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Księga abstraktów VII OSF-P

ANTONI KEPINSKI.
SŁOWO WSTĘPNE

Fundacja OSF-P organizuje interdyscypl inarną konferencję naukową VI I Otwarte

Seminarium Fi lozoficzno-Psychiatryczne pt. „Antoni Kępiński : psychiatra, człowiek,

fi lozof”, której celem jest przypomnienie szerokiego dorobku i bogatego

doświadczenia życiowego tego wybitnego, krakowskiego, polskiego psychiatry.

Interesować nas będzie więc przede wszystkim szerokie spojrzenie na autora

Rytmu życia — takie, którym on sam starał się obdarowywać swoich pacjentów i

współpracowników. Chcemy pokazać Kępińskiego jako lekarza, ale także jako

fi lozofa, antropologa, etyka, humanistę oraz postać o wielowątkowej biografi i ,

wartej studiów historycznych, urwanej przedwczesną śmiercią. Zapytamy także o

aktualność jego poglądów medyczno-psychiatrycznych oraz zasadność

zajmowanego fi lozoficznie stanowiska.

Pretekstem do zorganizowania konferencj i jest przypadające w tym roku

100-lecie urodzin Antoniego Kępińskiego, które naszym zdaniem wymaga

szczególnego uświetnienia i przypomnienia. Bo jest wiele faktów i wydarzeń z

życia Kępińskiego, które, pomimo pozornej jego popularności , nie przebiły się do

szerszej świadomości . N ie pamięta się zatem, że w czasie wojny był Kępiński

pi lotem RAF-u walczącym w Angl i i i we Francj i oraz więźniem obozu

koncentracyjnego w Miranda de Ebro w Hiszpani i , a po wojnie współzałożycielem

(razem z Stanisław Kłodziński , więźniem Auschwitz-Birkenau) nominowanego

dwukrotnie do Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1993 i 1994 „Przeglądu

Lekarskiego — Oświęcim”, l iczącego 31 tomów, wydawanego w latach 1961–1991

pisma poświęconego medycznym, psychologicznym i społecznym skutkom

prześladowań w obozach koncentracyjnych.

Zapomniel iśmy, że jako lekarz-psychiatra przecierał Kępiński szlaki dla

współczesnego, opartego na szacunku do drugiego człowieka podejściu do

pacjenta. W swojej praktyce, jako jeden z pierwszych polskich lekarzy, doceniał

rolę pielęgniarki psychiatrycznej , jako kierownik kl iniki neurologiczno-

psychiatrycznej w Krakowie wprowadzał nieznane ówcześnie, a dziś standardowe

rozwiązania administracyjno-terapeutyczne, celu leczenia upatrywał przy tym nie

tyle w usunięciu objawów choroby, ale odzyskaniu samodzielności oraz
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odpowiednim przewartościowaniu życia. W pacjencie dostrzegał najpierw

człowieka, a później pacjenta. Położył także podwal iny pod współczesne

rozumienie Zespołu Stresu Pourazowego, pogłębiał własne badania nad dramatem

doświadczenia Obozów Zagłady oraz — ponownie jako jeden z pierwszych —

prowadził terapie Ocalonych. Chociaż jego książki nie zostały jak dotąd przełożone

na język angielski , to jego medyczna koncepcja metabol izmu biologiczno-

informacyjnego jest w kręgach specjal istycznych znana i komentowana na świecie.

Swoje poglądy fi lozoficzne, etyczne i antropologiczne kształtował dzięki

przyjaźni z księdzem Józefem Tischnerem i wybitnym polskim fi lozofem, Romanem

Ingardenem. Obecne są w nich także wątki inspirowane etyką Karola Wojtyły, z

którym Kępińskim znał się ze wspólnego gimnazjum.

W końcu, książki Kępińskiego takie jak Poznanie chorego czy Rytm życia,

wydane w latach 70-tych ubiegłego wieku, czyta się jak prace najbardziej

aktualne, dotyczące kondycj i człowieka współczesnego, czyl i nas, naszych pytań,

trosk i problemów. Ze względu na często podkreślane walory pisarskie jego książek

(które obecne są m. in. w sylabusach Instytut Kultury Polskiej) stanowią one

niewątpl iwe dziedzictwo polskiej kultury l iterackiej . Chociaż dotyczą tematów

psychiatrycznych, to psychiatria pod piórem Kępińskiego staje się dziedziną bl iską,

dotyczącą naszych najgłębszych wartości , odpowiedzialności i tożsamości .

Wiele osób posiada w swej bibl ioteczce i sięga po prace i lektury

Kępińskiego. Są to czasami spotkania bardzo intymne i kluczowe. Bo takie są

tekstu autora Rytmu życia . Pełne prostoty i mądrości życiowej , przepełnione

wrażl iwością i głębokim humanizmem.

Dla Organizatorów konferencj i Kępiński jest przede wszystkim postacią,

którą wpisać można w intensywnie rozwi ja jącą się na świecie dziedzinę określoną

mianem fi lozofi i psychiatri i . Chodzi w niej o rozważania z zakresu zdrowia

psychicznego, które znajdują swe inspiracje i podstawy teoretyczne w fi lozofi i i

szeroko pojętej humanistyce. Kępiński jest postacią rozpoznawaną przez wielu

badaczy międzynarodowych i to pomimo braku tłumaczeń jego tekstów na język

angielski . Znajdujemy w jego dziełach opisy i problemy, które posiadają swój

odpowiednik w dyskusjach aktualnie toczących się w fi lozofi i psychiatri i —

dziedziny historycznie umocowanej w początku XIX wieku (Allgemeine

Psychopathologie, opubl ikowanym w 1913 dziele życia Karla Jaspersa), stale
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rozwiajającej się i poszerzającej swój obszar zainteresowań. Swojego orędownika

odnajduje w Kępińskim nurt określony mianem fenomenologicznej

psychopatologi i . Podejmowana przez Kępińskiego próba pogodzenia ze sobą opisu

ludzkiego doświadczenia chorobowego z perspektywą cielesną, biologiczną jest

niezmiennym wyzwaniem dla współczesnej psychopatologi i .

Życzymy Państwu i sobie, by w czasie konferencj i udało się usłyszeć wiele

różnodornych treści , wynikłych z różnych odczytań, odmiennych oczekiwań,

popartych innymi doświadczeniami, nakierowanych na inne cele, umocowanych w

odmiennych kontekstach i tradycjach intelektualnych. Mamy nadzieję, że echo

tego wielogłosu znajdzie swój wyraz również w publ ikacjach około-

konferencyjnych. Dlatego zapraszamy do przesyłania nam swoich tekstów

związanych z życiem i dziełem Kępińskiego.

Święto, jakie towarzyszy naszemu spotkaniu z Antonim Kępińskim, jest

dla nas również okazją, aby oficja lnie ogłosić, iż w przyszłym roku, po raz pierwszy

w Polsce, w Warszawie, odbędzie się konferencja pod egidą International Network

for Phi losophy and Psychiatry. Będzie to 21. konferenecja z tego, cyklu, której

przyszłoroczna odsłona poświęcona będzie statutowi wiedzy eksperckiej , kwestiom

reprezentowania społecznego oraz przedstawiania, rozumianyego jako obrazy i

wyobrażenia dotyczącymi psychiatri i i psychopatologi i (Experts and Representations

in Mental Health).

Mamy nadzieję, że aktualna konferencja, poświęcona autorowi Rytmu

życia, będzie ważną cegiełką w budowaniu tego dużego przedsięwzięcia.

Pozdrawiamy i życzymy miłych i owocnych obrad.

