. W stanie, gdy się nic nie pragnie, bo się nic
już nie odczuwa. Potem doświadczyłem bezbrzeżnego oceanu wiel
kiej, jasnej przestrzeni, przestrzeni przejrzystości doskonałej. Wtedy
odczułem pełne spełnienie. Dosięgnąłem kosmicznej jedności”.

W obu przypadkach badani, doświadczając przerwania cią
głości we własnym biegu życia i przemiany świata, w jakim
dotychczas żyli, doświadczali jednocześnie zmiany dotąd afirmowanych przez siebie celów życia i stojących za nimi warto
ści. Wartości te - zdaniem jednych - przestały się wówczas li
czyć zupełnie, zostały zapomniane, zniszczone, straciły swą
dawną moc zobowiązującą. Na przykład:
„Nie myślałam wtedy o wartościach. Zapomina się wtedy o nich. My
śli się wtedy tylko o strachu przed życiem” (R.Ż., 1. 50).

„Choroba - to brak wolności, brak szczęścia, zupełny brak piękna”
(M.N., 1. 26).

„Tylko w chorobie byłam do siebie niepodobna. Nic nie robiłam, nic
nie było dla mnie ważne. Czy mąż coś zjadł, czy syn wrócił ze szkoły,
czy jestem umyta, czy nie” (B.E., 1. 45).

Zdaniem innych badanych tylko jedna wartość miała wte
dy dla nich znaczenie i z reguły była nią:

• wartość miłości i prawdziwej przyjaźni, np.:
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„W kryzysie wartości trochę przestały się liczyć. Liczyła się wtedy
głównie prawdziwa przyjaźń” (S.U., 1. 29),

• wartość służenia innym i niesienia im pomocy, np.:
„Miałem paranoję reformatorską. Chciałem uszczęśliwić cały świat.
Przeżywałem męki istnienia, cierpiałem za świat i istnienie” (B.D.,
1. 34).

• wartość zadośćuczynienia za własne wyimaginowane lub
rzeczywiste błędy, np.:
„Miałam poczucie, że wyrządziłam ludziom straszną krzywdę i że
muszę to naprawić. Chciałam za wszelką cenę coś dobrego dla nich
uczynić, aby ratować się” (W.L., 1. 26).

• wreszcie wartość walki z kryzysem i powrotu do zdrowia,
np.:
„Choć mój świat wartości ważny był cały czas, to jednak pozostawał
w tle. Na pierwszym planie znalazła się walka wewnętrzna, aby po
konać tę słabość i tę depresję. Walka z tą słabością, z brakiem siły do
dążenia i rozwiązywania problemów, stała się najważniejsza” (U.D.,
1. 27).

Niektórzy mówili ponadto, że choć same wartości nie zmie
niły się co do swej treści w momencie wybuchu kryzysu, to
stały się jeszcze bardziej dla nich ważne i jeszcze mocniej od
czuwali ich moc zobowiązującą. Przykładowo:
„W chorobie liczyły się te same wartości. Może nawet bardziej wtedy,
jak się było chorym. Jeszcze bardziej stałem się na nie wrażliwy, bo
jak zaczyna się człowiekowi coś dziać, to zaczyna jeszcze bardziej ko
chać to, co kochał” (C.Z., 1. 36).
„W chorobie miałam wrażenie, jakby mnie chciano uczyć uczuć wy
ższych i wyższych wartości. Tak bardzo wtedy pragnęłam dobra,
sprawiedliwości, miłości i tak bardzo cierpiałam, gdy ich nie było”
(K.F., 1. 44).

2. Zdecydowana większość badanych (tj. 86 proc.) wśród
domniemanych przez siebie przyczyn choroby wymieniała
czynniki natury psychologicznej (takie jak: zbyt wielka wra
żliwość psychiczna, brak odporności na niepowodzenia i trud
ności życiowe, ogólne zmęczenie życiem, poczucie bezsensu ży
cia, dramatyczne przeżycia z okresu dzieciństwa) i metafizy
cznej (takie jak: zrządzenie opatrzności Bożej, kara za grze
chy, łaska nawrócenia dana od Boga). Fakt, że z reguły badani
nie dostrzegali roli czynników biologicznych w genezie swego
kryzysu (tylko 3 osoby skłonne były widzieć w nich decydują
cą rolę), zdaje się wskazywać na żywione przez nich przekona
nie, iż ta choroba nie mieści się w czysto biologicznym rozu
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mieniu tego pojęcia, a w pewnym sensie, jako konsekwencja
ich wcześniejszego sposobu życia, zależy od nich samych.
Świadczą o tym następujące wypowiedzi:
„Taki kryzys nie zdarza się każdemu. Podobnie jak nie każdy jest
zdolny do olśnienia mistycznego - o tych, którzy mogą, mówi się, że
są nawiedzeni. Moja choroba to kwestia pewnie i wychowania, i at
mosfery bardzo »rozpolitykowanego« domu rodzinnego. Silne przeży
cia 1956, 1968 i 1970 roku, mój sprzeciw wobec panującego kłam
stwa i braku ideałów, idealizm każący wierzyć w nadejście silnego
i mądrego człowieka, który odrodzi Polskę. Od dziecka byłam bardzo
wrażliwa. Wrażliwość ta nie pozwalała mi na przejście obojętne obok
bijących się (w latach 80.) o mleko kobiet stojących w kolejce, obok
leżącego na ulicy człowieka. Do tego doszły moje niespełnione marze
nia o zostaniu lekarzem” (K.F., 1. 44).

„Jest chyba tak, jak mówi moja Mama. Jak Bóg nie chce kogoś stra
cić, to zsyła na niego chorobę i cierpienie. Myślę, że moja choroba to
lekka kara za moje złe życie. Gdyby nie ona, to brnąłbym dalej
w grzechu” (M.S., 1. 31).
„Depresja musiała przyjść. Spowodowana była wcześniejszymi wyda
rzeniami: moją samotnością, ambicjami przerastającymi możliwości.
Była dla mnie konieczną przerwą w życiu, w którym nic już nie mo
głem zrobić. Potrzebna była mi ta przerwa, aby móc z lotu ptaka
spojrzeć na to moje życie, aby zobaczyć je tak z zewnątrz, w bezru
chu” (U.D., 1. 27).
„Choroba psychiczna nie jest w żadnym wypadku chorobą (w sensie
somatycznych chorób). Podczas gdy choroba somatyczna nie zależy
od człowieka, to psychiczną człowiek sam kieruje” (P.Ł., 1. 33).

3. Z wyjątkiem trzech badanych wszyscy pozostali uważa
ją, że rysem charakterystycznym i najtrafniej oddającym spe
cyfikę przeżyć, jakie towarzyszyły im w chorobie, a także nie
kiedy tych, jakich doświadczali (lub doświadczają nadal) w fa
zie „wychodzenia z choroby” i „powracania do zdrowia”, było
uczucie cierpienia.
Cierpienie, o jakim badani mówili, niekoniecznie towarzy
szyło im przez cały czas trwania kryzysu. W samym kryzysie
towarzyszyło im z reguły zawsze wtedy, gdy doświadczali swej
bezsilności wobec granic, na jakie natrafiali, granic wyznaczo
nych przez prawa natury, życia i śmierci, granic, jakie niesie
z sobą poczucie absolutnej pustki, samotności i zagubienia
w czasie i przestrzeni, wtedy gdy toczyli walkę z samym sobą,
gdy analizowali swe życie, które wydało im się zupełnie bez
sensu, wtedy gdy bez skutku pragnęli realizacji najważniej
szych wówczas dla siebie wartości:
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„Choroba - to straszne cierpienie. To odczucie wewnętrznej niemocy.
Człowiek nie może ani oderwać się od nadwartościowych celów, jakie
odkrył, ani nie może ich zrealizować. To cierpienie nie jest podobne
do bólu fizycznego. To coś straszniejszego od każdego innego cierpie
nia: nie można się wtedy oderwać od siebie samego. Natrafia się na
bariery, które chciałoby się przekroczyć, które musi się przekroczyć,
ale których przekroczyć się nie da” (P.Ł., 1. 33).

Doświadczanemu wówczas przez nich cierpieniu niemal zawsze to
warzyszyło przekonanie, że stali się kimś pozbawionym jakiejkol
wiek wartości, kimś „nic-nieważnym” i „nic-nieznaczącym”, kimś
„nic-nierozumiejącym” z tego, co się wokół dzieje, kimś, komu ode
brano prawo do wpływania na bieg wydarzeń i decydowania o swoim
w nim miejscu. Jak mówili:
„Trudno porównać stopień cierpienia towarzyszącego temu kryzyso
wi z innymi cierpieniami życia. Czułem się wtedy cały zagrożony. To
wszystko było tak nierealne i tak trudne do określenia, co się w ogóle
dzieje. Bałem się. Czułem pustkę w głowie. Nie wiedziałem, co się ze
mną dzieje. Potem zaczynały się różne »głosy«. Słyszałem głosy - jak
by praca radiostacji, jakby ktoś przekazywał myśli, przekleństwa
pod moim adresem. To tak, jakby ktoś mnie prowadził, jakaś siła pró
bująca zmusić mnie do uległości i pogodzenia się z szarym życiem.
Siła ta wskazywała mi na moją małość i bezradność wobec tego obce
go »ja«” (U.F., 1. 32).
„Choroba to przerażające przeżycia i przerażające cierpienie. To
wielkie poczucie winy, wielka bezsilność, że już nic nie da się napra
wić, że nie da się zadośćuczynić, to wielki strach przed karą. To utra
ta poczucia rzeczywistości, utrata perspektyw, utrata wiary w siebie
i w to, że się coś w ogóle jeszcze może” (W.L., 1. 26).

„Było to cierpienie trudne do zniesienia. Potężny lęk przed życiem,
beznadziejność, niewiara w przyszłość. Nie widziałam przed sobą
żadnych perspektyw, czułam, że nic nie mogę zmienić. Wszechogar
niająca bezradność. Pustka i szarość egzystencji” (R.Ż., 1. 50).
„Choroba to straszne cierpienie, bo ma ona w sobie to, co zmienia
sens: czynnego człowieka zmienia w kurę. To falowanie morza.
Wszystko się zmienia, jest takie nieuchwytne, niezależne od nas. Nie
od nas wtedy zależy, czy fala jest duża czy mała, czy delikatna czy
nie. Wszystko dzieje się wtedy jakby zupełnie bez nas. Tu nie ma
fizycznego bólu, ale to cierpienie ogromne. Ono zmusza do myślenia:
co robić, gdy nie można nic zrobić? Czułam się, jakbym miała żylaki
w mózgu. Cały człowiek stawał się wówczas mózgiem” (K.F., 1. 44).
„Choroba - to wielkie cierpienie. Czuję, jak ubierają mnie w dekora
cje, że coś dziwnego się wokół mnie dzieje. Nic z tego nie rozumiem
i nic nie mogę zrobić, aby siebie uratować. Czuję, że nie ma dla mnie
litości, że idę do piekieł i nie mogę temu zaradzić, bo nie mogę napra
wić swych błędów. Nie wiem wtedy, co jest rzeczywiste, a co jest de
koracją. Zupełnie gubię się we wszystkim” (Ł.R., 1. 25).
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Cierpieniem badani nazwali również przeżycia, jakie towa
rzyszyły im w okresie, gdy - zdaniem lekarzy - powracali do
zdrowia, co w ich subiektywnym poczuciu oznaczało powrót
do przerwanego wybuchem kryzysu życia, życia, w którym
musieli na nowo znaleźć swe miejsce, nauczyć się w nim zno
wu żyć, rozpoznać i na nowo podjąć role pełnione w nim
wcześniej, w którym na powrót stali się zależni od ludzi
i spraw, od których w kryzysie poczuli się wyzwoleni:
„Sama psychoza nie jest cierpieniem. Ona niesie z sobą cierpienie ja
ko swój skutek. Na pewnych etapach psychozy bowiem, w jej kulmi
nacyjnych punktach, gdy od strony obiektywnej jest to »ostra faza
psychotyczna" będąca w odbiorze zewnętrznym zagrożeniem dla
mnie i ponoć dla otoczenia, w wewnętrznym przeżyciu jest ona głębo
kim odczuciem błogości, szczęścia i harmonii. Doświadczam wtedy
niezwykle subtelnych stanów mistycznego uniesienia, ekstazy, po
czucia kosmicznej jedności. Czuję się wyzwolony, czuję pewność sie
bie, zniesienie zahamowań, czuję się wartościowy i pełen godności.
Dopiero w fazie popsychotycznej, tj. wtedy, gdy »wychodzę« z psycho
zy, pojawia się cierpienie. Doświadczam alienacji i pustki. Czuję się
upokorzony, zdegradowany, poniżony i zawstydzony. Czuję się nie
zdolny do normalnego życia, odczuwam niemoc fizyczną, niechęć do
życia i opór wobec codzienności. Mimo pragnień zbliżenia się do ludzi
i aktywnego działania, pragnień tych nie mogę realizować. Czuję się
pełen barier i blokad, czuję, że natrafiam w sobie na opory nie do
przełamania. Wtedy jest to prawdziwe cierpienie” (C.D., 1. 32).

W okresie powrotu do zdrowia cierpienia badanych bardzo
często spowodowane były dodatkowo brakiem zrozumienia ze
strony innych, zdrowych ludzi, odtrąceniem ich i pozbawie
niem godności oraz wartości:
„Jak wyszedłem z kliniki, nikt się ze mną nie liczył. Byłem poniżany.
Mówili do mnie: »Wariat, ty możesz człowieka zabić i nic ci nie zro
bią", »Już nie wyjdziesz z tego do końca życia«. Moje dzieci to wszy
stko słyszały! Zrobiono ze mnie wariata, poniżono mnie. Przed szpi
talem to było stale: »Panie Bartku, panie Bartku«, a po szpitalu nie
interesowali się mną, nie podali mi nawet ręki. Raz jeden ze znajo
mych zapytał nawet: »Co, on jeszcze żyje?«. Z wariatów wszyscy się
śmieją, ale nikt ich nie chce zrozumieć” (B.Z., 1. 31).