Rada Konferencj i ,

dr hab. Andrzej Kapusta

dr Jakub Tercz
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OD 8:30

9:00-9:1 5

9:1 5-1 0:1 5

1 0:1 5-1 0:45

1 0:45-1 1 :1 5

1 1 :1 5-1 1 :30

1 1 :30-1 2:30

1 2:30-1 3:1 5

1 3:1 5-1 3:45

1 3:45-1 4:30

1 4:30-1 5:00

1 5:00-1 5:30

1 5:30-1 6:00

Recepcja konferencyjna

dr hab. Andrzej Kapusta, dr Jakub Tercz

OTWARCIE. IDEA KONFERENCJI

Wykład specjalny – prof. dr hab. Zofia Rosińska

PRACA SEMINARYJNA Z TEKSTEM ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO TWARZI

RĘKA

dr Maja Białek

SCHIZOFRENIA JAKO PĘKNIĘTA BŁONA KOMÓRKOWA

dr Marta Chojnacka

POZNANIE CHOREGO W KONTEKŚCIE EGZYSTENCJALNYCH

ROZWAŻAŃ MARTINA HEIDEGGERA I KARLA JASPERSA

Przerwa

Wykład specjalny – dr Jerzy Zadęcki

ODROBINA AMBIWALENCJI. W STULECIE URODZIN KĘPIŃSKIEGO

(1 91 8)

dr Marcin Moskalewicz

FENOMENOLOGIA DIAGNOZY INTUICYJNEJ NA PRZYKŁADZIE TZW.

POCZUCIA PRAECOX

dr hab. Mirosław Harciarek

POZNANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE WG A. KĘPIŃSKIEGO W

ŚWIETLE NEUROPSYCHOLOGICZNEJ KONCEPCJI K. PRIBRAMA

Przerwa obiadowa

dr hab. Hubert Kaszyński

O POTRZEBIE „NOWEJ” WIEDZY W PRACY SOCJALNEJ I METODACH

JEJ POZYSKIWANIA

mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

KĘPIŃSKIEGO IDEAŁ DOBREGO PSYCHIATRY JAKO IDEAŁ DOBREGO

LEKARZA – CZY JEST NADAL AKTUALNY?

mgr Dagmara Maria Boruc

JESTEM TU DLA CIEBIE. RELACJA Z PACJENTEM-KLIENTEM

PROGRAM



Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof

9

1 6:00-1 6:30

1 6:30-1 6:45

1 6:45-1 7:30

1 7:30-1 8:00

1 8:00-1 8:30

1 8-30-1 9:00

1 9:00-1 9:30

dr hab. Wiesław Wójcik

FILOZOFIA WYPRÓBOWANEJ NADZIEI JÓZEFA TISCHNERA W

KONTEKŚCIE ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO REFLEKSJI NAD CZŁOWIEKIEM

Przerwa

Wykład specjalny – dr Mira Marcinów

„POLSKI TYP HISTERYCZNY” WEDŁUG ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO

dr Piotr Szof

ANANKE – W MROKU NERWICY. MOJE OSOBISTE DOŚWIADCZENIE Z

PSYCHOPATOLOGIĄ NERWICANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO

Ida Brożek

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRATĄ. CO LITERATURA MOŻE DAĆ

PSYCHIATRII?

dr Elżbieta Stawnicka

KONCEPCJA CZŁOWIEKA ZAWARTA W TEORII METABOLIZMU

ENERGETYCZNO-INFORMACYJNEGO ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO.

CZŁOWIEK W WYMIARZE CIELESNYM, PSYCHICZNYM ORAZ

DUCHOWYM

prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger

ANTONI KĘPIŃSKI W MOIM ŻYCIU

Adrianna Beczek

FILOZOFIA ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO A KRYZYS PARADYGMATU WSPÓŁCZESNEJ

MEDYCYNY

Aleksandra Hamny

ANTONI KĘPIŃSKI – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

mgr Dorota Hal ina Kutyła

DRUGA STRONA LUSTRA, CZYLI AUTOBIOGRAFIA RUDOLFA HOESSA I JEGO SPOTKANIE

ZE ZŁEM

Iwona Wrześniewska-Wal

KSZTAŁTOWANIE POSTAW LEKARZY

SESJA POSTEROWA
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ADRIANNA BECZEK

Studentka V roku medycyny i I roku studiów I I stopnia w ramach

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie

Jagiel lońskim

TYTUŁ POSTERU

FILOZOFIA ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO A KRYZYS PARADYGMATU

WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

ABSTRAKT

Obecny paradygmat medycyny to model biomedyczny: genetyczny i molekularny

(M. Skrzypek, Biotechnologiczna orientacja współczesnej medycyny a sposoby

doświadczania choroby i relacje lekarz–pacjent, „EJMT” 1(6), 2015), gdzie zdrowie i

choroba są objaśniane „na (…) poziomie rzeczywistości biologicznej” (P. Conrad,

Medicalization, genetics, and human problems, w: Handbook of medical sociology,

2000); nauki medyczne „stając się bardziej instrumentalnymi coraz bardziej

odsuwają chorego od osobistego kontaktu z lekarzem” (A. Horst, Refleksje na

temat rozwoju badań medycznych , w: Medycyna doświadczalna i kliniczna w II

połowie XX wieku, 1997]. Prowadzi to do wzrostu popularności terapi i w nurcie tzw.

medycyny alternatywnej . Spadek zaufania skłania pacjentów do szukania

rozwiązań poza medycyną, gdyż rozwiązania proponowane przez tzw. medycynę

mainstreamową wydają się „podejrzane”; (Big Pharma).

Fi lozofia Antoniego Kępińskiego sprowadza się do skupienia na relacj i z

pacjentem: ćwiczeniu empati i , poświęcaniu mu uwagi . Zauważał on, że „śmierć

społeczna jest gorsza od biologicznej” (A. Kępiński , Poznanie chorego, 1989),

akcentując rolę środowiska społecznego w kształtowaniu poczucia zdrowia bądź

choroby. Medycyna nie może uciec od tych zagadnień, co pokazuje nam choćby

wzrost popularności ruchów antyszczepionkowych. W aktualnie obowiązującym

paradygmacie medycznym zawsze obecny jest pewien model świata i koncepcja

człowieka, a te są wytworem kultury. Pozostawione przez Kępińskiego pisma każą

nam o tym pamiętać.

UCZESTNICY
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DR MAJA BIAŁEK

Pracowniczka Instytutu Socjologi i i Kognitywistyki na Uniwersytecie w Białymstoku.

Interesuje się fi lozofią psychiatri i , a szczególnie nurtem „4E”, czyl i teoriami

czerpiącymi z paradygmatu ucieleśnionego poznania, enaktywizmu i

fenomenologi i . Autorka m. in. artykułu poświęconego ucieleśnionym teoriom

depresj i , który ukaże się wkrótce w czasopiśmie „Diametros”.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

SCHIZOFRENIA JAKO PĘKNIĘTA BŁONA KOMÓRKOWA

ABSTRAKT

Anal izy Antoniego Kępińskiego dotyczące istoty schizofreni i w zadziwiający sposób

wyprzedzają koncepcje współczesnych fi lozofów psychiatri i i psychiatrów takich

jak Zahavi , Sass, Parnas i Gal lagher, a także Fuchs czy Ratcl iffe, które prowadzone

są w duchu tzw. paradygmatu ucieleśnionego poznania i inspirowane fenomenolo-

gią. Trudno oprzeć się pokusie, by nie wskazywać kolejnych fragmentów

Schizofrenii, w których Kępiński wykłada identyczne intuicje dotyczące rol i , którą w

tej chorobie odgrywa zniekształcona samoświadomość cielesna i odmienne

przeżywanie czasu i przestrzeni . Schizofrenia w ujęciu Kępińskiego jest zabu-

rzeniem, w którym ulegają zatarciu granice między „ja” a światem (Kępiński

używa metafory pękniętej błony komórkowej — pęknięcie powoduje, że treści

wewnętrzne i zewnętrzne nienaturalnie mieszają się i zamieniają), utrata

naturalnego cielesnego czucia wywołuje osłabienie poczucia rzeczywistości i łączy

się z nadmierną aktywnością refleksj i . Koncepcja ta od razu przywodzi na myśl

model „ ipseity-hyperreflexivity” Zahaviego, Sassa i Parnasa. Nawet na poziomie

szczegółowych anal iz zmian w nieświadomym schemacie ciała łatwo zauważyć

pokrewieństwo z popularnymi obecnie koncepcjami Gal laghera.

Chciałabym jednak skupić się na kwesti i , która ulega zatarciu we

współczesnej fi lozofi i psychiatri i , czyl i na odmienności schizofreni i , czy nawet

wyjątkowości tej choroby na tle innych zaburzeń psychicznych. O i le Kępiński

często wyróżnia schizofrenię, o tyle we współczesnych teoriach próba wyjaśniania

kolejnych zaburzeń przy użyciu jednego, fenomenologicznego, enaktywistycznego

czy też ucieleśnionego klucza coraz bardziej prowadzi do zamazywania się różnic

między poszczególnymi psychopatologiami. Pytanie o to, czy zaburzenia związane

ze schizofrenią mają wyjątkowy charakter, jest też szczególnie istotne w świetle

podejmowanych prób unifikacj i wyjaśnienia wszelkich form psychozy w obrębie
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paradygmatu kodowania predykcyjnego.

W pismach Kępińskiego schizofrenia i urojenia typowe dla schizofreni i

często opisywane są jako wyjątkowe pod względem treści , tego, jak mocno

pochłaniają osobę chorą, kolorytu emocjonalnego. Charakterystyczne dla

Kępińskiego jest postrzeganie osoby cierpiącej na schizofrenię jako wyjątkowej ,

szukanie wartości w jej odmiennych doznaniach, ekspresj i artystycznej , a w

szczególności w tym, jak oderwanie się od rzeczywistości czy od osadzenia we

własnym ego pozwala osobie chorej zyskać niedostępną zdrowym perspektywę,

często skoncentrować się na bardziej abstrakcyjnych czy wzniosłych tematach.

Pokażę, jak to ujęcie może wzbogacić współczesne koncepcje, skupiając się na

pytaniu o to, czy da się utrzymać tezę o wyjątkowym charakterze schizofreni i na

tle innych psychopatologi i , a także, czy nie stoi ona w sprzeczności z widoczną we

współczesnej psychiatri i tendencją odchodzenia od ściśle wyodrębnionych

jednostek chorobowych.

MGR DAGMARA MARIA BORUC

Psycholog, doktorantka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

w Warszawie, magister psychologi i (psychologia kl iniczna), magister pedagogiki

specjalnej (pedagogika resocjal izacyjna i wspomaganie rodziny). Członek Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie. Członek Polskiego

Towarzystwa Psychoterapi i Poznawczej i Behawioralnej . Autorka wielu publ ikacj i

naukowych traktujących w następujących obszarach: psychologi i kl inicznej ,

psychologi i społecznej , pedagogiki , pedagogiki specjalnej , kryminologi i i

pedagogiki resocjal izacyjnej . W 2005 roku popełni ła autorską monografię w

Wydawnictwie IMPULS.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

JESTEM TU DLA CIEBIE. RELACJA Z PACJENTEM-KLIENTEM

ABSTRAKT

Niniejsze wystąpienie traktuje o rol i , jaką w dziedzinie pracy z drugim człowiekiem,

psychologa lub psychiatry ze swoim kl ientem-pacjentem, odegrał Antoni Kępiński .

Antoni Kępiński to wielki lekarz-humanista. Jako wybitny psychiatra postulował

podmiotowe podejście do kl ienta-pacjenta. Ukierunkowanie i całkowite

zaangażowanie w trakcie sesj i jest niezwykle istotnym elementem pomocy osobie
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w terapi i . Owe zaangażowanie buduje poczucie bezpieczeństwa, a to z kolei

zachęca do zaangażowania w terapię i wytrwania w niej . Odrzucenie pozycj i

„wszechwiedzącego” u Kępińskiego stało się jego znakiem rozpoznawczym.

Fi lozofia Kępińskiego nawet dziś nadal pozostaje aktualna i nie traci nic ze

swojej mocy. Odzwierciedleniem tego jest stworzony w 1991 roku „Kodeks etyczno-

zawodowy psychologa”.

MGR AGNIESZKA BREJWO

MODERATORKA

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych.

Współpracowniczka Fundacj i OSF-P. Absolwentka wydziału psychologi i Wyższej

Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie

psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacj i Psychologicznej Intra. Obecnie

studiuje fi lozofię w Instytucie Fi lozofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjal izuje się

w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, które

doświadczają trudności i kryzysów w życiu, z problemami emocjonalnymi oraz

doświadczeniami psychozy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w

Kl inice Psychiatri i , Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego, Ośrodku

leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych oraz Domu dla seniora.

Członki Zespołu Organizacyjnego 21. Międzynarodowej Konferencj i Sieci

Fi lozoficzno-Psychiatrycznej (Warszawa, 22-24 października 2019).

IDA BROŻEK

Zawodowo i hobbystycznie związana z l iteraturą, naukowo interesuje się fi lozofią

umysłu, psychoanal izą oraz postrzeganiem osób chorych psychicznie w

społeczeństwie i kulturze. W wolnym czasie namiętnie chodzi do teatru i jeździ na

łyżwach.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRATĄ. CO LITERATURA MOŻE DAĆ

PSYCHIATRII?

ABSTRAKT

W dziedzinie, którą najczęściej się zajmuję, czyl i w l iteraturze, zauważam si lną

tendencję do sięgania po nurty i teorie z innych dziedzin niż l i teraturoznawstwo,
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takich jak np. psychoanal iza, antropologia czy nawet matematyka. Pozwala to na

poszerzenie znaczeń, lepsze zrozumienie czy głębszą anal izę i interpretację dzieła

l i terackiego. W swoim referacie chciałabym jednak postąpić odwrotnie, tzn.

stworzyć sytuację, w której to l i teratura jest dziedziną, od której się zapożycza.

Wybrałam psychiatrię na obszar, któremu l iteraturoznawstwo czy sama l iteratura

mogłaby dać coś interesującego.

Skupię się głównie na dwóch książkach (będą to Koala Lukasa Barfussa

oraz Poczucie kresu Ju l iana Barnesa), których treści krążą wokół samobójstwa,

ponieważ chciałabym przyjrzeć się konkretnym przypadkom i rozważyć je z

zyskiem dla psychiatri i jako dziedziny, jak i wzbogacając, mam nadzieję,

perspektywę samych lekarzy.

Zainspirowała mnie do takiego podejścia do tekstu l iterackiego lektura

książek profesora Antoniego Kępińskiego. Profesor Kępiński podchodził do pacjenta

hol istycznie, humanistycznie, w pewien sposób przywracając mu symbol iczną

podmiotowość. Chciałabym popatrzeć na tekst jak na takiego właśnie

upodmiotowionego pacjenta, od którego również my mogl ibyśmy się czegoś

nauczyć.

DR MARTA CHOJNACKA

Doktor fi lozofi i , magister fi lologi i romańskiej , zatrudniona na stanowisku asystent

w Instytucie Fi lozofi i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lektorka języka

francuskiego, tłumaczka. Interesuje się współczesną fi lozofią francuską, fi lozofią i

psychologią egzystencjalną, psychopatologią oraz psychoanal izą.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

POZNANIE CHOREGO W KONTEKŚCIE EGZYSTENCJALNYCH ROZWAŻAŃ

MARTINA HEIDEGGERA I KARLA JASPERSA

ABSTRAKT

Celem mojego wystąpienia jest próba odczytania ukutej przez Antoniego

Kępińskiego teori i relacj i lekarz-pacjent przez pryzmat wybranych wątków fi lozofi i

egzystencj i Martina Heideggera i Karla Jaspersa. Mój referat podzielony jest na trzy

części : w pierwszej przypominam rozwinięte przez polskiego psychiatrę zasady

spotkania lekarza z pacjentem. Skupiam się na terminach i wątkach, które

występują w szeroko pojętej tradycj i fi lozoficznej , a ściślej w nurtach
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personal istycznych i egzystencjalnych. Mam na myśl i pojęcia jak: twarz,

komunikacja, spojrzenie, współczucie i podmiotowość.