Badani, którzy w kryzysie doświadczali przemiany samych
siebie, którzy odkryli nowe cele, nadające ich życiu sens117, do
datkowo mówili o cierpieniu, jakie wyzwalają w nich niepowo
dzenia w realizacji tych celów w codziennym życiu. Mówili
oni, co następuje:
117

Do sprawy tej powrócę w dalszej części rozdziału.
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„Przed zachorowaniem byłem pusty. Byłem na pograniczu człowieka
z czymś takim.... Dopiero choroba pozwoliła mi przejrzeć na oczy,
zrozumiałem, że muszę się zmienić. Teraz wiem, czego chcę. Ale jakoś
nie mogę taki być, trudno mi się przełamać. Inni myślą, że mi się nie
chce, że »hrabiowską« chorobę sam sobie wymyśliłem, ale oni mnie
nie rozumieją. To straszne cierpienie, gdy nie może się w życiu być
takim, jakim się być chce” (Ł.R., 1. 25).
„Zawsze, ale od zachorowania szczególnie silnie, doświadczam swego
wyodrębnienia i swej alienacji od zewnętrznego świata, i to jest głów
na przyczyna mych cierpień. Jestem totalnie pochłonięty swymi ide
ami i swą refleksyjnością, co przeszkadza w codziennym i zwyczaj
nym odnoszeniu się do spraw życiowych. Ludzie np. rozmawiają o co
dziennych troskach, które dla mnie wydają się błahe z punktu widze
nia idei, którymi żyję. Nie potrafię zbudować pomostu pomiędzy pra
wdą odnalezioną a pragnieniem braterstwa i miłości w codziennym
życiu. Cierpię, bo nie potrafię skanalizować energii, którą w sobie od
kryłem, i nie potrafię jej otworzyć, nie potrafię zdynamizować i zeksternalizować treści, które we mnie są. Potrzebuję otwarcia tego, co
wewnątrz przeżywam jako otwarte. Potrzebuję otwarcia ku ludziom,
wyjścia na świat, uzewnętrznienia tego, co przeżywam wewnętrznie.
To jest moje zadanie, którego na razie nie potrafię wypełnić, i stąd
moje cierpienia” (C.D., 1. 32).

Bez względu na to, w jakiej fazie choroby badani doświad
czali cierpienia, i bez względu na to, co było jego powodem,
wydaje się jednak, że w każdym wypadku cierpienie to doko
nywało się w obliczu niedających się pokonać (lub trudnych do
pokonania) granic własnych możliwości. Granicą, na jaką
przy okazji swej choroby badani najczęściej natrafiali i z któ
rej powodu najczęściej cierpieli, była granica stojąca im na
drodze urzeczywistniania wartości głównie osobowych, takich
jak: bycie świadomym wydarzeń z własnego biegu życia i by
cie wolnym do stanowienia o nich, bycie samodzielnym i nie
powtarzalnym.
4. Z wypowiedzi wszystkich badanych na temat rozumie
nia własnej choroby wynika, że sam fakt zachorowania na
schizofrenię nie prowadzi automatycznie do subiektywnie do
świadczanego przez chorych cierpienia. Jest raczej tak, że cho
roba, niosąc z sobą charakterystyczne dla niej ograniczenia,
staje się okazją do cierpienia, które pojawia się dopiero wów
czas, gdy człowiek na nią chorujący uświadomi sobie te grani
ce i doświadczy swej bezsilności w próbach ich pokonania. Oz
nacza to tym samym, że schizofrenia może być dla chorych
swoistego rodzaju sytuacją graniczną, ale nie jest nią sama
przez się, a raczej staje się nią dzięki postawie, jaką sami cho
rzy wobec niej przyjmują.
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Zaobserwowana w badaniach zdolność chorujących na
schizofrenię osób do przeżywania własnej choroby jako swoi
stego rodzaju sytuacji granicznej niosącej cierpienie może być
- w świetle rozważań zawartych w części teoretycznej pracy uznana za kolejny przejaw ich zachowanej, pomimo choroby
psychicznej, zdolności do osobowego stawania się.

4. Schizofrenia a przemiany
w indywidualnym świecie wartości
Badania potwierdziły zawarte w drugiej hipotezie pracy
stwierdzenie, że schizofrenia, niosąc z sobą okazję do cierpie
nia, może prowadzić do przemian w indywidualnym świecie
wartości chorujących na nią osób; świadczą o tym następują
ce, zaobserwowane w nich prawidłowości:
1. Wszyscy badani mają poczucie, że choroba, na jaką za
chorowali, pociągnęła za sobą przemiany w ich indywidual
nych światach wartości i większość z nich (70 proc, osób) dała
temu symboliczny wyraz w próbie klinicznej Mój świat warto
ści a choroba118.
Wśród stosowanych przez badanych sposobów symbolicz
nego przedstawienia wpływu choroby na ich świat wartości
znajdowały się kolejno:
a) Rysowanie na kartce

• symboli odnoszących się do przeżyć towarzyszących chorobie
oraz do ich skutków (np. S.W., 1. 39, rysuje krzyż umieszczo
ny w sercu; krzyż obrazuje cierpienie, z jakim zetknęła się
w szpitalu, serce to doświadczona wtedy wzajemna pomoc,
życzliwość i dobro panujące między chorymi i ich opiekuna
mi);
• schematów objaśniających dostrzegany wpływ choroby (np.
M.N., 1. 26, rysuje okrąg, mający symbolizować świat jej
wartości sprzed zachorowania, i wchodzące lub wychodzące
z niego strzałki, które symbolizują spadek znaczenia jed
nych wartości, a wzrost znaczenia innych wartości);

118 Osoby, które nie wykonały tej próby, poprzestawały albo na słownym wyjaśnie
niu wpływu choroby na swój świat wartości (4 osoby), albo zaprzeczały istnie
niu takiego wpływu w ogóle (5 osób).
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• konkretnych przedmiotów symbolizujących odkryte po za
chorowaniu wartości (np. W.K., 1. 35, rysuje m.in. radio
i drzewo, symbolizujące narodziny po zachorowaniu zainte
resowań muzyką i przyrodą).

b) Dzielenie kartki linią na dwie, zazwyczaj nierówne, czę
ści, z których jedna, zazwyczaj większa, symbolizować miała
świat wartości po zachorowaniu, druga, mniejsza - świat war
tości sprzed okresu choroby. Dodatkowo niektórzy badani:
• opatrywali pisemnym komentarzem jedną z części kartki
(np. U.Ł., 1. 32, w części odnoszącej się do aktualnego świata
wartości, napisała: „Jestem o wiele bogatsza”);
• rysowali w obu częściach kartki coś, co symbolizowało porzą
dek wartości charakterystyczny dla ich indywidualnego
świata wartości z okresu przed zachorowaniem i po nim (np.
P.L., 1. 33, w części odnoszącej się do okresu sprzed choroby
narysował chaotycznie przecinające się linie mające symbo
lizować chaos w świecie wartości, w części odnoszącej się do
aktualnego świata wartości - linie równoległe oddające jego
uporządkowanie);
• jedną z części zaginali i chowali pod drugą (np. W.L., 1. 26,
mniejszą część kartki, odnoszącą się do świata wartości
sprzed choroby, „schowała” pod część kartki symbolizującej
jej aktualny świat, co oznaczać miało jej dystans wobec war
tości sprzed choroby).
c) Pomięcie i odrzucenie kartki symbolizującej wartości
sprzed choroby albo jej potarganie dla zaznaczenia zniszcze
nia przez chorobę tego świata; jedna osoba dodatkowo potar
ganą kartkę złożyła na nowo dla zaznaczenia aktualnego od
budowania zniszczonego przez chorobę świata wartości.

d) Zbliżenie kartki do oczu dla pokazania większej aktual
nie wrażliwości na wartości z indywidualnego świata.

e) Odwrócenie kartki na drugą stronę dla pokazania, zaist
niałego po chorobie, odwrócenia porządku wartości (wywróce
nia go do góry nogami).
2. Jak wynika z analizy próby klinicznej Mój świat warto
ści a choroba, badani z reguły oceniają pozytywnie wpływ cho
roby na przemiany w swym świecie wartości (72 proc, bada
nych), bardzo rzadko natomiast przyznają się wprost do jej
negatywnych następstw (8 proc, badanych)119.
119 20 proc, badanych dostrzegało zarówno pozytywny, jak. i negatywny wpływ
choroby na przemiany w swym świecie wartości.
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Takie subiektywne przekonanie większości badanych o ist
nieniu niemal wyłącznie pozytywnych zmian w ich światach
wartości po zachorowaniu nie odpowiada zaobserwowanym
w historiach życia badanych faktom, świadczącym o tym, że
wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Mo
żliwy sposób rozumienia tej rozbieżności przedstawię w ostat
nim rozdziale pracy.
3. Wskazując w próbie klinicznej Mój świat wartości a cho
roba na pozytywny wpływ choroby na przemiany swego świa
ta wartości, badani najczęściej mówili o swej większej niż
przed zachorowaniem wrażliwości na wartości z indywidual
nego świata wartości, tj. o większej niż dawniej gotowości do
ich konsekwentnego i wytrwałego realizowania oraz o wię
kszej niż przed zachorowaniem gotowości do stawania w ich
obronie, gdy możliwości ich urzeczywistniania w świecie są
zagrożone (64 proc, badanych dostrzegało tę przemianę):
„Przed chorobą inny był cały świat, więc i świat moich wartości też
był inny. Tamten świat był pełen lęku, niepokoju. Był to świat głów
nie marzeń, marzeń o miłości1, pomocy wzajemnej, życzliwości, ma
rzeń, w które nie wierzyłam, że się spełnią. Teraz, po załamaniu, ja
kie mnie dotknęło, świat wartości nie jest już tylko światem marzeń,
ale światem realnego ich spełniania, światem, w którym wartości re
alizuję. Jest to świat zupełnie inny, harmonijny, spokojny, dający
więcej zadowolenia i szczęścia. Dawne marzenia z tamtego świata
spełniły się. Po dawnym świecie zostało trochę lęku i niepokoju, i w
tym sensie on dalej istnieje, ale na brzegu, pokonany przez świat no
wy” (W.L., 1. 26).
„Mój świat wartości przed chorobą był taki sam jak dziś. Choroba nie
wpłynęła na treść tego świata, ale zbliżyła ten świat do mnie i warto
ści stały się dla mnie jeszcze bardziej wyrazistymi. To dało mi nową
siłę twórczą, nowy impuls, aby walczyć o ich realizację” (U.F., 1. 32).

„W klinice doznałam strasznych cierpień i zobaczyłam straszne cier
pienie. Doświadczenie tego cierpienia uświadomiło mi to, o czym już
wcześniej wiedziałam, ale chyba czego do końca nie potrafiłam, że
muszę pomagać innym ludziom. W szpitalu nauczyłam się rozumieć
ludzi i nieść im pomoc, taką konkretną, prawdziwą, a nie tylko de
klaratywną” (U.Ł., 1. 32).
„Mój świat wartości był taki sam. Nie znałem wtedy tylko drogi reali
zacji siebie. Teraz, po przejściu cierpienia związanego z chorobą,
znam ją. Tkwi ona w pokonywaniu siebie, swej bezsilności, bezrad
ności. Wiem teraz, co chcę, potrafię cieszyć się, że żyję, że jestem”
(B.D.,1. 34).
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„Przed chorobą miałem te same cele co dziś, ale je gorzej realizowa
łem. Choroba nauczyła mnie dbania o siebie, wytrwałości w dążeniu
do swych celów. Zrozumiałem, że człowieka, który ma cele, trudno
zniszczyć. Tylko przez to, że mam cele i staram się je realizować, wy
szedłem z głębokiego kryzysu” (B.Z., 1. 31).

Mówili także o występującym po zachorowaniu wzbogace
niu indywidualnego świata wartości o wartości wcześniej (tj.
przed zachorowaniem) niedoświadczane jako ważne i niestanowiące przedmiotu dążeń (np. wartości estetyczne, poznaw
cze, osobowe, moralne, religijne), a obecnie uważane za bar
dzo ważne w życiu, a nawet często za nadające życiu sens, jak
wartości np.: religijne, osobowe czy moralne (60 proc, bada
nych wskazało na taką zmianę):
„Depresja wniosła w moje życie coś duchowego. Uduchowiła mnie,
bardziej uwrażliwiła na świat duchowy. Już wcześniej mój brat poka
zywał mi ten świat, ale pozostawałem nań obojętny. Depresja otwo
rzyła mnie na wartości duchowe. W mojej wizji świata centralne
miejsce zajął drugi człowiek. Był on dla mnie zawsze ważny, ale do
piero po przejściu depresji zacząłem patrzeć na niego głębiej. Depre
sja rozszerzyła moje widzenie świata. Wywołała we mnie konflikt po
między tymi wartościami duchowymi a wartościami materialnymi.
W depresji klęskę poniosła, dotąd hołdowana przeze mnie, matema
tyczna wizja świata: świata niższej matematyki, świata prostego, bez
uczuć, świata wymiernych sukcesów i posiadania. Depresja odsłoniła
przede mną wartości, które chyba zawsze we mnie drzemały. Wyzwo
liła je. Pewnie gdyby nie ona, wartości te ujrzałbym także, tylko że
depresja przyspieszyła ten proces. Ja nie wskoczyłem w duchowość
automatycznie. To musiało już zacząć się wcześniej. Depresja proces
ten przyspieszyła” (U.D., 1. 27).
„Depresja - to nagła przerwa w życiu, nagłe zatrzymanie. Ona za
trzymała mnie w marszu hulaszczego życia, przerwała to życie. Za
uważyłem, że idę złą drogą, że się staczam. Depresja pokazała mi, że
liczy się zupełnie co innego, głównie to, o czym w liceum mówiła nam
Pani Profesor: »To co zrobicie za życia dla ludzi, jak was będą cenić
po śmierci - to się liczy«” (M.S., 1. 31).
„Przeżycia choroby uwrażliwiły mnie na muzykę. Inaczej patrzę na
przyrodę. Dostrzegam ją, jestem jej ciekawy. Zainteresowałem się
światem, poznawaniem go i zwiedzaniem. Ponadto, widząc cierpie
nie innych pacjentów i pomoc lekarzy, poznałem wartość wzajemnej
życzliwości, pomocy, braku zawiści i nieporozumień” (W.K., 1. 35).

„Choroba była mi potrzebna, choć lekarze powiedzieliby coś innego.
Oczywiście, może to być uznane za urojenie religijne, ekstazę jakąś.
Dla mnie jednak choroba była nawróceniem, początkiem nowego ży-.
cia. Zrozumiałam, jakie wartości są najważniejsze, że moim celem
w życiu jest dojść do świętości” (I.H., 1. 39).
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„Od czasu zachorowania bardziej cenię zdrowie. Jak czasem tak bar
dzo dużo chcę od życia: samochodu, telewizora kolorowego, to myślę
sobie o zdrowiu, że ono jest najważniejsze. I gdy widzę tylu nieszczę
śliwych ludzi, kalek, starców, to myślę sobie, że ja mam wszystko.
Przed chorobą tak nie myślałam” (B.E., 1. 45).

Inni mówili o zmianie po zachorowaniu hierarchii warto
ści, polegającej najczęściej na uznaniu za najważniejsze w ży
ciu wartości dotąd za takie nieuważanych (głównie z grupy
wartości osobowych i moralnych oraz Sacrum) i podporządko
waniu im wartości dotąd cenionych najbardziej, głównie war
tości hedonicznych i utylitarnych: przyjemność, używanie ży
cia, lub witalnych: siła przebicia, spryt życiowy, atrakcyjność
fizyczna120 (49 proc, badanych wskazywało na taką zmianę):
„Przed chorobą tylko ja liczyłem się tak naprawdę. Teraz bardziej in
ni się liczą. Kiedyś ja byłem kimś dla siebie centralnym i jedyną war
tością, teraz, po kryzysie, mój świat wartości to całość: Ja i otoczenie”
(Z.O., 1. 34).
„Przed chorobą przeważały we mnie oczekiwania wobec innych,
»chcenia« - nad moim »dawaniem«. Przedtem wiele spraw mnie ra
niło, teraz jestem bardziej tolerancyjna. Teraz mniej przejmuję się
zewnętrznymi przejawami życia. Choroba przewróciła do góry noga
mi mój świat” (E.Z., 1. 35).
„Przed chorobą chciałam tylko wolności. Jak potem siedziałam pier
wszy raz w klinice i z okna widziałam chodzących po ulicach ludzi, to
chciałam chodzić tak jak oni. W czasie pierwszej hospitalizacji to na
psychoterapii inni mnie nie obchodzili, słuchałam wszystkiego, co
mówią, ale odnosiłam to tylko do siebie. Potem, w czasie kolejnych
hospitalizacji, to nałożyłam na siebie obowiązek czynić dobrze dla
wszystkich, aby nie być skazaną na potępienie i aby pokazać Bogu,
jak go kocham. Ostatnio dopiero zrozumiałam, że nie jestem nikim

120 Wyjątek stanowią tu 2. osoby, które, jak m.in. P.L., 1. 33, po przejściu choroby
wartości duchowe (takie jak: dobro, prawda, piękno) podporządkowali, ich zda
niem, bardziej „przyziemnym” i związanym najczęściej z dobrami materialny
mi:
„Po kryzysie zmieniło się moje podejście do wartości. Nie są one już takie abso
lutne jak dawniej przed chorobą i w chorobie, a bardziej relatywne i dostosowa
ne do sytuacji. Kryzys pomógł mi z nich zrezygnować. W kryzysie potrzebowa
łem tych absolutnych wartości w ramach samoobrony, do utrzymania wiary
w samego siebie. Ale wychodząc z kryzysu, nie można zabierać z sobą tych war
tości. Ciągłe poruszanie się w nich, gdy obok są inni ludzie, realne sytuacje,
grozi bowiem kolejnym kryzysem i załamaniem. Aby żyć i utrzymać rodzinę,
trzeba myśleć o realnych sytuacjach i realnych potrzebach. Uważam teraz, że
wartości ekonomiczne są podstawowe. Gdy ich nie ma, to rozwój wewnętrzny
rozbija się na tym braku. Po kryzysie przedefiniowałem wartości. Nie są one już
tak idealne i tak kategoryczne w swym żądaniu realizacji”.
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wyróżnionym szczególnie, że mam takie same szanse jak inni. Tak
jak i oni, w oparciu o przyjazne stosunki z bliskimi, z innymi, mogę
pracować nad swym rozwojem duchowym” (U.H., 1. 26).

Jeszcze inni wspominali o następującym po zachorowaniu
wprowadzeniu ładu i hierarchicznego porządku w dotąd chao
tyczny i niezróżnicowany pod względem ważności świat war
tości (12 proc, osób dostrzega taką zmianę):
„Przed chorobą nie bardzo wiedziałem, czego od życia chcę. Moje
wartości były płytkie, godziłem się na pracę, która nie zaspokajała
moich ambicji. Dopiero zacząłem coś porządkować w moim życiu po
zachorowaniu. Wtedy zrozumiałem, że to, czy odbuduję się czy nie,
ode mnie zależy. Sporo rzeczy zacząłem wtedy robić, których wcześ
niej nie zrobiłbym: zacząłem uczyć się tańca, jeździć na nartach, pod
jąłem decyzję o nauce angielskiego. Rzuciłem pracę, z którą się nie
identyfikowałem, i podjąłem decyzję, że będę pracował samodzielnie
przy własnej uprawie róż. Postanowiłem zmienić środowisko, aby się
odbudować” (P.L., 1. 33).

Niektórzy badani posuwali się w swych pozytywnych oce
nach wpływu choroby na swój świat wartości tak daleko, iż
twierdzili nawet, że chorobie zawdzięczają swe ocalenie przed
pustką, jałowością i bezsensem zmarnowanego życia. Mówili:
„Ja uważam, choć lekarze powiedzieliby coś innego, że choroba była
potrzebna. Ona wpłynęła na moje życie. Dała mu sens. Dzięki niej
zrozumiałam, jakie wartości są najważniejsze w życiu” (I.H., 1. 39).
„Myślę, że gdybym się nie rozchorowała, to wprawdzie nie cierpiała
bym ani ja, ani moi rodzice, tak jak to było w chorobie, ale stale bym
kulała w życiu. Byłabym stale osobą zalęknioną, męczyłabym się ca
ły czas. Myślę, że mogłabym zmarnować swoje życie. Dopiero kryzys
wstrząsnął mną i mogłam po nim bardziej stanąć na nogach” (W.L.,
1. 26).

4. Należący do rzadkości badani, którzy w próbie klinicznej
Mój świat wartości a choroba dali wyraz swemu przeświad
czeniu o jednoznacznie negatywnym wpływie choroby na swój
świat wartości, wskazywali na zapoczątkowane chorobą
(i związane z ogólnym spadkiem sił witalnych, utratą wiary
w siebie i izolacją od innych) stopniowe zubożenie tego świata
i narastające trudności z jego realizacją. Mówili:
„Wartości zostały przez chorobę zniszczone. Straciłam możliwość
osiągnięcia celu, spełnienia, straciłam zadowolenie” (A.O., 1. 29).

Przed zachorowaniem moje życie było zupełnie inne. Byłam opera
tywna, miałam dużo energii. Teraz ogarnia mnie ociężałość, jestem
bezradna, uciekam w sen. Nic nie planuję, bo wiem, że będę miała
trudności z realizacją moich zamierzeń. Przed chorobą obracałam się
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bardziej wśród ludzi, jeździłam na wystawy do Krakowa. Teraz nie
mam żadnych zainteresowań. Mój rozwój kulturalny uległ zahamo
waniu. Nie rozwijam się, nie wychodzę z domu, a jeśli już, to tylko
w towarzystwie mamy lub taty” (M.N., 1. 26).

5. Uzasadniając pozytywny wpływ doświadczeń choroby na
przemiany w swym biegu życia odnoszące się do zmian w ich
indywidualnych światach wartości, badani niemal zawsze
wskazywali na rolę przeżywanego w chorobie, lub w okresie
wychodzenia z niej, cierpienia. Ich zdaniem, cierpienie, jakie
go doświadczali, stało się okazją do analizy własnego biegu ży
cia i rewizji dotąd stawianych przed sobą zadań, a także skło
niło ich do poszukiwania nowych i bardziej wartościowych ce
lów, których urzeczywistnianie uczyniłoby ich życie bardziej
niż dotychczas wartościowym.
Cechy choroby, które, zdaniem badanych, uczyniły z niej
szansę na pozytywne przemiany ich indywidualnych światów
wartości, badani opisywali najczęściej w sposób następujący:

a) Choroba, niosąc z sobą nigdy wcześniej nieznane do
świadczenia, wśród których'przewagę stanowiły doświadcze
nia zagrażające bezpośrednio życiu, a przez to rodzące cierpie
nie, przerywa dotychczasowy bieg życia, zmusza do zatrzyma
nia się, zastanowienia nad własnym życiem, refleksji nad
tym, po co warto żyć i co w życiu liczy się najbardziej (60
proc, osób):
„W chorobie poczułam, jak blisko człowiek jest śmierci, jak niewiele
go od niej dzieli. Zrozumiałam, jak niektóre wartości w życiu są istot
ne. Bo nadchodzi moment i trzeba się rozliczyć, i wtedy można wyjść
na minus. Choroba była jak ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed zbyt ła
twym traktowaniem życia, przed traktowaniem życia tylko w formie
powierzchniowej, zewnętrznej, bez wgłębiania się do wewnątrz, ku
rozwojowi wewnętrznemu” (E.Z., 1. 35).
„Choroba - to straszne przeżycie! Zmusza do myślenia, do refleksji
nad tym, co w takim razie jest ważne. To cierpienie sumienia. Mówi
się, że cierpienie uszlachetnia. Ale na twarzy tego nie widać od razu.
To proces powolny, wewnętrzny. To praca nad sobą” (K.F., 1. 44).

„Kryzys zburzył wszystko, co było już postawione. Zmusił mnie do
budowy na nowo. Od nowa musiałam stawiać wszystko” (U.Ł., 1. 32).
„Depresja to tak, jakbym dotąd żył w mieście, na powierzchni,
a w depresji dopiero zszedł do systemu kanalizacyjnego miasta i za
czął to miasto poznawać od tej jego podziemnej strony. W depresji
poznaje się brudy świata, depresja pozbawia siły do dążenia i rozwią
zywania problemów życia. Depresja, stanowiąc potężne zagrożenie,
zmusza do refleksji nad tym, co może nieść ratunek i co rozwiązuje
problem życia. Depresja otworzyła mnie w ten sposób na wartości
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duchowe i przy ich pomocy, z wiedzą o »brudach« świata, wyszedłem
na zewnątrz” (U.D., 1. 27).
„Nagle, w chorobie, znalazłem się w obcym i wrogim świecie, bezrad
ny wobec niego. Odczułem swoją małość, zablokowanie moich możli
wości rozwoju. Wielkie cierpienie, nie da się go porównać z innymi
cierpieniami życia. Rzuciło mnie na kolana i kazało mi wstawać na
nowo i walczyć od nowa o swoją przyszłość. Wtedy musiałem na no
wo zastanowić się nad moim życiem” (U.F., 1. 32).

„Choroba to straszne cierpienie. Lęk, ucieczka przed czymś, czego się
nie zna, wielka niepewność jutra. Dopiero w tym cierpieniu pozna
łem siebie. Dokonałem analizy swego życia. Choroba była obrachun
kiem z sobą, samokrytyką. Po niej nastąpiła zmiana na lepsze. Ale
nie stało się to od razu. Dużo myślałem, analizowałem, walczyłem
z samym sobą z pomocą Bożą. Musiałem, jak dziecko, po chorobie za
czynać od początku, jak dziecko uczyć się od nowa żyć, czytać - bo
zapomniałem w chorobie. Ja, który na traktorze niemal wychowałem
się, bałem się potem wsiąść na niego. Leki nic nie załatwiały. Trzeba
wmawiać w siebie optymizm, aby iść do przodu, stale! Przechodząc
przez cierpienie, można przemyśleć wiele spraw, dojść do dużo le
pszych jakości życia. Ale to nie przychodzi samo!” (C.Z., 1. 36).

„Choroba była strasznym cierpieniem. Widziałem śmierć przed ocza
mi. Przetrzymałem to wszystko. Dzięki celom [dzieci i ich wychowa
nie, przypis M.O.], jakie w życiu miałem. One trzymały mnie przy
życiu, dzięki nim się pozbierałem. Choroba zahartowała mnie na cio
sy, więcej we mnie siły do odbudowania się i do realizacji celów”
(B.Z., 1. 32).

b) Choroba, stwarzając okazję do bliskich kontaktów z in
nymi cierpiącymi ludźmi, pozwoliła na odkrycie dzięki nim te
go, co w życiu i w kontaktach z innymi liczy się najbardziej
(16 proc, osób):
„Napatrzyłam się na cierpienie ludzkie w szpitalu. Dzięki temu le
piej rozumiem ludzi chorych, rozumiem, gdy ktoś mówi, że nic mu się
nie chce, tylko by leżał. W klinice zobaczyłam jak można sobie wza
jemnie pomagać. Jak można być dla siebie dobrym i tak trzeba”
(B.E.,1.45).

c) Pojawiające się w czasie choroby, i przez lekarzy inter
pretowane jako urojeniowe, doświadczenia w bezpośredni spo
sób wpłynęły na przewartościowanie dotychczasowych sposo
bów życia (12 proc, osób):
„Leżąc w szpitalu, gdy pierwszy raz zachorowałam, całymi dniami
uczyłam się do egzaminu wstępnego na romanistykę. Chciałam zła
pać ten cel - zdać egzaminy, bo wiedziałam, że jeśli go teraz nie zła
pię, to potem już nigdy nie będę go miała. Zażywałam dużo leków,
inni pacjenci przeszkadzali mi, denerwowali mnie, bo nie mogłam się
skupić. Aż tu nagle, pewnej nocy zdarzyło się coś, co możesz sobie
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uważać za urojenie, choć to było realne. Otóż, leżąc w łóżku, w nocy,
nagle ujrzałam jasność, a w niej postać koleżanki, która też leżała ze
mną wtedy w klinice. W tej jasności podeszła do mnie i mówiła: »Ulu,
Ulu«. Zrozumiałam nagle, że mam się nią zająć na oddziale, że mam
przestać myśleć tylko o sobie, a zająć się innymi. Po tym zdarzeniu
moja dusza zaczęła się budzić. Wartości, które teraz są dla mnie naj
ważniejsze, zaczęły się przejawiać w urojeniach, których treść odno
siła się zawsze do miłości i spraw ostatecznych. To wszystko mówiło
mi, abym oderwała się od dotąd ważnych tytułów, zaszczytów, pozy
cji” (U.H., 1. 26).
„Tuż przed tym, jak zabrali mnie pierwszy raz do szpitala, wróciłem
do domu po jednej z kolejnych imprez. Byłem w domu sam, w ku
chence palił się gaz. Wtedy nagle wpadłem w panikę, że to zły duch
chce mnie wciągnąć do ognia! Zacząłem krzyczeć, modlić się - po raz
pierwszy od nie wiem ilu lat - całować krzyże, walić głową w kalory
fer. Nagle zobaczyłem, jak złe było moje dotychczasowe życie. Od te
go zaczęła się moje przemiana” (M.S., 1. 31).

Zatem, jak wynika z przedstawionych tu sposobów uzasad
niania przez badanych pozytywnego wpływu choroby na ich
świat wartości, najważniejszym czynnikiem uznanym przez
nich za decydujący o pojawieniu się owych zmian, są oni sami.
Choroba stwarza jedynie okazję do dokonania takich prze
mian, nie wprowadza ich jednak sama i automatycznie: to,
czy do nich dojdzie, zależy bowiem - zdaniem badanych - od
nich samych, a ewentualnie dokonujące się zmiany wymagają
ich decyzji oraz ich wysiłku i przebiegają zwykle stopniowo.
Zdolność badanych do dokonywania w obliczu cierpienia,
jakie niesie z sobą choroba, takich przemian w indywidual
nych światach wartości, które mogą się przyczyniać do ich peł
niejszego osobowego stawania się, może być traktowana,
w świetle rozważań zawartych w części teoretycznej pracy, ja
ko kolejny przykład ich zachowanej, pomimo choroby, zdolno
ści do osobowego rozwoju na drodze wyznaczonej przez war
tości.