Tak przygotowaną bazę rozważań zestawiam w części drugiej z myślą

Heideggera i Jaspersa. Jeśl i chodzi o fi lozofię Heideggera, to teorię Kępińskiego

anal izuję w kontekście koncepcj i sumienia jako ontycznego współbycia z drugim

człowiekiem. Zdaniem niemieckiego fi lozofa ja jako Dasein , czyl i bycie tu oto w

świecie, mogę wchodzić w innym Dasein ( innym człowiekiem) w relacje. W ten

sposób razem tworzymy Mitdasein , czyl i współbycie tu to. Zdaniem Heideggera

Mitdasein różni się od relacj i nawiązywanych ze światem przedmiotów, bo te

bardzo często opierają się na tak zwanej poręczności . W fi lozofi i Heideggera istotę

relacj i Mitdasein wyznacza egzystencjał sumienia, który nie posiada konotacj i

rel ig i jnych, ale jest formą zatroskania o drugie Dasein , czyl i człowieka, z którym

buduję relację.

W kolejnym kroku porównuję myśl Kępińskiego do rozważań Karla

Jaspersa. Tu koncentruję się na Jaspersowskm programie rozjaśniania egzystencj i

poprzez komunikację. Pokazuję, że wytyczne właściwej relacj i u Kępińskiego są

bardzo zbl iżone do tych, które rozwinął Jaspers. Zdaniem Jaspersa wzajemnego

rozjaśnienia egzystencj i (egzystencja pojmowana jest przez niego jako ukryty wzór

bycia sobą) dokonać można poprzez nawiązanie z drugim człowiekiem relacj i

opartej na wzajemności , szczerości , symetri i i trosce.

W ostatniej , podsumowującej części pokazuję, że psychiatria

humanistyczna Kępińskiego wyrasta z tradycj i fi lozofi i egzystencj i , o czym często

się zapomina. Wskazuję tym samym na aktualność myśl i najważniejszych

przedstawiciel i niemieckiego egzystencjal izmu w psychiatri i oraz podkreślam si lny

związek pomiędzy nauką Kępińskiego a fi lozofią. W ten sposób zaznaczam wspólną

tradycję fi lozofi i egzystencj i i psychiatri i humanistycznej .

ALEKSANDRA HAMNY

Uczennica l iceum im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, obecnie na profi lu Matury

Międzynarodowej . Laureatka konkursu fi lozoficznego „W drodze ku mądrości”

(2016) oraz final istka XXX Ol impiady Fi lozoficznej (2018). Wolontariuszka Fundacj i

Otwarte Seminaria Fi lozoficzno-Psychiatryczne.
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TYTUŁ POSTERU

ANTONI KĘPIŃSKI — ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

ABSTRAKT

Wydarzenia z życia przybl iżające postać wybitnego psychiatry, człowieka i fi lozofa

— Antoniego Kępińskiego, przedstawione w porządku chronologicznym na osi

czasu.

Portret Antoniego Kępińskiego umieszczony na plakacie wykonany został

za pomocą ołówka oraz tuszu.

DR HAB. MIROSŁAW HARCIAREK

Doktor habi l i towany, profesor nadzwyczajny Górnośląskiej Wyższej Szkoły

Handlowej w Katowicach. Autor książek: Holografia mózgu (2002), Podstawy

psychologii realistycznej według Karola Wojtyły (2008), Dwuaspektowość

poznania, czyli wrażenia i spostrzeżenia jako jednostka poznawcza (2012).

Zajmuje się procesami poznawczymi i psychoterapią.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

POZNANIE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE WG A. KĘPIŃSKIEGO W ŚWIETLE

NEUROPSYCHOLOGICZNEJ KONCEPCJI K. PRIBRAMA

ABSTRAKT

W wystąpieniu omawiam koncepcję bezpośredniego i pośredniego poznawania

cudzych stanów psychicznych opisaną przez A. Kępińskiego. Czy takie rozumienie

dwu rodzajów poznania jest do zaakceptowania przez współczesną psychologię,

która opisuje poznanie jako proces odbioru informacj i (na poziomie kodów

semantycznych i obrazowych) zapośredniczony przez reprezentacje (E. Nęcka et

al . , Psychologia poznawcza, 2006) i jest w stałym sporze z J . Gibsonem

twierdzącym, iż reprezentacje nie istnieją, a poznanie ma charakter bezpośredni?

Wszystko wskazuje na to, że problem podjęty przez Kępińskiego odzwierciedla

współczesny dylemat psychologi i poznania. Rozwiązaniem wydaje się propozycja

przedstawiona przez K. Pribrama, którą można rozumieć jako odpowiednik teori i A.

Kępińskiego opisany z perspektywy neuropsychologicznej .



Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof

17

DR HAB. ANDRZEJ KAPUSTA

MODERATOR I ORGANIZATOR KONFERENCJI

Profesor UMCS, kierownik Zakładu Antropologi i Kulturowej WFiS UMCS w Lubl inie,

wiceprezes Fundacj i OSF-P. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lubl inie. W

swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach

wiedzy oraz praktyki medycznej , psychiatrycznej , psychologicznej i doradczej , a

także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań.

Autor ok. 75 publ ikacj i naukowych. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z

Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny

Uniwersytet I -IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od l istopada 2015

roku organizator cyklu fi lmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie

Fi lozofi i UMCS. Autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej

Michela Foucaulta (2002), Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i

psychiatrii (2010), Medical humanities in theory and practice (red. z M. Lytowka,

2017). Członek Zespołu Organizacyjnego 21. Międzynarodowej Konferencj i Sieci

Fi lozoficzno-Psychiatrycznej (Warszawa, 22-24 października 2019). Należy do

Zespołu Sterującego Międzynarodowej Sieci Fi lozoficzno-Psychiatrycznej .

DR HAB. HUBERT KASZYŃSKI

Socjolog, kl iniczny pracownik socjalny, adiunkt z habi l i tacją w Zakładzie Socjologi i

Stosowanej Instytutu Socjologi i Uniwersytetu Jagiel lońskiego w Krakowie.

Począwszy od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w

obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu Polskiego

Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej , od 2013 roku wiceprzewodniczący Instytutu

Terapi i i Edukacj i Społecznej — Stowarzyszenie. Współtwórca i koordynator

krakowskiego projektu szkoleń promujących zdrowie psychiczne bazujących na

znaczeniu bezpośredniego kontaktu z osobami z doświadczeniem trudności

emocjonalnych, wykorzystujących koncepcję service users involvement.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

O POTRZEBIE „NOWEJ” WIEDZY W PRACY SOCJALNEJ I METODACH JEJ

POZYSKIWANIA
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ABSTRAKT

W wystąpieniu dyskutuję – inspirując się pracą dydaktyczną Profesora Antoniego

Kępińskiego — jedno z kluczowych podejść do kształcenia pracowników

socjalnych, jakim jest service user involvement, które w wielu krajach UE jest

praktyką stabi lną, posiadającą swoje wieloletnie tradycje badawcze i apl ikacyjne,

natomiast w Polsce praktycznie całkowicie nieobecną i marginal izowaną. Praktyka

pracy socjalnej w sposób podstawowy odnosi się do interakcyjnej przestrzeni

międzyludzkiej . Polega ona nie tylko na podejmowaniu prób uchwycenia

współzależności człowieka oraz zróżnicowanych czynników jego kontekstu

środowiskowego, ale również na szczególnej uważności , która pozwala

zaobserwować i nazwać te indywidualne działania, które prowadzą do

wzmocnienia podmiotowości osób o tożsamości podatnej na społeczne zranienie.

Kształtowanie tej kluczowej — przede wszystkim dla kl inicznej orientacj i w pracy

socjalnej — kompetencj i , wymaga dostarczania nie tylko wiedzy akademickiej

opartej na empirycznych dowodach naukowych, ale również wiedzy, dla której

podstawą są indywidualne doświadczenia osób korzystających ze wsparcia

socjalno-terapeutycznego. Osoby te nazwane zostały service users właśnie ze

względu na ich historię uwikłania w instytucjonalne formy pomocy.