5. Rozwój osobowy po zachorowaniu na schizofrenię
a postawa wobec choroby
Choć przeprowadzone badania generalnie zdają się po
twierdzać wyrażone w drugiej hipotezie pracy przypuszczenie
mówiące o zależnościach pomiędzy typem postawy wobec cho
roby a rodzajem przemian w indywidualnym świecie wartości
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człowieka chorego, to jednak wskazują, że zależności te są
znacznie bardziej złożone i w przypadku poszczególnych osób
nie zawsze znajdują swoje pełne potwierdzenie.
Złożoność, o jakiej tu mowa, wypływa z jednej strony z cha
rakteru samej postawy chorych wobec własnej choroby: oka
zuje się bowiem, że postawa ta nie jest w przypadku wszy
stkich badanych jednakowo spójna, co czyni wyrażony w oma
wianej tu hipotezie podział na postawę akceptującą i afirmującą chorobę oraz oddzielającą i wykreślającą ją z biegu życia
jedynie przybliżonym. Z drugiej strony, złożoność ta wyraża
się w obecności w biegu życia niemal wszystkich badanych bez względu na rodzaj zajmowanej przez nich postawy wobec
swej choroby - obu typów przemian ich świata wartości, doko
nujących się w nim pod wpływem doświadczeń choroby: prze
mian prowadzących do pełniejszego spełniania się osobowego,
jak i przeciwnych do nich przemian spełnienie to utrudniają
cych.
Poniżej w sposób bardziej szęzegółowy omawiam oba za
sygnalizowane tu problemy, których ujawnienie w trakcie ba
dań nie pozwala na jednoznaczne ustosunkowanie się do
przyjmowanej w pracy hipotezy, mówiącej o związkach pomię
dzy postawą wobec choroby a możliwościami osobowego roz
woju człowieka chorego.

Postawa wobec choroby
Wszyscy badani zajmują wobec swej choroby określoną po
stawę i dają jej wyraz zarówno w spontanicznych wypowie
dziach zawartych w opowieściach o swym życiu, jak i pytani
o nią wprost w bezpośredniej rozmowie na jej temat oraz
w symbolicznym „braniu jej w swe ręce” - jak czynili to w pró
bie klinicznej Ja i choroba.

Poznawczy i oceniający stosunek do choroby
Mimo znacznych różnic, jakie dzielą badanych w odniesie
niu do ich behawioralnego nastawienia wobec własnej choro
by121, poznawczy i oceniający stosunek do niej jest wśród nich
bardzo zbliżony.

121 Różnice te, ujawniające się w próbie klinicznej Ja i choroba, zostaną szerzej
□mówione w dalszej części rozdziału.
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1. Niemal wszyscy badani przeżywają swoją chorobę jako
ważne wydarzenie życia o charakterze egzystencjalnym, doty
czące ich jako całości i niosące z sobą cierpienie.

2. Z wyjątkiem jednej osoby wszyscy badani uważają, że
doświadczenie choroby zmieniło ich pod wieloma względami
(zmianie uległ ich stosunek do samych siebie, do innych, do
świata jako takiego oraz do rzeczywistości świat ten transcendującej, czyli - jak mówili - do Boga), i wśród następstw swe
go zachorowania zdecydowana większość z nich (83 proc, ba
danych) dostrzega zmiany pozytywne122, a tylko niewielu (17
proc, badanych) zmiany te ocenia w sposób jednoznacznie ne
gatywny.
a) Mówiąc o pozytywnych następstwach swego zachorowa
nia, wyrażających się w zmianie swego stosunku do samych
siebie, badani mówili kolejno o:
• lepszym poznaniu siebie oraz własnych możliwości i wyni
kającej z tego umiejętności lepszego kierowania własnym
życiem, tj. sprawowania nad nim kontroli i poszukiwania
pomocy innych, gdy sprawowanie jej staje się utrudnione,
np.:
„Po chorobie bardziej obiektywnie patrzę na siebie. Nie podejmuję się
zadań, o których wiem, że są dla mnie zbyt trudne. Bardziej dbam
o siebie i o swoje zdrowie. Czasem miewam okres 1-, 2-dniowej de
presji. Notuję je w kalendarzu, analizuję, co je spowodowało, rozma
wiam z mężem, szukam pomocy” (W.L., 1. 26);

• przewartościowaniu dotąd stawianych przed sobą celów
i wyższym stopniu ich realizacji niż dawniej, np.:
„Choroba była samokrytyką, obrachunkiem z sobą, z tym, do czego
w życiu dążyłem i czego od niego chciałem. Po chorobie stałem się
wytrwalszy i bardziej wytrzymały. Jestem bardziej pewny siebie po
przejściu tego” (C.Z., 1. 36);

• częstszym niż dawniej zastanawianiu się nad sobą i swoim
życiem oraz częstszym analizowaniu własnego postępowa
nia z punktu widzenia realizowanych w nim celów, np.:
„Do czasu choroby życie moje nie było zbyt przemyślane. Zmiana na
stąpiła po wyjściu z kliniki. Tam wertowałem przeszłość i zrozumia

122 Jak wynika z rozmowy na temat postawy wobec choroby, 48 proc, badanych
dostrzega niemal wyłącznie pozytywne następstwa swego zachorowania, 14
proc, dostrzega tyle samo zmian pozytywnych, ile negatywnych, a 21 proc, ba
danych uważa, że negatywnych następstw choroby jest więcej niż pozytywnych.
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łem, że muszę teraz żyć inaczej, lepiej, że muszę się wziąć w garść
i realizować cele, które są dla mnie ważne” (Ł.R., 1. 25).

Z kolei mówiąc o pozytywnych następstwach własnej cho
roby w odniesieniu do związków łączących ich z innymi
ludźmi, badani wskazywali kolejno na:
• większe zrozumienie innych ludzi i ich problemów, np.:
„Rozumiem teraz lepiej innych ludzi, lepiej rozumiem ich słabości,
stać mnie na tolerancję wobec nich” (B.D., 1. 34);

• większe niż wcześniej pragnienie zbliżenia się do innych lu
dzi i uczestniczenia w ich świecie, np.:
„Przed chorobą byłem bardziej obojętny na innych, bardziej zajęty
sobą niż innymi. W chorobie zamykałem się całkiem w sobie. Utraci
łem z nimi kontakt. Teraz więcej niż dawniej myślę o innych i mniej
koncentruję się na sobie” (P.L., 1. 33).

Dostrzegając pozytywny wpływ swej choroby na relacje ze
światem zewnętrznym jako takim, badani najczęściej mówili
o następującym po kryzysie:

• zbliżeniu się do świata przyrody i ujrzeniu jego piękna, np.:
„Myślę, że po chorobie zbliżyłam się do przyrody przez działkę, którą
nigdy przedtem się nie zajmowałam, a na którą zaczęłam jeździć do
piero z rodzicami, gdy już nigdzie sama nie dałam rady jeździć. Za
częłam obserwować to, co tam rośnie, sama sadziłam, siałam. Polubi
łam to i jest to zajęcie, które najchętniej w ciągu dnia bym robiła”
(M.N., 1. 26);

• większym zainteresowaniu sprawami świata zewnętrznego
i większym ich rozumieniu, np.:
„Depresja dała mi poczucie pewnej skrajności, ekstremum życiowe
go. Otwarła mnie na skrajności, jakie są w świecie, na dobro i zło
w nim obecne. Dojrzalej patrzę teraz na świat, bardziej go rozumiem.
Szukam przyczyn zła, a nie tylko widzę jego skutki. Zrozumiałem, że
przyczyny te nie są proste, namacalne, konkretne, a głębsze. I tych
właśnie szukam” (U.D., 1. 27);

• wzroście poczucia łączności i integracji ze światem, np.:
„Po chorobie poczułem wielką integrację ze światem, jakiej nigdy
wcześniej nie doświadczałem, takie odczucie spójności, jedni. Cier
pienie zbliżyło mnie do świata, dzięki niemu mogę odczuwać radość
i szczęście z istnienia” (B.D., 1. 34).

Wreszcie, wskazując na pozytywny wpływ swej choroby na
ich relacje z Bogiem, badani mówili o zbliżeniu się do Boga,
odczuciu jego obecności w świecie, o lepszej i bardziej osobistej
formie kontaktu z nim, np.:
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„Może nigdy bym się nie nawróciła, gdybym nie przeszła tej choroby.
Przez 15 lat nie chodziłam do kościoła ani do spowiedzi czy komunii.
Przez chorobę nawróciłam się, odczułam, że Bóg istnieje i że mnie
kocha. Nie jest to moje urojenie. Ja tej Jego obecności i miłości do
świadczyłam!” (I.H., 1. 39).

b) Przedstawiając negatywne następstwa swego zachoro
wania, uwidaczniające się w zmianie stosunku do samych sie
bie, badani mówili najczęściej o:

• utracie wiary w siebie i w swoje możliwości, np.:
„Po chorobie poczułam się zupełnie bezradna. Po lekach stałam się
spowolniała, nie potrafię pewnych rzeczy zrobić. Nie sypiam dobrze,
jestem zmęczona. Nie wierzę w siebie” (R.G., 1. 36);

• utracie zaufania do siebie i lęku przed sobą, np.:
„Po zachorowaniu bałam się samej siebie. Straciłam ufność, pewność.
Nie wiem, co we mnie siedzi, do czego jestem zdolna” (E.Z., 1. 35).

Z kolei, odnosząc negatywne następstwa własnej choroby
do swych relacji z innymi ludźmi, badani mówili kolejno o:

• spadku zaufania do innych i wynikającej z tego tendencji do
wycofywania się z kontaktów z innymi i zachowywania dys
tansu wobec nich, np.:
„Po zachorowaniu stałam się jeszcze bardziej nieufna do ludzi, niż
byłam wcześniej. Boję się, że są moimi wrogami, że śmieją się ze
mnie, o mnie mówią. Boję się innych ludzi! Gdy widzę jakąś koleżan
kę, to nie wiem, co powiedzieć. Mam wrażenie, że ona chce się dowie
dzieć czegoś o mojej chorobie, aby to omawiać potem z innymi. Boję
się tego, choć nie wydaje mi się to do końca możliwe” (A.O., 1. 28);

• mniejszej pewności siebie w kontaktach z innymi spowodo
wanej przeświadczeniem, że wszyscy inni są od nich lepsi,
np.:
„Po zachorowaniu wydaje mi się, że inni są lepsi ode mnie: piękniej
si, mądrzejsi, inteligentniejsi. Że mają więcej niż ja możliwości, że
mnie już na nic nie stać. Jestem dlatego wobec innych taka nieśmia
ła, zalękniona, i dlatego praktycznie z domu nie wychodzę” (M.N.,
1. 26);

• spadku zaangażowania w problemy innych ludzi, np.:
„Kryzys stworzył mi bardziej egoistyczne podejście do życia, bardziej
mi kazał myśleć o sobie niż o innych ludziach” (U.F., 1. 32).
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Mówiąc o negatywnych następstwach własnej choroby
w odniesieniu do swych relacji ze światem jako takim, badani
mówili o:

• spadku zainteresowania światem zewnętrznym i izolacji od
jego spraw, np.:
„Świat mniej interesuje mnie teraz. Wydaje mi się taki nudny” (Z.O.,
1. 34);

• trudnościach ze zrozumieniem tego, co dzieje się w świecie,
np.:
„Słucham dziennika codziennie, aby wiedzieć, co dzieje się w świecie.
Ale nie rozumiem wiele z tego, co tam słyszę, nie wierzę, że to pra
wda, co tam mówią, choć wcześniej zawsze miałem takie rozeznanie”
(Ł.R.,1. 25).

Wreszcie, dostrzegając negatywne następstwa własnej cho
roby w odniesieniu do ich relacji z Bogiem, badani mówili
o rodzących się w nich uczuciach żalu i złości wobec Boga oraz
o utracie wiary w Jego dobroć i miłosierdzie, np.:
„Czuję, że Go przestałam kochać. Że On mnie też przestał kochać, bo
zsyła na mnie cierpienia. Boję się bardzo Boga. Boję się, że po śmierci
ześle mnie do piekieł, bo narzekam na Niego, wygaduję na Niego ta
kie rzeczy. Ale choroba, jaką na mnie zesłał, to takie piekło!” (M.N.,
1. 26).

3. Zdecydowana większość badanych (80 proc.) ma poczu
cie, że choroba i towarzyszące jej cierpienia, pomimo wielu
często negatywnych tego następstw, uczyniło ich ludźmi bar
dziej doświadczonymi, a nawet pod pewnymi względami le
pszymi i bardziej wartościowymi, niż byli wcześniej. Mówili:
„Czuję się inny. Odczuwam radość istnienia. Czuję się lepszy i bar
dziej dojrzały. Mimo iż to, co przeszedłem, było chorobą, ponieważ
z tego wyszedłem, uważam, że był to też proces dojrzewania, proces
tworzenia. W naturze, w ewolucji nie wszystko jest przecież do końca
uzasadnione i logiczne. Są różne aberracje w rozwoju, ale jednak
w rozwoju. I taką aberracją w rozwoju była moja choroba. Myślę, że
gdyby nie wstrząs, jakiego doznałem, nadal tkwiłbym w swej bezrad
ności wobec życia. Dzięki niemu jestem silniejszy, dojrzalszy i chyba
lepszy” (B.D., 1. 43).

4. Z wyjątkiem dwóch osób, które kategorycznie zaprzeczy
ły, jakoby choroba, na jaką zachorowali, niosła z sobą lub mog
ła nieść w przyszłości jakiś sens123, wszyscy pozostali dostrze
12,1 Osoby te utożsamiały swą chorobę całkowicie ze złem i dostrzegały jedynie jej
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gają płynący z doświadczenia choroby sens, pomimo iż z regu
ły (57 proc, badanych) wskazywali jednocześnie na zło, jakie
ona z sobą niesie.
Zdaniem badanych, złem był ogrom cierpienia, jakiego
w chorobie doświadczali oni sami i ich najbliżsi, złem były
także niektóre następstwa choroby, m.in. oddalenie się od lu
dzi, świata, wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Pomimo świa
domości istnienia tego zła, choroba, ich zdaniem, miała sens,
a to, co o sensie tym stanowiło, nie tyle odnosiło się do samej
choroby, ile do jej pozytywnych następstw, dzięki którym mo
gli stać się bardziej dojrzałymi, bardziej doświadczonymi
i bardziej wartościowymi ludźmi. Mówili:
„Obiektywnie rzecz ujmując, sama choroba jest z pewnością złem.
Czasem przecież zupełnie niewinni ludzie jej podlegają. Jest, jak pi
sał prof. Kępiński, »rakiem psychiki" niepozwalającym na wiele rze
czy: ukończenie studiów, podjęcie pracy zgodnej z ambicjami-jak
w moim przypadku. Dla mnie jednak osobiście choroba okazała się
być zbawieniem. Czas jej trwania, pobyty w klinice uważam za naj
ważniejszy okres mojego życia (...). Kryzys zburzył moją pierwotną
konstrukcję psychiczną i pierwotne przyzwyczajenia. Na to nadbudo
wała się stopniowo nowa psychika, z nowymi wartościami etycznymi
i nowym poglądem na świat i ludzi. Gdyby nie ten kryzys, trwałabym
w głupocie do dziś. Teraz, myślę, jestem lepsza. I w tym dostrzegam
sens mojej choroby” (U.H., 1. 26).