Punktem skupienia referatu jest przedstawienie wyników

partycypacyjnego badania w działaniu prowadzonego w Instytucie Socjologi i

Uniwersytetu Jagiel lońskiego w Krakowie, którego celem jest identyfikacja i

krytyczna anal iza kluczowych aspektów merytorycznych i formalnych kształcenia

pracowników socjalnych z udziałem osób z doświadczeniem choroby psychicznej .

W konkluzj i podkreślam, że podstawowym kryterium sukcesu tej szczególnej formy

kształcenia, jest dobrowolny i zróżnicowany udział studentów – tak w rol i osób

dzielących się doświadczeniem własnym, jak i uczących się. Działania projektowe

poddawane bieżącej jakościowej ewaluacj i — obejmującej pracę edukacyjną

wykładowców i osób doświadczonych, aktywność studentów oraz uczestników

szkoleń — pozwol i ły na sformułowanie trzech ogólnych rekomendacj i d la

kształcenia pracowników socjalnych metodą service users’ involvement, które

odnoszą się do: budowania kultury pracy grupowej odwołującej się do podejścia J .

Seikkul i (H. Kaszyński , Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie, 2013)

określanego jako „otwarty dialog”; kształtowania interakcyjnej struktury uznania

(w miejsce — tradycyjnej w dydaktyce — struktury dominacj i ) inspirowanej pracą
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F. Laloux (Pracować inaczej, 2016); podtrzymywania w grupie atmosfery

emocjonalnej otwartości wobec doświadczania cierpienia przy równoczesnej

gotowości do odkrywania jego sensu dla intersubiektywnego kształtowania się

społecznej przestrzeni aksjologicznego porządku — starań opisywanych przez V. E.

Frankla (Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, 2010).

MGR DOROTA HALINA KUTYŁA

Absolwentka fi lologi i polskiej i fi lozofi i na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie

pracuje nad rozprawą doktorską i real izuje grant Narodowego Centrum Nauki .

Zarówno doktorat, jak i grant poświęcone są Kronikom Bolesława Prusa,

rozumianym jako prawie półwieczny zapis doświadczenia egzystencjalnego, tak w

wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym. Autorkę interesuje to, co pol ityczne,

kulturowe, coraz bardziej też to, co etyczne.

Opubl ikowała książkę Zapamiętana wolność. Pojęcie „wolności” jako

wyraz pamięci politycznej. Na podstawie badań kultury staropolskiej oraz sporo

artykułów poświęconych rewolucj i , pamięci , ludzkiej egzystencj i . Lubi uczyć

innych, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Sama również stawia na

rozwój .

Marzy m. in. o domu z kominkiem, podróży do Azj i Środkowej , robieniu

fi lmów i jeszcze wielu, wielu innych rzeczach.

TYTUŁ POSTERU

DRUGA STRONA LUSTRA, CZYLI AUTOBIOGRAFIA RUDOLFA HOESSA I JEGO

SPOTKANIE ZE ZŁEM

ABSTRAKT

Antoni Kępiński zajmował się tymi, którzy przeżyl i Oświęcim, zajmował się

więźniami Obozu, badał ich psychikę, spustoszenia, jakie obóz poczynił w życiu

ludzi , próbował im pomóc. Nie wiem, czy dziś jest czas, by spojrzeć na cierpienie z

drugiej strony, na tych, którzy je zadawal i . Impulsem do tego zgłoszenia była

konferencja o pamięci na Uniwersytecie Jana Długosza, która odbyła się 27-28 IX

2018. Na niej m. in. mówiono o świadku. Zadałam pytanie, czy autobiografia

Hoessa byłaby dziełem świadka. Pytanie padło w kontekście cech dystynktywnych

dla świadka. Doktor Mariusz Oziębłowski powiedział — cytuję z pamięci , „No

przecież chłopina cierpiał”.
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Hoess, badany przez prof. Stanisława Batawię, członka Głównej Komisj i

Badania Zbrodni Hitlerowskich, został uznany za normalnego i typowego

wykonawcę poleceń reżimu. Chciel ibyśmy zająć się nim, jego widzeniem świata,

ponieważ uważamy, że może on pokazać ludzką reakcję na zło. Hoess ma

poczucie, że coś się dzieje, że dzieje się coś złego. Pisze. „Nie znalazłem już

szczęścia, odkąd w Oświęcimiu zaczęło się masowe uśmiercanie” (Autobiografia

Rudolfa Hoessa, w: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w

Polsce, VI I , 1951, s. 195). Ale nie ma z kim o tym rozmawiać. Przed rodziną to

ukrywa, przełożeni nie chcą tego słuchać, próbuje rozmawiać z Eichmannem, ale

ten, jak pisze Hoess, nawet po alkoholu zachowuje mi lczenie lub mówi, że trzeba

zakończyć „sprawę żydowską”. Hoess jednak czuje, powtórzmy, że coś jest nie tak.

Zatem w naszym plakacie chciel ibyśmy pokazać życie Hoessa z węzłowymi

punktami tego, co doprowadziło go do Oświęcimia i jak reagował, na to, co tam się

działo, co sam robił, a także, co zrozumiał po wojnie. Jak pisze Batawia, Hoess był

wyjątkowy, składał bardzo obszerne zeznania i pokazał zło samego systemu

nazistowskiego. Chcemy też w tym plakacie wrócić do powiązania między etyką a

psychiatrią. Kępiński jest tym polskim psychiatrą, który widział ogromną rolę

zagadnień etycznych w psychiatri i , w powstawaniu chorób psychicznych i ich

leczeniu. My, szczególnie po uważnej lekturze Janet Frame i jej powieści , uważamy,

że zło jest jedną z najważniejszych przyczyn tego, co określa się mianem chorób

psychicznych.

Chcemy zatem wrócić do naszego myślenia o złu poprzez konkretny

przykład autobiografi i zbrodniarza wojennego. Za naszą propozycją stoją także

zdania psychologów, że bardzo mało anal iz poświęca się sprawcom przemocy, w

przeciwieństwie do ich ofiar.

DR MIRA MARCINÓW

Fi lozof, artystka. Ukończyła fi lozofię oraz psychologię w ramach

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie

Jagiel lońskim, doktoryzowała się w Instytucie Psychologi i UJ . Pracuje jako

wykładowca akademicki na Wydziale Fi lozoficznym UJ oraz okazjonalnie na innych

uczelniach. Odbyła staże badawcze m. in. w Oxfordzie, Londynie, Nowym Jorku,

New Brunswick i Buenos Aires. Laureatka wielu nagród i stypendiów, w tym:

Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
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Nagrody im. Prof. Jerzego Perzanowskiego. Real izuje projekt badawczy poświęcony

dziejom polskiej psychoanal izy w IFiS PAN. Zajmuje się historią i fi lozofią

psychiatri i , ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa.

Eksperymentatorka z pogranicza tańca i sztuki performance (działania w Galeri i

F.A. I .T. , Bunkier Sztuki , Muzeum Narodowe w Krakowie). Opubl ikowała wiele

artykułów w językach: polskim, francuskim i angielskim. Laureatka Nagrody

Premiera za rozprawę doktorską. Otrzymała stypendium dla wybitnych młodych

naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorka książek: Na krawędzi wolności Szaleństwo jako wybór w filozofii

Henryka Struvego (2012), Historia polskiego szaleństwa, t. 1 : Słońce wśród

czarnego nieba. Studium melancholii (2018) oraz Niezabliżniona rana Narcyza.

Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy (2018) wraz z

Bartłomiejem Dobroczyńskim.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

„POLSKI TYP HISTERYCZNY” WEDŁUG ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO

ABSTRAKT

Antoni Kępiński wprowadził wiele nowych zagadnień do tematu histeri i —

rozumianej zarówno jako osobowość histeryczna (głównie w dziele Psychopatie) ,

jak i objawy konwersj i histerycznej (w Psychopatologii nerwic) . Celem mojego

wystąpienia będzie przedstawienie poglądów krakowskiego psychiatry na tle

zarówno mu współczesnych, jak i wcześniejszych rodzimych teori i „maciczności” .

Skoncentruje się zwłaszcza na psychopati i histerycznej , która według Kępińskiego

miała naj lepiej charakteryzować polski szlachecki charakter narodowy (obok

chłopskiej psychasteni i ) . Postawię pytanie o aktualność stwierdzenia Kępińskiego,

iż „ten dziwny podział naszego społeczeństwa na ludzi , którzy gadają i na tych,

którzy pracują, utrzymuje się przez wieki” (Kępiński , Psychopatie, 1977/1992, s.

88). Kępińskiego „Polski typ histeryczny” odpowiada wyróżnionemu przez

Eugeniusza Brzezickiego typowi skirtotymnemu, który charakteryzuje: słomiany

zapał, teatralność, burzl iwość, odporność w trudnych czasach, lekkomyślność w

okresach powodzenia. Jednak histeria u Kępińskiego to obok wspomnianych

objawów, przede wszystkim niemożności pogodzenia sprzecznych systemów

wartości . Jego teoria histeri i zawiera osobl iwą recepcje poglądów

psychoanal itycznych z l icznymi odniesieniami do kwesti i kulturowych. Następnie

krytycznie rozważę proponowaną przez Kępińskiego psychoterapię charakteru
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narodowego Polaków, przedstawione przez niego przypadki pacjentów

histerycznych oraz — uwzględniając ówczesny kontekst społeczny — omówię jego

poglądy na temat histeri i kobiecej . W końcu, pokażę na i le pochodzące z lat

siedemdziesiątych poglądy Kępińskiego na temat histeri i mogą wzbogacić

współczesny dyskurs histeryczny.

MGR GRZEGORZ MICHALIK

MODERATOR

Absolwent pedagogiki (magisterium pt. „Sytuacja życiowa sprawców czynów

pedofi lnych”), doktorant w Zakładzie Antropologi i Kultury i Fi lozofi i Społecznej

WFiS UMCS. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim teorię

Jacquesa Lacana w jej relacj i wobec fi lozofi i i nauk społecznych. Publ ikował m. in. w

„Anal izie i Egzystencj i” , „Kulturze i Wartościach”. Obecnie pracuje nad rozprawą

doktorską o podmiotowości w psychoanal izie Lacana. Interesuje się również

fi lmem — od 2018 roku współorganizuje lubelski cykl fi lmowy „PsychoKino daje do

myślenia”. Jest wolontariuszem Fundacj i Otwarte Seminaria Fi lozoficzno-

Psychiatryczne.

DR MARCIN MOSKALEWICZ

Wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

Fel low w The Oxford Research Center in the Humanities (TORCH), University of

Oxford. W St. Catherine's Col lege prowadzi Phenomenology and Mental Health

Network, zajmuje się fi lozofią psychiatri i oraz fenomenologią zdrowia. Studiował na

UAM w Poznaniu, University of Cal ifornia at Berkeley oraz Ri jksuniversiteit

Groningen. W 2009 obronił europejski doktorat z fi lozofi i histori i (summa cum

laude) . Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2010). W ostatnich latach

EURIAS Fel low na ETH w Zurychu (2015), Fulbright Scholar na Texas A&M

University (2016), Marie Curie Fel low na Faculty of Phi losophy, University of Oxford

oraz Senior Fel low w Christ Church Col lege (2016-2017). Członek Zarządu

Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego; członek Rady Fundacj i Res Publ ica

im. Henryka Krzeczkowskiego.

Autor książek: Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah

Arendt (2013), R. Kosel leck, Krytyka i kryzys (red. i przekł. z J . Durajem, 2015),
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Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności (red. z J . Zamojskim,

2017), Understanding Central Europe (red. z W. Przybylskim, 2018), Jewish

Medicine in Central Eastern Europe (red. , 2018).

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

FENOMENOLOGIA DIAGNOZY „INTUICYJNEJ” NA PRZYKŁADZIE TZW.

POCZUCIA PRAECOX

ABSTRAKT

Jednym z dokonań Antoniego Kępińskiego, którego waga wychodzi na jaw w epoce

diagnostyki zoperacjonal izowanej , jest idea humanistycznego poznania chorego za

pomocą intuicj i . Za specyficzną formę takiego poznania możemy uznać tzw.

poczucie praecox (niem. Praecox Gefuehl) . Pomimo dominacj i d iagnostyki

zoperacjonal izowanej schizofrenia jest wciąż poznawana za pomocą „intuicj i” , o

czym świadczą zaprezentowane w referacie badania empiryczne (Nowy Jork,

Francja, Wielka Brytania). W wystąpieniu dokonam ponadto fenomenologicznego

objaśnienia „poczucia” praecox argumentując, że:

1.   N ie jest ono ani poczuciem, ani intuicją, lecz przedpojęciową typifikacją.

2 .   N ie jest subiektywne, lecz interaktywne.

3. Nie ma charakteru nagłego, lecz jest rozciągnięte w czasie oraz wymaga

          wykorzystania operacj i refleksyjnych.

PROF. DR HAB. ZOFIA ROSIŃSKA

Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Zakładu Fi lozofi i

Kultury Instytutu Fi lozofi i UW. Główne zainteresowania: fi lozofia kultury i fi lozofia

człowieka. Prowadzi seminaria i wykłady monograficzne z pogranicza fi lozofi i

kultury, estetyki , psychologi i głębi . W latach 1989–1993 Visiting Profesor of

Phi losophy w St. Lawrence University (Canton, USA). Wieloletnia przewodnicząca

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fi lozoficznego, honorowy członek

Rady Naukowej kwartalnika „ALBO albo. Problemy psychologi i i kultury”, członek

Rady Programowej czasopisma „Eidos. A Journal for Phi losophy of Culture”.

Autorka książek: Kierunki współczesnej psychologii. Ich geneza i rozwój

(1972; 1984; 1987), Jung (1982), Psychoanalityczne myślenie o sztuce (1985),

Freud (1993; 2002), Blaustein. Koncepcja odbioru mediów (2001), Ruch myśli

(2012). Współautorka podręcznika Psychoterapia. Pogranicza (2012). Autorka
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wielu rozpraw, artykułów i esejów. Publ ikuje w „Przeglądzie Fi lozoficznym”,

„Kronosie” i „ALBO albo”. Redaktor naukowy prac zbiorowych, m. in. Religia i

wartości (1990), Psychoterapia i kultura (1997), Przekraczanie estetyki (2003),

Pamięć w filozofii XX wieku (2006), Freud i nowoczesność (2008).

FRAGMENT TEKSTU TWARZ I RĘKA ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO DO LEKTURY SEMINARYJNEJ

Żywej twarzy nie można oglądać jako „rzeczy w sobie” niezależnej od

obserwatora. Twarz zawsze odbi ja patrzącego. Patrząc na kogoś, widzimy

jednocześnie siebie, swoje odbicie społeczne, tj . widzimy, jak dana osoba nas

odbiera, z lekceważeniem, lękiem, podziwem, pogardą itp. Każda więc twarz ma

coś z aspektu sędziowskiego, w jej wyrazie mimicznym zawarty jest wyrok na

patrzącego.

Badanie psychiatryczne nie może być więc obiektywne w sensie

wzajemnej niezależności obserwującego od obserwowanego. Obserwator i

obserwowany są ściśle z sobą złączeni . Przekonanie, że można drugiego człowieka

obserwować z boku, nie wpływając na jego zachowanie się i nie będąc samemu

pod jego wpływem, jest w większości wypadków złudzeniem, przypominającym

bajkę o „czapce-niewidce”.

A. Kępiński , Twarz i ręka, „Teksty : teoria l i teratury, krytyka, interpretacja”, 2 (32),

1977, s. 9-34.

DR ELŻBIETA STAWNICKA

Doktor nauk humanistycznych z zakresu fi lozofi i na podstawie dysertacj i pt.

„Fi lozoficzna koncepcja człowieka w pracach Antoniego Kępińskiego”. Autorka ki lku

książek, m. in. Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego (1999); Stworzeni do

relacji. Dialogiczne inspiracje Martina Bubera (2014); Zabunkrowani. O chorobach

duszy (2015) oraz l icznych publ ikacj i z zakresu antropologi i fi lozoficznej i etyki

bibl i jnej .