Tak rozumiany przez badanych sens choroby nie był - co
podkreślali niektórzy - od razu dla nich widoczny, tak samo,
jak nie od razu widoczne były pozytywne następstwa ich choro
by. Podczas gdy zło choroby, o którym mówili, że niejako zawie
ra się w niej samej, było przez nich szybko rozpoznawane, tak
sens choroby - ich zdaniem - był czymś, co dopiero z czasem
mogli rozpoznać i co nadal uczą się rozpoznawać. Jak mówili:
„Nie da się tak po prostu powiedzieć, czy psychoza jest dobra czy zła,
ma sens, czy go nie ma. W psychozie doświadczam tak wielkiego bó
lu, który jest nie do zniesienia i przeciw któremu bezwolnie się bun
tuję. Patrząc z perspektywy ludzkiej, ułomnej, choroba jest złem
i nie chciałbym tego więcej przeżywać. Patrząc jednak na to cierpie
nie z perspektywy »meta«, z perspektywy transcendencji, odkrywam,
że to, co przeżywałem, było w gruncie rzeczy dobre, że w cierpieniach
tych tkwi ukryty sens, a moim zadaniem jest ten sens odkryć. Prze-

negatywne następstwa (np. R.G., 1. 36: „Nie mogę pogodzić się z chorobą. Ciągle
boję się, że któregoś dnia wrócą duże dawki leków, że kryzys wróci. Przez cho
robę bardzo się postarzałam, psychicznie jestem słabsza. Choroba - to na pew
no zlo. Nie ma żadnego sensu i nie wierzę, abym kiedykolwiek zmieniła zda
nie”).
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czuwam, że to cierpienie potrzebne jest mi, aby przez odkrycie jego
sensu w przyszłości być zdolnym do niesienia pomocy innym cierpią
cym, czego bardzo pragnąłbym. Ale to, o czym mówi ten przeczuwany
i odkrywany sens, widzę dopiero post factum, dopiero gdy to cierpie
nie ucicha. Wtedy dopiero gdy psychoza mija, stopniowo dochodzę do
tej świadomości. Odkrywam, że moim zadaniem jest ujrzeć wartość
cierpienia, odczuwać radość w nim, wyjść poza cierpienie, znosić je
poza wytrzymałość. Tak zresztą pojmuję misję mojego życia: cierpie
nie, konieczność wyzwolenia się od niego i ścieżka do tego wiodąca”
(C.D., 1. 32).

Niemal powszechny charakter opisanych powyżej prawidło
wości charakteryzujących poznawczy i oceniający stosunek ba
danych do własnej choroby zdaje się świadczyć o podejmowa
nych przez nich próbach zaakceptowania swojej choroby i afirmowania jej jako pełnego sensu wydarzenia składającego się
na ich drogę życia. Zgodnie z rozważaniami zawartymi w czę
ści teoretycznej pracy, próby te mogą być rozumiane jako wy
raz wysiłków badanych zmierzających do urzeczywistniania
w obliczu swej choroby wartości postawy, a tym samym stano
wić mogą kolejny przykład zachowania, pomimo faktu zacho
rowania na chorobę psychiczną, zdolności badanych do osobo
wego stawania się na drodze wyznaczonej przez wartości.

Behawioralny komponent postawy wobec choroby

Pomimo iż prawie wszyscy badani dostrzegają sens swojej
choroby i czują się po jej przejściu bardziej doświadczeni, bar
dziej dojrzali, a nawet bardziej wartościowi, mając hipotetycz
ną możliwość - jak w próbie klinicznej Ja i choroba - „wzięcia
choroby w swoje ręce” i uczynienia z nią tego, co z pewnością
zrobiliby, gdyby faktycznie od nich zależała, tylko połowa ba
danych (53 proc.), uznając ją za wartościowe wydarzenie swego
życia, „zachowywała ją przy sobie” i integrowała z całością jego
biegu, podczas gdy pozostali swą chorobę albo - jako „bez sen
su” - „niszczyli” i „wykreślali” z biegu własnego życia (40
proc.), albo odnosili się do niej „z chłodnym dystansem” (7
proc.).
1. Badani, którzy w próbie klinicznej Ja i choroba dali wy
raz swej akceptacji choroby i jej integracji z własnym biegiem
życia, swój stosunek do choroby wyrażali poprzez następujące
sposoby zachowania i towarzyszące im refleksje:

a) Złożenie choroby-kartki na pół lub „w kopertę” albo jej
zwinięcie w rulon i zachowanie przy sobie w kieszeni, dłoni,
torebce, np.:
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„Zwijam te doświadczenia z choroby, aby je ochronić, aby nigdzie nie
pozostały na boku. To wszystko jest ważne: te myśli, przeżycia. Mogę
je teraz konfrontować z rzeczywistością i one pozwalają mi na obie
ktywne spojrzenie na to, co przedtem sądziłam, że jest prawdziwe.
Tamte przeżycia z obecnymi przekonaniami dają mi obiektywny ob
raz świata, który jest mi potrzebny. Te doświadczenia przydają mi
się, chowam je ku pamięci” (W.L., 1. 26).

b) Pozostawienie kartki w nie zmienionej postaci i położe
nie jej blisko siebie, np.:
„Nic nie zrobię z tą kartką. Bo kryzys był, nie mogę go wymazać i nie
chcę nawet tego. Dał mi przecież dużo dobrego. Teraz mogę o nim bez
oporów mówić, mam do niego dystans. Gdybym potargała tę kartkę,
to oznaczałoby, że jestem na niego wściekła, że był. A tak nie jest. On
jest w mojej pamięci i chcę, aby tam był” (U.Ł., 1. 32).
„Nic nie zrobię z tą kartką. Trzeba zostawić to cierpienie. Ono jest
potrzebne. Ono musiało mnie, z takim charakterem, spotkać. Byłam
subtelna, wrażliwa, nadwrażliwa. Kryzys nie był dobrem, bo stwo
rzył wiele cierpień. Nie znaczy to, że cierpienie jest całkiem złe. Cier
pienie jest człowiekowi potrzebne do zbawienia. Człowiek, który nie
cierpi, nie potrafi innych zrozumieć. Cierpienie pomaga zrozumieć
innych! Dlatego nic z nim nie chcę zrobić. Cierpiałam za przyszłe ży
cie, na zapas. Cierpiałam dla przyszłości” (S.U., 1. 29).

c) Rysowanie na kartce symboli, takich jak: krzyż, serce
w koronie cierniowej, strome schody wiodące ku słońcu, odda
jących najistotniejsze przeżycia z okresu choroby, głównie
cierpienie, i ich pozytywny wpływ na dalszy bieg życia, np.:
„Schody, to jest cierpienie, jakiego doznawałam, to droga krzyżowa.
Upokorzenie, walka, złe samopoczucie, złość, że jestem w szpitalu.
Te przeżycia nie powinny mieć miejsca. Ale skoro miały - to widać
miały jakiś sens. Ja nie mam natury przejmującej się. Zawsze sta
ram się znaleźć coś dobrego w każdej sytuacji. W klinice podobała mi
się arteterapia, wycieczki. Innym pacjentom czytałam swoje wiersze
- podobały im się one. Myślę, że można zawsze we wszystkim
znaleźć coś dobrego, nawet w złych rzeczach. Wszystko ma swój sens.
Tylko od człowieka zależy, czy go dostrzeże. Te moje schody były po
to, aby człowiek mógł dojść do doskonałości i zbawienia” (S.W., 1. 39).

d) Przekreślenie kartki, np.:
„Choroba - jest już historią. Trzeba iść naprzód stale i stale. Pomimo
tego, co się w życiu przeszło. Leki nic tu nie pomogą. Trzeba walczyć
z samym sobą, przyjąć wyzwanie tej choroby, nie dać się. Ta choroba
nauczyła mnie tej wytrzymałości. Dzięki niej wydoroślałem i niestra
szne są mi różne przeciwności losu. Stałem się po niej wytrwalszy,
wytrzymały. Ale to dopiero mogę powiedzieć z perspektywy czasu.
Długa droga do tego wiodła. Droga pokonywania własnych lęków”
(C.Z., 1. 36).
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e) Pomięcie kartki i ponowne jej rozprostowanie, np.:
„To cierpienie, jakiego doświadczyłam, było jak wgniecenie w błoto.
Człowiek wychodzi z tego błota, ale nie jest czysty, nie obmył się
w błocie, niby jest ten sam: wymiarowo to ta sama kartka, ten sam
materiał. Ale jest już inny i nigdy nie będzie taki jak był. Jak twarz
staruszki, której zmarszczki dodają dojrzałości, mądrości i doświad
czenia” (K.F., 1. 44).

f) Przetarganie kartki na pół i zniszczenie jednej z jej czę
ści symbolizującej okres życia przed chorobą, np.:
„Choroba - to było rozdarcie na dwie części. Ta, którą zgniatam, to
przeszłość, to, co po doświadczeniu choroby odrzuciłem, co było złym
życiem. Ta druga część to jest to, co z życia zostało. To droga do nie
ba, cel, który znam i który chcę osiągnąć, ale do którego nie wiem,
jak dojść. Po tym czyśćcu choroby muszę znaleźć nową drogę, inną
drogę. Znam ją. Ale nie wiem, jak tam dojść. Czy dojdę?” (M.S., 1. 31).

2. Z kolei badani, którzy dali wyraz braku akceptacji swej
choroby, pragnieniu wykreślenia jej z własnego biegu życia
i oddzielenia od niego, swój stosunek do choroby wyrażali naj
częściej poprzez wyrzucenie kartki, symbolizującej chorobę,
do kosza, jej zgniecenie, potarganie lub przekreślenie i dodat
kowo czynności te opatrywali komentarzami typu:
„To było zupełnie bez wartości, rzecz niepotrzebna i już zapomniana”
(Z.O, 1. 34).
„Chciałabym to wymazać, przekreślić, zniszczyć. Żadnego sensu ta
choroba nie ma. Jest bezsensowna. Po pierwszym zachorowaniu to
myślałam, że trochę ma sens. Jak doszłam po tym do siebie, stałam
się spokojniejsza, zaczęłam rozumieć ludzi. Teraz przez to gardło124
to czuję się wyniszczona chorobą. Nie mogę nigdzie się sama ruszyć,
nie mogę normalnie żyć” (M.N., 1. 26).

„Żeby ten kryzys się rozkruszył, wymazał, znikł z mojego życia”
(A.O., 1. 29).

3. Dwóch badanych, którzy wobec własnej choroby przyjęli
postawę chłodnego dystansu, poprzestawało jedynie na suchej,
niezabarwionej emocją, konstatacji faktu bycia chorym kiedyś
w przeszłości, co wyraziło, przykładowo, w stwierdzeniu:
„Było, minęło. To już przeszłość, teraz jestem tutaj. Chorobę przyj
muję jako fakt, który kiedyś miał miejsce” (R.Ż., 1. 50).

Choć na podstawie przedstawionych powyżej wyników pró
by klinicznej Ja i choroba można powiedzieć, że osoby „nisz
czące” swą chorobę mają w stosunku do niej postawę „oddzie
124 Chodzi o trudności badanej z przełykaniem mające charakter psychogenny.
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lającą” i „wykreślającą” ją z biegu życia, natomiast osoby po
przestające jedynie na konstatacji bycia chorym w przeszłości,
zachowują wobec swej choroby dystans - niemniej jednak,
z uwagi na prawidłowości odnoszące się do poznawczego i oce
niającego komponentu postawy badanych do choroby (które
do większości tych osób także się odnoszą), nie można tych
określeń traktować jako w pełni adekwatnie oddających po
stawę owych badanych wobec choroby. Ich postawa nie jest bo
wiem jednoznaczna i wewnętrznie spójna, a złożona i wyda
wać by się mogło nawet, że wewnętrznie sprzeczna125126
. Możli
wy sposób rozumienia tej wewnętrznej sprzeczności przedsta
wię w dalszej części pracy.
Postawa wobec choroby a przemiany
w indywidualnym świecie wartości
Choć z przeprowadzonych badań wynika, że bez względu
na rodzaj zajmowanej przez badanych postawy wobec swej
choroby zdecydowana większość z nich spontanicznie wskazu
je na dokonujące się pod wpływem przeżyć związanych z cho
robą zarówno pozytywne, jak i negatywne zmiany w biegu ży
cia odnoszące się do ich świata wartości i prowadzące bądź do
ich pełniejszego osobowego spełniania się, bądź do trudności
w takim spełnianiu się12 , niemniej jednak na ich podstawie
można sformułować pewne prawidłowości opisujące związki
pomiędzy postawą badanych wobec swej choroby a typem
przemian w ich osobowym rozwoju po zachorowaniu. Zgodnie
z danymi zawartymi w tabeli 3 można więc powiedzieć, że:

1. Badani, którzy w próbie klinicznej Ja i choroba dali wy
raz postawie akceptacji i afirmacji własnej choroby:

125 Stosunkowo najmniej sprzeczna i najbardziej wewnętrznie spójna jest postawa
wobec choroby osób, które w próbie klinicznej Ja i choroba dały wyraz swej
akceptacji dla faktu jej wystąpienia i jej integracji z resztą swego życia. W przy
padku tych osób ujawniające się w próbie klinicznej Ja i choroba ich afirmujące
nastawienie do własnej choroby pozostaje w zgodzie z wyrażonym wcześniej
w Historii życia oraz w rozmowie na temat postawy wobec choroby akceptują
cym nastawieniem do niej.
126 Przy czym, co już zostało podkreślone wcześniej, badani bardzo rzadko dają
wyraz wprost (tj. w badaniach metodami bezpośrednio odnoszącymi się do prze
mian w świecie wartości pod wpływem choroby) negatywnym zmianom w swym
świecie wartości po zachorowaniu.
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a) częściej niż osoby odrzucające swą chorobę lub zachowu
jące wobec niej dystans dostrzegają w swym biegu życia prze
wagę pozytywnych zmian, które mogą być rozumiane jako
zmiany w ich świecie wartości prowadzące do ich pełniejszego
osobowego spełniania się, choć wśród nich znajdują się i tacy,
którzy częściej wskazują na zmiany świadczące o trudno
ściach w takim spełnianiu się;
b) częściej niż osoby odrzucające swą chorobę lub zachowu
jące wobec niej dystans dostrzegają przewagę pozytywnych
zmian dokonujących się w ich biegu życia pod wpływem prze
żyć choroby i rozumianych jako przemiany w ich świecie war
tości prowadzące do ich pełniejszego osobowego spełniania
się, choć wśród nich znajdują się i tacy, którzy dostrzegają
przewagę negatywnych następstw choroby utrudniających im
takie spełnianie się;
c) częściej niż osoby odrzucające swą chorobę lub zachowu
jące wobec niej dystans doświadczają sensu własnego życia,
choć wśród nich znajdują się i tacy, których poczucie sensu ży
cia jest obniżone, a nawet-jak w przypadku jednej osobyzredukowane do poziomu frustracji egzystencjalnej (por. tabe
la 4).

2. Badani, którzy w próbie klinicznej Ja i choroba dali wy
raz postawie odrzucenia lub dystansu wobec własnej choroby:
a) częściej niż osoby akceptujące i afirmujące własną cho
robę dostrzegają w swym biegu życia przewagę negatywnych
zmian, które mogą być rozumiane jako zmiany w ich świecie
wartości, utrudniające im osobowe spełnianie się, i w grupie
tych osób nie ma nikogo, kto dostrzegałby w swym życiu prze
wagę zmian przeciwnych do tu opisanych;
b) częściej niż osoby akceptujące i afirmujące własną cho
robę dostrzegają przewagę negatywnych zmian dokonujących
się w ich biegu życia pod wpływem przeżyć choroby i rozumia
nych jako przemiany w ich świecie wartości utrudniające im
osobowe spełnianie się - i z wyjątkiem jednej osoby (która
wskazywała na równowagę pomiędzy negatywnymi a pozy
tywnymi następstwami choroby), nie ma wśród tych osób ni
kogo, kto dostrzegałby w swym życiu przewagę zmian prze
ciwnych do tu opisanych;
c) wszyscy bez wyjątku posiadają obniżone poczucie sensu
życia, świadczące o ich trudnościach w osobowym stawaniu
się na drodze wyznaczonej przez wartości (por. tabela 4).
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Choć na podstawie opisanych powyżej prawidłowości nie
jest możliwe precyzyjne i jednoznaczne określenie zależności
pomiędzy postawą badanych wobec własnej choroby a ich mo
żliwościami osobowego rozwoju po zachorowaniu, to jednak
generalnie można powiedzieć, że postawie akceptacji i afirmacji własnej choroby częściej towarzyszą przemiany w indywi
dualnym świecie wartości człowieka chorego prowadzące do
jego pełniejszego osobowego spełniania się, natomiast posta
wie oddzielenia i wykreślenia choroby z biegu życia częściej
towarzyszą przemiany utrudniające mu takie spełnianie się.
Przeprowadzone badania, pokazując, że zależności, o któ
rych mowa w drugiej hipotezie pracy, nie mają charakteru po
wszechnie obowiązującego, jednocześnie dowodzą tego, iż
akceptujący i afirmujący stosunek do swej choroby wcale nie
wyklucza trudności na drodze osobowego stawania się, a prze
ciwny do niego stosunek odrzucenia i wykreślenia choroby
z biegu życia (który, jak pokazują badania, nie jest w przypad
ku zdecydowanej większości badanych taki jednoznaczny)
wcale możliwości takiego stawania się nie przekreśla.
Zatem, biorąc pod uwagę wszystkie opisane w tym rozdzia
le prawidłowości odnoszące się do drugiej hipotezy pracy, wy
daje się, że badania z jednej strony potwierdzają wyrażone
w niej stwierdzenie, mówiące, że schizofrenia, niosąc z sobą
okazję do cierpienia, może wieść do przemian w indywidual
nym świecie wartości, z drugiej strony jednocześnie pokazują,
iż zakładana w niej zależność pomiędzy rodzajem przemian
tego świata a typem postawy wobec swej choroby w rzeczywi
stości jest znacznie bardziej złożona, i choć generalnie wydaje
się słuszna, to jednak, w przypadku poszczególnych osób, nie
zawsze znajduje swe potwierdzenie.

6. Podsumowanie wyników badań
Powracając do głównego pytania pracy o wpływ choroby
psychicznej, jaką jest schizofrenia, na proces osobowego rozwo
ju chorych na drodze wyznaczonej przez wartości, w świetle
wniosków odnoszących się do przyjętych w pracy hipotez, któ
re generalnie potwierdzają zawarte w nich stwierdzenia, moż
na powiedzieć, że:
1. Choroba psychiczna, jaką jest schizofrenia, nie przekre
śla możliwości osobowego stawania się osób nią dotkniętych,
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co oznacza, że pomimo jej wystąpienia chorzy mogą spełniać
się na drodze ku realizacji sensu własnej egzystencji.
2. Schizofrenia, nie przekreślając szans na osobowe stawa
nie się osób nią dotkniętych, odgrywa jednocześnie w tym pro
cesie rolę szczególnie doniosłą.

3. Rola choroby psychicznej, jaką jest schizofrenia, w pro
cesie osobowego stawania się na drodze wyznaczonej przez
wartości jest dwojakiego rodzaju:
a) z jednej strony, niosąc z sobą wiele ograniczeń, pierwot
nie natury psychofizycznej, utrudnia chorującym na nią urze
czywistnianie wartości z ich indywidualnego świata, a tym sa
mym staje się poważną przeszkodą na drodze ich osobowego
rozwoju zmierzającego ku wypełnieniu sensu własnej egzy
stencji;
b) z drugiej strony, stając się okazją do cierpienia, schizo
frenia może być jednocześnie szansą przemiany indywidual
nego świata wartości chorujących na nią osób, mogącą przy
czynić się do ich pełniejszego spełniania się na drodze osobo
wego rozwoju ku realizacji sensu własnej egzystencji.
4. Fakt, że rodzaj przemian, jakie następują pod wpływem
przeżyć choroby w indywidualnym świecie wartości badanych,
wydaje się pozostawać w pewnym związku z postawą, jaką
badani zajmują wobec niej, jak również to, że przemiany mo
gące wieść ku pełniejszemu spełnianiu się osobowemu cho
rych nie dokonują się nigdy automatycznie i poprzedza je wy
siłek badanych, zrodzony z podjętych w obliczu cierpienia wy
wołanego ograniczeniami, jakie niesie ze sobą choroba, zobo
wiązań, zdaje się przemawiać za częściowo przynajmniej po
średnim charakterem wpływu choroby na proces tych zmian
i wskazuje na rolę samych chorujących w określaniu kształtu
wpływu choroby na przemiany w ich świecie wartości.
Nasuwające się przy okazji tej odpowiedzi pytanie, jak da
leko sięga zdolność badanych do decydowania o wpływie cho
roby na ich świat wartości, innymi słowy - jak dalece sięga ich
wolność w decydowaniu o swym osobowym rozwoju, czynię
przedmiotem dyskusji w ostatnim rozdziale pracy, w którym
ponadto rozwinę szereg myśli, natury bardziej ogólnej, zrodzo
nych przy okazji uzyskanych w pracy wyników.