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

KONCEPCJA CZŁOWIEKA ZAWARTA W TEORII METABOLIZMU ENERGETYCZNO-

INFORMACYJNEGO ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO

ABSTRAKT

Człowiek w wymiarze cielesnym, psychicznym oraz duchowym. W mojej

książce pt. Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego wydobywam spójną
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koncepcję człowieka, która była bazą dla jego pracy terapeutycznej jako lekarza

psychiatry. Są to trzy integralne poziomy:

1. Cielesny (metabol izm energetyczny).

2 . Psychika świadoma i podświadoma (metabol izm informacyjny).

3. Sumienie (sfera duchowa).

DR PIOTR SZOF

Skończył studia w Katedrze Ital ianistyki UW, a następnie obronił pracę doktorską

pt. „Zagadnienie transcendencj i i immanencj i Boga w myśl i Dantego Al ighieri” .

Prowadził zajęcia z histori i l i teratury włoskiej dla studentów ital ianistyki na UKSW.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień metafizycznych i

gnoseologicznych w myśl i fi lozoficzno-teologicznej Dantego. Od półtora roku jest

członkiem Warszawskiego Domu pod Fontanną. Pasjonuje się l i teraturą, historią i

fi lozofią.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

ANANKE – W MROKU NERWICY. MOJE OSOBISTE DOŚWIADCZENIE Z

PSYCHOPATOLOGIĄ NERWIC ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO

ABSTRAKT

W pierwszej części swojego wystąpienia zajmę się niezwykłą trafnością

nakreślonego przez Kępińskiego obrazu neurotyka na moim własnym przykładzie.

W tym obrazie dominują egocentryzm, swoiste błędne koło, lęk, postawa

„wszystko albo nic”, przechodzenie od jednej skrajności do drugiej , ucieczka w

chorobę. Następnie przejdę do jego charakterystyki zespołu obsesyjno-

kompulsyjnego (nerwicy natręctw) jako mojej własnej nerwicy. W jej skład wchodzą

według Kępińskiego przymus, krystal izacja lęku, czyl i jego ograniczenie do sytuacj i

związanej z tematyką natręctw, magiczne myślenie i perseweracja, czyl i

powtarzanie tej samej formy aktywności niezależnie od bodźców otoczenia. Na

koniec przedstawię drogi wyjścia ze ślepego zaułka nerwicy, jakie wskazuje autor.

Chory musi przede wszystkim wyzwol ić się z egocentryzmu, a pomóc mu w tym

mogą uporządkowanie swojego stosunku uczuciowego do otoczenia i do samego

siebie oraz stworzenie możl iwości twórczej aktywności .
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PROF. DR HAB. JAN JACEK SZTAUDYNGER

Absolwent ekonometri i na Uniwersytecie Łódzkim (1970), pracownik Instytutu

Ekonometri i Uniwersytetu Łódzkiego (1970-2018), kierownik Katedry Ekonometri i

(2012-2016). Za doktorat i habi l i tację otrzymał nagrody Ministra, a za książkę

Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności prac nagrodę Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego im. E. Lipińskiego. Uzyskał profesurę w 2006 roku. Opubl ikował 90

prac naukowych. Prezentował referaty w Polsce i 12 krajach, na 140

konferencjach. Członek komitetu organizacyjnego i redakcyjnego konferencj i

„Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (1998- ), Członek Rady Statystyki przy

Prezesie Rady Ministrów (2001-2002), Rady Narodowego Centrum Nauki (2016-),

sądu konkursu PTE im. E. Lipińskiego (2016- ), Akademickiego Klubu

Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2010- ). Kierownik dziewięciu

projektów centralnych w zakresie ekonometrycznych model i wzrostu

gospodarczego, nierówności dochodów, kapitału społecznego i integracj i

europejskiej . Ostatnio zajmuje się kapitałem współpracy (zaufaniem do innych,

skłonnością do pomocy i uczciwością) i ich powiązaniami ze wzrostem

gospodarczym. Od 2006 r. bada związki gospodarki z rodziną (dzietnością,

małżeństwami i rozwodami), współzależności rodzinnego kapitału społecznego ze

wzrostem gospodarczym i jakością życia. Syn Jana Sztaudyngera poety i

fraszkopisarza. Żonaty, ma dwóch synów i sześcioro wnucząt.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

ANTONI KĘPIŃSKI W MOIM ŻYCIU

ABSTRAKT

Antoniego Kępińskiego poznałem w 1964 roku. Rozterki mojej pierwszej miłości

skłoniły rodziców do wysłanie mnie na konsultacje do Profesora. I tak znalazłem się

w piwniczce na Kopernika. Od tego zaczęła się Jego obecność w moim życiu. Poza

osobami z najbl iższego kręgu rodzinnego, Antoni Kępiński jest osobą

najważniejszą. Pojawia się wielokrotnie, w niewytłumaczalnej bl iskości mego ojca.

Teraz, pisząc zdałem sobie z tego sprawę.

Chwilę po moim „odkryciu” czytam wypowiedź Tischnera z 1975 roku:

„Traktowało się Kępińskiego jak ojca…, ojca, który budził ufność, budził zaufanie.

Śmiało można powiedzieć, że on tych ludzi jak gdyby drugi raz rodził dla świata, dla

zdrowia” (cyt. za: Z. J. Ryn, Ślad trwalszy od człowieka. Antoni Kępiński — mistrz słowa

uzdrawiającego, w: A. Kępiński, Autoportret człowieka. Myśli i aforyzmy, 2003, s. 5-10).
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Pierwsza bl iskość mojego ojca i Kępińskiego: obaj odnosi l i się do mnie z

wyrozumiałością, akceptacją i łagodnością, która powoduje, że człowiek widzi

świat i siebie lepszym, że podnosi się ze swoich smutków, nabiera gotowości do

życia i si ły do pokonywania kłopotów. U Kępińskiego było bardzo widoczne, że

akceptował ludzi takimi jacy są. „Wszystko co dotyczy człowieka, nie jest dobre czy

złe, ani mądre czy głupie, ani piękne czy brzydkie — jest tylko ludzkie”. Tym

bardzo różnił się od dr X. , która najczęściej wskazywała na to, co człowiek

powinien w swoim życiu udoskonal ić. Kępiński , jak poszukiwacz skarbów, odkrywał

w człowieku dobro. Blask i rozmiar niespodziewanie dostrzeżonego dobra, zmieniał

proporcje, doskonal i ł.

Bl iskość druga: dążenie obu do zwykłości i prostoty, co oddaje fraszka:

Słowa kunsztowne słowa piękne bledną,

wobec prostego, które trafia w sedno.

Nie zapamiętałem niczego co byłoby upiększaniem wypowiedzi albo

siebie samego. Myślę, że to sprawia, że ciągle mają wielu czytelników, i że

Wydawnictwo Literackie wznawia ich książki .

Bl iskość trzecia: obaj opisywal i to co dookoła sentencjami i fraszkami. Dla

niektórych stanowią one swoistą terapię — okulary, przez które widać inną, lepszą,

łagodniejszą rzeczywistość. Taką w której czytelnik staje się postacią pozytywną.

Bl iskość czwarta: pod koniec swego życia obaj chorowal i i umieral i w

Krakowie, w sąsiadujących kl inikach na ul icy Kopernika. Obaj pisal i do ostatniej

chwi l i .

Antoni nawet w ostatnich miesiącach swego życia, w pełni świadomy

przebiegu choroby, nie skarżył się. Pytał o trudności i kłopoty osób Go

odwiedzających. Umierał i leczył.

Na pytanie: „czy jestem człowiekiem niepotrzebnym?” Antoni Kępiński

odpowiada: „Nie”.

W swoim życiu Antoni Kępiński podążał w tym samym kierunku, co E.

Levinas: „Cała fi lozoficzna droga Levinasa była poszukiwaniem coraz to głębszej

argumentacj i na rzecz tego, że człowieczeństwo człowieka polega właśnie na jego

fundamentalnej nieobojętności , na tym, że człowiek jest stworzony jako byt, który

w swej istocie jest odpowiedzialny za drugiego — za jego życie i za jego mienie”.