VII. GRANICE WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
W SCHIZOFRENII

W rozdziale IV pracy, przedstawiając koncepcję schizofre
nii Frankla, pisałam, że wśród psychologicznych koncepcji
człowieka należy ona do najbardziej optymistycznych, z uwagi
na zawartą w niej bezwarunkową wiarę w niedającą się znisz
czyć osobę duchową chorego i wynikające z niej przekonanie
o zdolności człowieka, jako osoby, do spełniania się w swej
istocie w każdych warunkach. Pisałam też, że jest to koncep
cja wymagająca od człowieka chorego bardzo wiele, nakazują
ca mu nie tyle utrzymywać siebie samego jak najdalej od psy
chofizycznej choroby, co przy jej okazji rosnąć, dojrzewać, wy
nieść korzyść moralną, zdeptać swoje psychofizyczne „nieszczę
ście”, aby duchowo „stać wyżej”.
Czy wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonych przeze
mnie badań, pozwalają na taki optymizm? Czy w ich świetle
założenie Frankla o wolności ducha od choroby wydaje się słu
szne? Czy stawiane często Franklowi zarzuty, że mówiąc
o człowieku, używa zbyt wielkich słów i że wymaga od niego
zbyt wiele, są na ich podstawie uzasadnione?
Odpowiedź na te pytania nie jest bynajmniej ani prosta,
ani jednoznaczna, ani tym bardziej ostateczna. Ma raczej cha
rakter dyskusji z samą koncepcją Frankla i stojącą za nią an
tropologią niż twierdzeń roszczących sobie prawo do ostatecz
ności. Jako taka daleko wykracza poza zakres zagadnień obję
tych bezpośrednio pytaniem i nabiera charakteru rozważań
nad kwestiami znacznie bardziej ogólnymi i, z punktu widze
nia nauki o człowieku, podstawowymi. Ich podniesienie
w tym miejscu każę na nowo powrócić do rozważanego w czę
ści teoretycznej pracy pytania: kim jest człowiek, oraz do odpo
wiedzi wtedy na pytanie to udzielonej.
Choć badania - ukazując zdolność chorujących na schizo
frenię osób do kierowania się w swym życiu zasadą noodynamiki oraz do wyrastania ponad wartości służące potrzebom
ich psychofizycznego organizmu i kierowania się ku światu
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wartości wyższych jako źródłu radości i sensu, a także poka
zując ich siłę oporu ducha, dzięki której udaje im się stawać
powyżej swej choroby, przetwarzać ją egzystencjalnie i w dro
dze urzeczywistniania wartości postawy, dojrzewać i rosnąć —
w istocie zdają się świadczyć o zachowanej, pomimo faktu za
chorowania na schizofrenię, zdolności tych chorych do stawa
nia się osobowego na drodze wyznaczonej przez wartości, nie
mniej jednak nie wydaje się, aby upoważniały do uznania za
łożenia Frankla o wolności osoby od choroby psychofizycznego
organizmu za w pełni uzasadnione. I dzieje się tak nie tylko
dlatego, że wyniki badań nie potwierdzają w pełni tego zało
żenia, ale przede wszystkim dlatego, że w ich świetle sam fakt
przyjęcia takiego założenia budzi poważne wątpliwości i skła
nia do pytań o jego sens.
Zgodnie z rozważaniami zawartymi w części teoretycznej
pracy, spełnianie się na drodze osobowego rozwoju wymaga od
człowieka nie tylko otwarcia na świat wartości przekraczają
cych wartości służące potrzebom jego psychofizycznego orga
nizmu, ale także ich urzeczywistniania w biegu życia. Tym
czasem, jak wynika z badań, ludzie chorzy na schizofrenię,
mimo pragnienia stawania się w kierunku wyznaczonym
przez wartości wyższe, wartości tych zazwyczaj nie realizują
w stopniu zaspokajającym ich wolę sensu. Nie przestając być
po zachorowaniu wrażliwi na wartości tego, co dobre, piękne,
sprawiedliwe, słuszne i święte, a nawet stając się bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej wrażliwi na płynącą od tych wartości
moc zobowiązującą, wydają się jednocześnie mniej zdolni, niż
byli wcześniej, do ich urzeczywistniania. Wynikająca z choro
by psychofizyczna słabość ich organizmu w znacznym stopniu
utrudnia im nadawanie życiu sensu w drodze realizacji war
tości przeżyciowych i twórczych. Realizacja zaś wartości posta
wy, które niemal wszyscy w obliczu choroby starają się urze
czywistniać, z reguły sensu takiego też z sobą nie niesie.
Czy te, obserwowane niemal powszechnie, trudności cho
rych w stawaniu się w kierunku wyznaczonym przez wartości
z ich indywidualnego świata są tylko - jak chce Franki - wy
razem ekspresywnej niewidoczności ich osoby i jej instrumen
talnego bezwładu? Czy można, mówiąc o ekspresywnej nie
widoczności osoby i jej instrumentalnym bezwładzie, mówić
jednocześnie, że sama osoba pozostanie przez chorobę nie
tknięta i że pozostaje od niej wolna? Co w osobie pozostaje nie
tknięte, skoro uzna się za Frankiem, że osoba „jest” tylko
w samorealizacji, a ta przecież, na skutek choroby, jest znacz
nie ograniczona? Czy raczej nie należałoby powiedzieć - zwa
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żywszy na trudności, jakie chorzy na schizofrenię napotykają,
próbując brać swój organizm psychofizyczny w posiadanie
i kierować nim zgodnie ze swą wolą - że choroba psychiczna
dotyka też tego, co duchowe w człowieku, i że osoba, jaką czło
wiek się staje, też jej podlega?
Czy nie przemawia za słusznością tej tezy zaobserwowany
w badaniach fakt, że wśród wielu ograniczeń, jakie niesie
z sobą choroba, najbardziej dotkliwe i wzbudzające najwię
ksze cierpienia jest to, które nie pozwala chorym na urze
czywistnianie wartości właśnie osobowych (takich jak m.in.:
bycie świadomym, wolnym, odpornym i zdolnym do przetrwa
nia w trudnych sytuacjach, samodzielnym, niepowtarzal
nym), a więc wartości istotowo związanych z tym, co osobowe
w człowieku, i stanowiących o jego - jako osoby - spełnieniu?
Czy wysoka pozycja, jaką wartości osobowe i moralne zajmują
w indywidualnych światach wartości badanych - pozycja nie
mal zawsze wyższa od tej, jaką wartości te zajmowały w tych
światach przed wybuchem choroby - choć, z jednej strony, mo
że być rozumiana jako przejaw zachowanej, pomimo choroby,
zdolności chorych do osobowego stawania się, nie jest jedno
cześnie, wyrazem zagrożenia, jakie niesie z sobą choroba dla
tego stawania się? Czy wielka wrażliwość chorych na te war
tości nie jest, w pewnym stopniu, ich reakcją na faktyczne
ograniczenie możliwości urzeczywistniania tych wartości
wskutek choroby?127 Czy ostatecznie ograniczenie to nie
świadczy o tym, że choroba psychiczna dotyka też człowieka
jako osoby?
Franki doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że na skutek
psychozy to, co osobowe w człowieku, nie może się w pełni
urzeczywistniać, a jednak bronił przyjętego przez siebie zało
żenia, że osoba duchowa pozostaje nietknięta przez psychozę.
Wołał mówić - narażając się na zarzut „nieliczenia się z faktycznością człowieka” - o fakultatywnej wolności osoby do speł
niania się w swej istocie pomimo choroby organizmu, jaką fa
kultatywnie zawsze posiada, niż o faktycznej jej zależności od
choroby organizmu, nad jakim faktycznie czasem nie potrafi
w pełni zapanować. Choć, jako lekarz psychiatra, zdawał so
127 Co absolutnie nie oznacza, wbrew opinii niektórych autorów, że wrażliwość
chorych na te wartości, pomimo trudności w ich urzeczywistnianiu, jest wyni
kiem fiksacyjnej reakcji na frustrację i jako taka jest zachowaniem obronnym
i nieprzystosowawczym (por. Kostecka-Walenta, 1981). Wprost przeciwnie, sta
wianie sobie celów wykraczających poza aktualne możliwości, będąc podstawo
wym czynnikiem osobowego rozwoju, wydaje się zachowaniem właśnie przysto
sowawczym i świadczącym o dokonującym się rozwoju człowieka jako osoby.
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bie dobrze sprawę, że jego bezwarunkowa wiara w niedającą
się zniszczyć osobę duchową często, w losach konkretnych cho
rych, wystawiana jest na próbę, nie znajdując swego uzasad
nienia, to jednak nigdy nie przestawał wierzyć w jej general
ną słuszność, a oponentom zarzucającym mu nieliczenie się
z faktycznością człowieka, powtarzając za Goethem, odpowia
dał: Gdy potraktujemy człowieka tak, jakim jest w rzeczywisto
ści, uczynimy go gorszym niż jest, gdy zaś potraktujemy go tak,
kim być powinien, wówczas czynimy go tym, kim być może
(por. Franki, 1975, s. 102).
Franki - jak się wydaje - bronił wolności osoby od choroby
z kilku powodów, z których każdy miał chronić człowieka cho
rego psychicznie przed skutkami redukcjonistycznych ujęć.
Bronił tej wolności, po pierwsze, dlatego, że zakładał, iż to, co
duchowe w człowieku, z definicji jest tożsame z wolnością, a tę
rozumiał m.in. jako zdolność do dystansowania się wobec
wszystkiego w człowieku, co uwarunkowane i co związane
jest z sytuacją naturalną, w jakiej żyje, w tym także z choro
bami jego organizmu. Po drugie, dlatego, że w duchowości
człowieka, wolnej od wszelkiej zewnętrznej wobec niej deter
minacji, dostrzegał ostateczną i niezniszczalną rację dla jego
godności. Po trzecie wreszcie, dlatego, gdyż nie mógł zgodzić
się z utożsamianiem człowieka chorego bez reszty z jego cho
rym organizmem i niedostrzeganiem, zawsze w nim obecnej,
zdolności do przeciwstawienia się swej chorobie, a nawet prze
tworzenia jej w osobiste osiągnięcie.
Nie wydaje się jednak, aby powyższe racje w dostateczny
sposób uzasadniały konieczność przyjęcia założenia o wolno
ści osoby od choroby dla uchronienia człowieka chorego przed
redukcjonistycznym ujęciem: ani bowiem godność człowieka,
ani jego potencjalna zdolność do przetwarzania choroby egzy
stencjalnie nie wymagają takiego założenia i wcale nie muszą
być przekreślone z chwilą, gdy tylko zrezygnuje się z niego
i powie, że choroba psychiczna dotyka też tego, co osobowe
w człowieku. Co więcej, wydaje się nawet, że przyjęcie pier
wszej z wymienionych tu racji, w sposób z pewnością nieza
mierzony przez samego Frankla, zamiast chronić człowieka
przed redukcjonistycznym spojrzeniem, grozi mu specyficzną
formą redukcjonizmu, która, jak każda inna jego postać, odda
la od prawdy o nim i utrudnia z nim komunikację.
Rodzi się bowiem pytanie, czy Franki, wyróżniając w czło
wieku warstwę wolną od wszelkiego uwarunkowania, wolną
i niezależną od bezpośrednich wpływów pochodzących z in
nych, niższych warstw bytu ludzkiego, mimo przekonania
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o antropologicznej jedności człowieka, faktycznie jej nie bu
rzył? Czy przeciwstawiając osobę duchową organizmowi psy
chofizycznemu i dostrzegając jej istotne spełnienie w zdolno
ści do dystansowania się wobec niego i mówienia mu nie, nie
popadał w pułapkę dzielenia tego, co sam uważał, że z natury
jest niepodzielne? Czy przyjmując za Schelerem, że związki,
jakie łączą osobę duchową z organizmem psychofizycznym, są
jedynie natury energetycznej, nie dopuszczał się jednocześnie
jakiejś formy redukcjonizmu?128 Czy nie jest też redukcjoni
zmem sprowadzenie przez Frankla organizmu psychofizycz
nego jedynie do roli narzędzia, instrumentu w gestii osoby?
Czy oddawał Franki w pełni dynamikę życia ludzkiego i jego
jedność, gdy twierdził, że to, co duchowe w człowieku, posłu
guje się jedynie swoim organizmem psychofizycznym jako na
rzędziem, nie żyjąc jednocześnie nim i nie czerpiąc z niego dla
budowania siebie? Czy tak radykalnie oddalając od siebie to,
co duchowe w człowieku, od tego, co psychofizyczne, w gruncie
rzeczy nad antropologiczną jedność człowieka nie przedkładał
jego ontologicznego zróżnicowania. Czy kładąc nacisk na to, co
jest istotą człowieka, co jest jego fakultatywną możliwością
i zarazem moralną powinnością, nie tracił jednocześnie z oczu
prawdy płynącej wprost z samej egzystencji? Czy wreszcie
czyniąc tak, w istocie pozostawał wierny postulowanemu
przez siebie holistycznemu podejściu do człowieka? Czy odda
wał w pełni jego jedność, całość i niepodzielność?129
Niebezpieczeństwo redukcjonizmu w patrzeniu na człowie
ka nie jest-jak się wydaje-jedynym negatywnym nastę
pstwem przyjęcia założenia Frankla o tożsamości tego, co du
chowe w człowieku, z tym co, wolne, a w konsekwencji przyję
128 Oczywiście forma tego redukcjonizmu w niczym nie przypomina redukcjoni
zmu występującego na gruncie psychoanalizy, behawioryzmu i psychologii
humanistycznej.
129 Postawa Frankla, kładąca nacisk na esencjalistyczne rozumienie osoby, a za
poznająca, w pewnym sensie, jej egzystencjalny wymiar, może być - jak sądzę rozumiana jako wyraz jego sprzeciwu wobec dominującego w psychologii akade
mickiej podejścia koncentrującego się wyłącznie na tym, Jak” człowiek jest,
a abstrahującego od tego, „kim” on jest. Zarówno psychoanaliza klasyczna, jak
i behawioryzm - kierunki, w stronę których wymierzone jest główne ostrze kry
tyki Frankla - pokazując, Jak” człowiek jest, poprzestawały jedynie na formal
nej analizie tego bycia, nie wykraczając w stronę tego, co jest poza samą formą
i co ją wypełnia. Występując przeciw będącemu owocem takiej postawy zdehumanizowanemu wizerunkowi człowieka, Franki rozpoczął budowanie swej logoteorii od pytania, „kim” człowiek jest. I choć starał się nie zapominać o pytaniu,
Jak” człowiek jest i jak się staje, to jednak, poszukując odpowiedzi na pytanie
o jego istotę, od samej egzystencji odchodził.
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cia tezy o wolności osoby duchowej od choroby. Innymi, bar
dziej jeszcze niepokojącymi konsekwencjami przyjęcia bez za
strzeżeń założenia Frankla wydają się jego ewentualne nieko
rzystne, z punktu widzenia terapeutycznego, skutki, z któ
rych zaczęłam zdawać sobie dopiero sprawę w miarę, jak sto
pniowo, w toku kolejnych spotkań z chorymi na schizofrenię,
wnikałam w świat ich przeżyć. Radykalna w swej istocie teza
Frankla, jakoby człowiek chory psychicznie jako osoba pozo
stawał nadal wolny, stawia go na równi z innymi, zdrowymi
ludźmi przed zadaniem spełniania się na drodze ku wypełnie
niu sensu własnej egzystencji i czyni go za to stawanie się od
powiedzialnym. Pozostając jako osoba nietknięty przez choro
bę, człowiek chory odpowiada za swą postawę wobec niej, za
jej sens lub bezsens, za to, czy przemieni ją w osobiste osiąg
nięcie, czy też zgodzi się na swą, jako osoba, niewidoczność.
Nie przestając być wobec wartości, człowiek chory nie przesta
je być odpowiedzialny za ich urzeczywistnianie. Będąc, jako
osoba duchowa, wolny od choroby, nie przestaje być z chwilą
zachorowania tym, kto ma rozstrzygać o swoim życiu i decydo
wać o jego sensie.
Wyniki badań, jakie przeprowadziłam, skłaniają jednak do
refleksji, czy twierdząc tak, Franki nie wymagał od chorych
psychicznie ludzi zbyt wiele. Czy nie przeceniał ich faktycz
nych możliwości odnośnie do stopnia decydowania o własnym
życiu, a w konsekwencji - odnośnie do stopnia ich faktycznej
odpowiedzialności za jego sens lub bezsens? Czy przyjęcie bez
zastrzeżeń jego stanowiska nie grozi potępieniem tych wszy
stkich, którym nie udaje się przy okazji swej choroby rosnąc?
Czy, jak pisał A. Kępiński: stawianie człowieka na tak wyso
kim piedestale nie jest dla chorego traumatyzujące? (...). Czy
nie wzmaga w nim poczucia winy, nie czyni go w swoich włas
nych oczach jeszcze bardziej „złym” i „niegodnym’”? (por. Kę
piński, 1972b, s. 214). Czy faktycznie, jak chce Franki, pa
trząc na człowieka z perspektywy tego, kim być powinien, czy
nimy go tym, kim być może? Czy postawa taka nie grozi cza
sem skutkami wprost przeciwnymi?
Franki, być może dlatego, że zdawał sobie sprawę z trudno
ści, do jakich może prowadzić bezwarunkowa wiara w nie
tkniętą przez psychozę osobę duchową, próbował złagodzić
swoje stanowisko, mówiąc za Hartmannem o autonomii du
cha mimo zależności, tj. o jego fakultatywnym nieuwarunkowaniu (wolności) mimo faktycznego uwarunkowania (zależno
ści). Wydaje się jednak, że w tej postaci teza ta jedynie pozor
nie łagodzi wspomniane wcześniej ewentualne niekorzystne
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jej następstwa, a ponadto naraża koncepcję Frankla na nowe
trudności. Pozornie, gdyż mówiąc tak, Franki nie przestawał
wierzyć, że chory człowiek może zawsze przemieniać to, co
pierwotnie fakultatywne, w to, co faktyczne, i nadal twierdził,
że przemiana taka jest zadaniem, jakie przed nim stoi, za któ
re - będąc osobą - jest odpowiedzialny.
Nowe trudności natomiast, jakie pojawiają się wraz z roz
wijaną przez Frankla koncepcją autonomii ducha mimo zależ
ności, dotyczą samych występujących w niej pojęć: zarówno
fakultatywnej wolności osoby, jak i jej faktycznej zależności.
Czym jest bowiem ta fakultatywna wolność osoby, skoro jak w innym miejscu Franki powie - wolność jest tylko, gdy
jest zdobywana, gdy jest potwierdzana w aktach dystansowa
nia się wobec każdej sytuacji, w jakiej się człowiek znajduje.
Jeśli jest tylko możliwością, to może zamiast mówić, że czło
wiek chory psychicznie jako osoba jest wolny od „psychozy”,
trzeba by powiedzieć, że „może nim stawać się”, choć „nie za
wsze nim jest”?130, Czy faktyczna zależność osoby od organi
zmu psychofizycznego i jego stanów, o jakiej mówi Franki,
wskazując na jej instrumentalny bezwład, jej uwięzienie i niewidoczność, nie przeczy jednocześnie zakładanej przez niego
wolności osoby od psychofizycznej choroby? Czy nie jest ona
raczej świadectwem tego, że choroba psychiczna, dotykając
człowieka, dotyka go jako niepodzielną całość somatycznopsychiczno-duchową i nie da się, bez popadania w sprzeczno
ści i bez narażenia się na pewne niebezpieczeństwa, o których
wspominałam, utrzymać stanowiska próbującego temu za
przeczać?
Powyższe refleksje, do których skłoniły mnie badania, ja
kie przeprowadziłam, nie pozwalają mi na uznanie założenia
Frankla o wolności osoby od psychozy za uzasadnione. Choć
zgadzam się z Frankiem - i, jak sądzę, upoważniają mnie do
tego wyniki przeprowadzonych badań - że to, co osobowe
130 Tę różnicę pomiędzy „stawaniem się wolnym” a „byciem wolnym” dobrze odda
je sama treść subiektywnego rozeznania wszystkich chorych: „chcę, a nie mo
gę". W rozeznaniu tym, obok tego „chcę" — czyli obok wyrazu wolności, otwarcia
się na to, czego jeszcze nie ma, co potencjalne, co dopiero czeka na urzeczywist
nienie, występuje też to „nie mogę” - czyli wyraz pewnego ograniczenia, zawę
żenia wolności. Można oczywiście pytać, czy obecność samego „chcę” wystarcza,
aby powiedzieć, że osoba jest wolna od organizmu psychofizycznego. Czy sama
intencja bycia wolnym jest już samą wolnością. Z pewnością bez tego „chcę” nie
da się pomyśleć o wolności, ale też wolność ta nie jest pełna, jeśli za tą intencją,
za tym „chcę”, nie idzie faktyczny czyn. Można powiedzieć nawet, że bez tego
czynu, bez tego pójścia za tym „chcę”, bez tego „mogę”, wolność jest niespełnio
na. A jeśli tak, to nie jest chyba pełną wolnością.
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w człowieku, nie jest przez chorobę psychiczną zniszczone i że
może się nadal, pomimo niej, przejawiać, to jednak nie wydaje
mi się, aby można było tym samym powiedzieć, że osoba du
chowa jest od psychozy wolna.
Choć nie jest od niej zależna w tym sensie, że sama staje
się chora (kategorie „choroby” i „zdrowia” - o czym pisałam
w części teoretycznej pracy-nie stosują się bowiem do niej),
to jednak nie mogąc się przez ograniczenia, jakie choroba z so
bą niesie, urzeczywistniać tak, jak tego pragnie, faktycznie od
niej zależy. Choć nie jest przez nią zniszczona i nadal „żyje”
w swym skierowaniu się ku wartościom, w swym pragnieniu
ich realizacji, w swym wychodzeniu „poza” granice, jakie jej
stawia choroba, i odkrywaniu „ponad” nimi możliwych do
urzeczywistnienia wartości postawy, to jednak fakt, że w wię
kszości wypadków nie potrafi „pójść za” tymi wartościami i w
drodze ich realizacji nadawać swemu życiu sens, czyni ją od
choroby faktycznie „niewolną”. Również fakt, że wśród bada
nych przeze mnie osób znajdowały się takie, którym pomimo
choroby udaje się napełniać swoje życie sensem, choć dowodzi
tego, iż osoba duchowa może być wolna od psychozy i pomimo
niej spełniać się w swej istocie, nie pozwala jednak na stwier
dzenie, że występuje to zawsze i w każdym wypadku. Tym sa
mym nie można chyba za Frankiem powiedzieć, że człowiek
chory psychicznie może zawsze w swej postawie wobec choro
by rozstrzygać ojej sensie i że zawsze jest za ten sens i swoje
osobowe stawanie się odpowiedzialny.
Nie mogąc, na podstawie przeprowadzonych badań, zgo
dzić się z założeniem Frankla o wolności osoby duchowej od
psychozy, trzeba jednak mocno podkreślić zaobserwowany
w nich wysiłek badanych zmierzający do zdobycia takiej wol
ności. Świadectwem takich zmagań o wolność jest każdy
z zaobserwowanych w biegu życia badanych przejawów ich
osobowego stawania się na drodze wyznaczonej przez warto
ści. Szczególnie znamiennym świadectwem tej walki jest,
z jednej strony, charakter indywidualnych światów wartości,
w jakich badani po zachorowaniu żyją, z drugiej strony, posta
wa, jaką zajmują wobec swej choroby.
Czyż bowiem fakt, że wśród wartości, które badani kochają
najbardziej, na których apel o realizację są najbardziej wrażli
wi, o których urzeczywistnienie troszczą się najmocniej i z po
wodu których doświadczają najgłębszych radości i cierpień,
znajdują się wartości wyższe: osobowe i moralne, nie jest
przejawem pragnienia badanych stawania się i bycia wolnym
wbrew różnym ograniczeniom, na jakie w tym stawaniu się
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w związku ze swą chorobą natrafiają? Czy troszcząc się o ży
cie zgodne z tymi wartościami, tj. o życie według ich wskazań,
nie dają jednocześnie świadectwa swego pragnienia stawania
się i bycia odpowiedzialnym za to, co ze swym życiem zrobią,
pomimo iż wskutek choroby nie mogą w pełni odpowiadać na
to życie, tak jak tego chcą?
Szczególnym świadectwem zmagań badanych o wolność
jest także postawa, jaką zajmują wobec swej choroby. Jej we
wnętrzne zróżnicowanie i brak spójności (tj. akceptacja i afirmacja choroby przy jednoczesnym pragnieniu wykreślenia jej
z biegu życia, poczucie bycia, po zachorowaniu na nią, le
pszym i bardziej wartościowym, przy jednoczesnym obwinia
niu jej za bezsens własnego życia) tylko pozornie mogą być
uznane jedynie za dowód jej wewnętrznej sprzeczności i braku
dostatecznego ukształtowania. Pozornie, gdyż wydaje się, że
właśnie jako taka, postawa ta jest odbiciem wewnętrznych
zmagań chorych na schizofrenię osób, towarzyszących próbom
zdobycia przez nie kontroli nad swą chorobą, wzięcia jej w po
siadanie i przemienienia w osobiste osiągnięcie.
Nie inaczej chyba też należy rozumieć zaobserwowane
w badaniach rozbieżności pomiędzy tym, co na temat wpływu
choroby na proces ich osobowego rozwoju na drodze wyznaczo
nej przez wartości wynika z analizy historii życia badanych,
a tym, co sami wprost na temat tego wpływu mówią. Fakt, że
badani przypisują swej chorobie o wiele bardziej korzystną ro
lę w tym procesie, niż wynika to z analizy ich biegu życia, mo
że być uznany za świadectwo tego, iż próbują wznieść się
ponad całe zło, jakie choroba z sobą niesie, i dostrzec kryjące
się za nim możliwości sensu. Próbując przetworzyć swą choro
bę egzystencjalnie, pragną zdystansować się do ograniczeń, ja
kie ona przynosi, aby, zdobywając w ten sposób wolność, móc
samemu decydować ojej wpływie na swoje życie i stawanie się
w drodze wypełniania sensu własnej egzystencji.
Zaobserwowane w badaniach u osób chorych na schizofre
nię starania o bycie wolnym, pomimo choroby, mogą być rozu
miane -jak sądzę - jako wyraz ich pragnienia stania się pod
miotem własnego biegu życia biorącym swe życie w posiada
nie i odpowiadającym na niego (por. Opoczyńska, 1994a). Ja
ko takie powinny być w procesie terapii tych chorych nie tylko
zauważane, ale także wspomagane i wykorzystywane do po
mocy im w swym osobowym stawaniu się. Pomijanie tych wy
siłków chorych i ignorowanie ich jest nie tylko - o czym szero
ko pisał Franki redukowaniem człowieka chorego psychicz
nie do poziomu jego psychofizycznego organizmu, ale także -
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o czym przekonują wyniki moich badań - przekreśleniem
ważnej szansy, jaka mogłaby się przed chorymi pojawić, gdyby
wysiłkom tym towarzyszyło ze strony terapeuty ich zrozumie
nie i wsparcie. Skoro bowiem dostrzeże się, że człowiek chory
na schizofrenię nie jest, jako osoba, wolny od swej choroby, ale
potencjalnie może taki być, wówczas odwoływanie się w proce
sie terapii do tej wolności, jako możliwości, może obudzić
w chorych nadzieję na stawanie się wolnym pomimo choroby
i wzmóc ich wysiłki zmierzające do osiągania tej wolności.
Skoro zrozumie się, że jedną z dróg zdobywania takiej wolno
ści jest zajęcie wobec swej choroby postawy, wówczas pomoc
chorym w kształtowaniu owej postawy okazać się może
wsparciem w osiąganiu takiej wolności. Skoro zrozumie się,
że od rodzaju postawy wobec swej choroby zdaje się zależeć
charakter jej wpływu na stopień spełniania się osobowego
chorych na drodze wyznaczonej przez wartości, wtedy pomoc
chorym w budowaniu postawy, która stwarza szansę na wyko
rzystanie choroby do własńego rośnięcia i przemieniania jej
w osobisty sukces, okazać się może pomocą im w stawaniu się
na drodze ku wypełnieniu sensu własnej egzystencji. Skoro
dostrzeże się, że schizofrenia, niosąc z sobą okazję do cierpie
nia, stwarza szansę na przemiany w indywidualnym świecie
wartości badanych mogące wieść ku ich pełniejszemu osobo
wemu spełnianiu się, wówczas ukazanie choremu tego dodat
niego aspektu psychozy, polegającego na tym, że po jej przej
ściu wchodzi w życie bogatszy o wewnętrzne doświadczenia,
może pomóc mu w pielęgnowaniu tych zdobyczy i zdobywaniu
przeświadczenia, że dzięki nim może żyć teraz inaczej (...) jak
by głębiej wejść w życie, że nie będzie żył tylko na powierzchni,
ale wiele spraw, zarówno tyczących własnej osoby, jak i otacza
jącego świata, zobaczy w nowym świetle (por. Kępiński, 1992c,
s. 258-259). Skoro wreszcie dostrzeże się w wysiłkach cho
rych, zmierzających do bycia wolnym pomimo choroby, pra
gnienie wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoje życie,
wówczas pomoc im w zdobywaniu tej wolności czyni ich jedno
cześnie zdolnymi do brania owej odpowiedzialności na siebie.
A ponieważ tylko wtedy człowiek może stawać się podmio
tem własnego życia, gdy staje się zdolny do dokonywania
własnych czynów i utrzymywania ich w swoim ręku (por. In
garden, 1987, s. 85, oraz gdy odpowiada na świat i jego ogra
niczenia (por. May, 1989, s. 197), zatem terapia wspomagają
ca takie dążenia chorych psychicznie do bycia wolnym i odpo
wiedzialnym jest jednocześnie terapią pomagającą im w sta
waniu się podmiotem własnego życia, którym - jak wskazują
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na to m.in. wyniki moich badań - chorzy nigdy nie przestają
pragnąć być.
Nie wystarczy chorego psychicznie człowieka uwolnić od
objawów jego psychofizycznej choroby, aby uczynić go zdolnym
do bycia wolnym i odpowiedzialnym za swe stawanie się i jego
sens. Ponieważ nie ma innej drogi osiągania wolności, jak tyl
ko ta, w której się ją zdobywa i potwierdza w ciągłym odpo
wiadaniu na to, co życie z sobą niesie, zatem wspieranie cho
rych w tej walce o wolność wydaje się, na równi z troską
o uwolnienie ich od objawów choroby, zasadniczym celem każ
dej odpowiedzialnej terapii, kierującej się nie ku „sumie obja
wów i mechanizmów” pozostających z sobą w związkach przy
czynowo-skutkowych, ale ku człowiekowi będącemu jednością
somatyczno-psychiczno-duchową i pragnącemu, bez względu
na to, co przynosi życie, żyć z sensem.
Choć z uwagi na trudności, jakie stwarza choroba psychicz
na w osobowym stawaniu się osób nią dotkniętych, nie ma
nigdy pewności, że terapia taka zakończy się powodzeniem
i że człowiek chory, pomimo swej choroby, będzie zdolny do
wypełnienia sensu własnego życia w drodze urzeczywistnia
nia wartości z indywidualnego świata, niemniej jednak, po
nieważ jest to terapia „dla każdego”, do jej pomocy zawsze na
leży się odwoływać. Choć człowiek chory psychicznie jako oso
ba duchowa nie jest wolny od swej choroby, ale jej podlega, to
jednak fakt, że nie jest przez chorobę niszczony do końca i że
może dalej, pomimo niej, starać się być wolny, pozwala zawsze
na odwołanie się w procesie terapii do tych resztek jego wolno
ści osobowej, apelowanie do nich, wspieranie ich i w nich znaj
dowanie nadziei na niedającą się nigdy do końca wykluczyć
szansę na osobowe spełnianie się każdego człowieka w każ
dych warunkach.
Można się nie zgadzać z niektórymi założeniami leżącymi
u podstaw rozwijanej przez Frankla koncepcji człowieka, moż
na słusznie zarzucać mu, że bezwarunkowo wierząc w wol
ność osoby duchowej od choroby psychofizycznego organizmu,
zbyt wiele od chorego wymaga. Nie można jednak przeceniać
wkładu, jaki wraz ze swą logoterapią wnosi Franki w przy
wracanie chorym psychicznie ich ludzkiego, tj. osobowego, ob
licza i w budzenie w nich nadziei na możliwość życia z sensem
pomimo choroby. Dlatego, pomimo wątpliwości, jakie pod
wpływem przeprowadzonych badań zrodziły się we mnie
w stosunku do niektórych fragmentów koncepcji Frankla, ge
neralnie uważam, że pozwala ona w większym stopniu niż
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wszystkie inne znane mi koncepcje zrozumieć drugiego czło
wieka i nieść mu pomoc w wypełnieniu sensu jego istnienia.
Na zakończenie pragnęłabym stwierdzić, że zdaję sobie
sprawę, iż badania, jakie przeprowadziłam, choć pozwoliły mi
na udzielenie odpowiedzi na postawione w pracy główne pyta
nie, a ponadto, co było też moim zamiarem, umożliwiły kryty
czną analizę poglądów Frankla na schizofrenię, to jednak nie
mogą być uznane za w pełni skończone, a wnioski i refleksje
z nich wypływające - za ostateczne. Dzieje się tak nie tylko
dlatego, że wiele pytań, rodzących się przy okazji rozważań
nad zawartym w tytule pracy zagadnieniem, nie znalazło
w nich swojej odpowiedzi, ale także dlatego, iż z uwagi na
swój przedmiot i warunki jego poznawania skończone i osta
teczne być nie mogą131.
Pomimo że mam świadomość „niezakończonego ” charakte
ru moich badań i „nieostateczności” wynikających z nich
wniosków, a w konsekwencji niepełności samego dokonujące
go się w nich poznania i rożumienia chorych na schizofrenię
osób, to jednak dostrzegam w nich ważną rolę, jaką odegrały
one w rozumieniu przeze mnie tego, „kim jest człowiek”.
Wydaje mi się bowiem, że w ich świetle trudne do utrzyma
nia są wszystkie koncepcje człowieka, lansowane przez współ
czesną antropologię filozoficzną i współczesną psychologię,
które redukują go do stałej i niezmiennej natury i każą mu
być tym, kim jest zawsze. Również koncepcje, które widzą
w nim tylko ruch, dzianie się, zmianę zmierzającą ku nicości
131 Jak staram się wykazać w innym miejscu (por. Opoczyńska, 1994b; Opoczyń
ska (red.), 1999), proces poznawania drugiego człowieka, z uwagi na istotne
cechy jego natury, nie może nigdy mieć swojego końca i drugi człowiek zawsze
pozostanie kimś więcej niż tym, co sam o sobie wie i co inni mogą w nim po
znać. Mając charakter nieskończony, proces poznawania drugiego człowieka nie
może nigdy wieść do odkrycia tzw. obiektywnej prawdy o nim, prawdy, która
byłaby jasna, wyraźna, wewnętrznie spójna i niesprzeczna, wymierna i spraw
dzalna oraz niezależna od podmiotu poznającego. Prawda o drugim człowieku
jest zawsze prawdą w drodze, która dopiero w toku procesu poznawania drugie
go objawia się, wskazując na kolejne (czasem dopełniające się, a nieraz wzajem
nie sprzeczne) rysy drugiego, prawda, która jest zawsze wspólnym dziełem po
znawanego i poznającego, a poprzez to nigdy nie jest wolna od kontekstu, w
jakim się do niej dochodzi, i której obiektywność musi być potwierdzona stale w
rzeczywistości spotkania i prowadzącego wówczas dialogu. Siadomość granic,
jakie napotyka się zawsze, ilekroć pragnie się drugiego człowieka poznać, chro
ni -jak sądzę - z jednej strony przed naiwną wiarą w potęgę nauki, w to, że
może ona dostarczyć o człowieku wiedzy jasnej, pewnej, spójnej i kompletnej,
z drugiej zaś przyczynia się do wykształcenia w sobie otwartej postawy wobec
drugiego człowieka, która nie zamyka go nigdy w ciasnych ramach teorii, a do
strzega w nim coraz to nowe możliwości.
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i każą mu być absolutnie wolnym i absolutnie odpowiedzial
nym za to swoje być więcej, nie znajdują w nich swego uzasad
nienia. Także i te koncepcje, które widząc w nim miarę
wszechrzeczy, zamykają go w kręgu jego osobistych spraw
i każą zgodnie z nimi się stawać, z dala od świata, innych lu
dzi i wartości w nich urzeczywistnianych, nie mogą być uzna
ne za oddające prawdę o nim. Również koncepcje, które zakła
dają, że człowiek może być tym, kim jest, tylko wtedy, gdy wa
runki, w jakich żyje, zaspokajają jego podstawowe potrzeby,
wydają się, na podstawie moich badań, nieprawdziwe. Wresz
cie i te koncepcje człowieka, które próbują wyróżnić w nim
sferę wolną od wszelkiego, zewnętrznego wobec niej uwarun
kowania, wolną i niezależną od bezpośrednich wpływów po
chodzących z innych, „niższych” warstw bytu ludzkiego,
w świetle badań, jakie przeprowadziłam, rażą pewną sztucz
nością, gdyż, wbrew intencji ich twórców, doświadczana i da
jąca się obserwować całość, jaką jest człowiek, jego jedność
i niepodzielność, zdaje się w tych koncepcjach zatracać.
Człowiek, tak jak go zobaczyłam w moich badaniach, choć
wskutek różnych, nieraz dramatycznych wydarzeń losu nie
jest na tyle wolny, aby móc zawsze odpowiadać w pełni za to,
kim jest, pozostaje jednak na tyle wolny, aby móc pragnąć być
kimś więcej, niż jest. Choć nie jest wolny od różnych ograni
czeń, na jakie natrafia, pragnąc być kimś więcej, niż jest, jest
jednak na tyle wolny, aby móc przetwarzać te granice egzy
stencjalnie, i odnajdując stojące za nimi, możliwe do realizacji
wartości, stawać się na drodze ku spełnieniu sensu własnego
istnienia.
Jak pisał A. Kępiński: w świecie przeżyć osób dotkniętych
schizofrenią dostrzec można w katastroficznych rozmiarach
wszystkie cechy ludzkiej egzystencji, i wydaje mi się, że jedną
z nich jest ta właśnie, widoczna w badaniach, zdolność czło
wieka do dawania świadectwa swej osobowej naturze, pomi
mo granic, jakie w tym świadczeniu wciąż napotyka.
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