Wtedy „(…) rodzi się zaufanie wobec Drugiego, czyl i głębokie przekonanie, że on
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nie zawiedzie i że jest wobec tego Ja w pełni uczciwy” (M. Jędraszewski , Ludzkie

„ Ja” w filozofii Emmanuela Levinasa i w Schizofreni i Antoniego Kępińskiego,

„Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2(20), 2017, s. 7-17).

DR JAKUB TERCZ

ORGANIZATOR, MODERATOR

Doktor nauk humanistycznych, prezes Fundacj i OSF-P, związany z Zakładem

Fi lozofi i Kultury UW, członek rady koordynacyjnej Stowarzyszenia Zespół

Regionalny Koal icj i na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie (2016- ).

Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego 21. Międzynarodowej Konferencj i Sieci

Fi lozoficzno-Psychiatrycznej (Warszawa, 22-24 października 2019). Należy do

Zespołu Sterującego Międzynarodowej Sieci Fi lozoficzno-Psychiatrycznej . Członek

zespołu redakcyjnego czasopisma „Eidos. A Journal for Phi losophy of Culture”.

Autor publ ikacj i z zakresu fi lozofi i psychiatri i , psychoanal izy oraz współczesnej

humanistyki francuskiej .

IWONA WRZEŚNIEWSKA-WAL

Lekarz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Od ponad 10 lat jest związana z

ochroną zdrowia, gdzie pracuje i zdobywa doświadczenie w prawie medycznym.

Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy w Szkole Zdrowia Publ icznego Centrum

Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W obszarze prawa medycznego

współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Handlową.

Specjal izuje się w prawie dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz w

prawie cywi lnym i administracyjnym. Jest autorką wielu artykułów i opracowań z

tego zakresu.

TYTUŁ POSTERU

KSZTAŁTOWANIE POSTAW LEKARZY

ABSTRAKT

Opisując relacje lekarza z pacjentem Antoni Kępiński pisał: „Dla chorego

ważniejsze niż to, co mówi, jest jak mówi, jego wewnętrzna postawa, życzl iwość i

spokój sprawiające, że już samo przyjście lekarza przynosi choremu ulgę”.

Sprawę życzl iwego stosunku lekarza do chorego pokazuje art. 12 ust. 1

Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL), który stanow, i iż lekarz powinien życzl iwie i
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kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą i prawo do

intymności . N ie jest to arbitralna deklaracja aksjologiczna, mówiąca o tym, aby

lekarz był miłym dla pacjenta. Artykuł ten zobowiązuje lekarza do przyjęcia

postawy życzl iwości , ponieważ dzięki niej zdolny będzie do wyrażania niezbędnych

postaw moralnych w sprawowaniu opieki nad chorym. Mając zaufanie do lekarza

chory otrzymuje ważne zapewnienie o tym, że nie jest ze swoim problemem

pozostawionym sam sobie.

Autorka badała orzeczenia sądów lekarskich i Sądu Najwyższego

dotyczące naruszeń wynikających z art. 12 KEL. Anal iza tych rozstrzygnięć

pokazuje, iż współczesna medycyna coraz bardziej odchodzi od idei humanizmu

rozumianego, jako postawa skierowana na człowieka. Medycyna staje się dziedzina

usługową, lekarze odchodzą od kreowanych przez Antoniego Kępińskiego postaw.

Medycyna gubi właściwy kierunek, jakim jest dobro chorego. Zwracając uwagę na

właściwą postawę lekarzy Antoni i Kępiński pisał: „Żeby kontakt z chorym był

możl iwy, żeby możl iwe było poznanie, muszą być spełnione określone warunki :

uwaga (skupiona na pacjencie), zainteresowanie nim i jego problemami, spokój

poznającego, określony czas poświęcony poznaniu, empatia, umiejętność

prowadzenia nieurazowo rozmowy, która trafia w istotny problem chorego lub w

istotę przeżywania określonego problemu przez pacjenta”.

DR HAB. WIESŁAW WÓJCIK

Fi lozof, historyk nauki , matematyk; prof. nadzwyczajny w Uniwersytecie

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie; wieloletni

pracownik naukowy w Instytucie Histori i Nauki Polskiej Akademii Nauk (oraz

członek Rady Naukowej); członek Słowackiego Towarzystwa Fi lozoficznego oraz

Polskiego Towarzystwa Fi lozoficznego, członek Komisj i H istori i Nauki PAU oraz

Centrum Kopernika Badań Interdyscypl inarnych; członek założyciel Zespołu

Pedagogiki Chrześci jańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprezes

Beskidzkiego Instytutu Nauk o Człowieku.

Autor ponad 70 prac naukowych z zakresu fi lozofi i (głównie fi lozofi i nauki ,

człowieka i wychowania), histori i matematyki , etyki . Do najważniejszych prac

można zal iczyć: Nowożytne wizje nauki uniwersalnej a powstanie teorii kontinuów

(2000), Bernarda Riemanna projekt nowej filozofii („Kwartalnik Histori i Nauki i
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Techniki” 2 (52), 2007) Praca nad myśleniem jako centrum procesu wychowania w

filozofii Józefa Tischnera (w: Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii,

2012), Fenomen polskiej szkoły matematycznej a emigracja matematyków

polskich w okresie II Wojny Światowej (w: „Zagadnienia Fi lozoficzne w Nauce” 53,

2013), Hugo Steinhaus – współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej

(„Kwartalnik Histori i Nauki i Techniki” 4 (59), 2014), Doświadczenie aksjologiczne a

filozoficzna kategoria podobieństwa (w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego.

Studia i rozprawy, 2011), Two ways of Neo-Positivism Critique („Uniwersyteckie

Czasopismo Socjologiczne” 10, 2015), Antropologia domu (w: Dom, w którym rodzi

się wspólnota, 2012), Seksualność a płeć. Wychowanie do pełni człowieczeństwa

(w: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią

nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu, 2012), Kategoria

nadziei w filozofii dialogu („Świat i Słowo” 1(26), 2016), Filozofia Józefa Hoene-

Wrońskiego między kontestacją a adoracją (w: Apokryficzność (w) filozofii.

Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne, 2017).

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

FILOZOFIA WYPRÓBOWANEJ NADZIEI JÓZEFA TISCHNERA W KONTEKŚCIE

ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO REFLEKSJI NAD CZŁOWIEKIEM

ABSTRAKT

W pracy Fi lozofia schizofreni i Antoni Kępiński zapraszał fi lozofów do refleksj i nad tą

chorobą. Uważał, że w przypadku pewnych granicznych stanów człowieka same

badania stricte medyczne nie wystarczą, aby tę chorobę (i człowieka nią

doświadczonego) zrozumieć. Ponadto sama choroba (jej medyczny opis i metody

leczenia) mogą dostarczyć fi lozofom niezwykle cennego materiału dla odpowiedzi

na pytanie: kim jest człowiek, na i le można dotrzeć do jego wnętrza, zrozumieć to,

co czuje, myśl i .

To zaproszenie Antoniego Kępińskiego podjął Józef Tischner i włączył

doświadczenia oraz refleksje wybitnego lekarza psychiatry do budowanej przez

siebie fi lozofi i człowieka. W mojej pracy chciałbym pokazać, w jaki sposób myśl i

Kępińskiego pracują w najważniejszej , jak myślę, części Tischnerowskiej fi lozofi i —

fi lozofi i nadziei . Tischner odnosi się też do innych dolegl iwości psychicznych, jak

np. histeria, psychastenia, psychopatia, anankastia czy różne rodzaje nerwic. Opis

choroby staje się okazją do ukazania zagrożeń dla człowieka i kultury, ale również

daje wskazówki , jak z tych negatywnych stanów się wyzwalać, jak budować
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odpowiedni system wartości , przestrzeń obcowań (dialogu) z drugim, przestrzeń

nadziei . Poddam anal izie kluczowe pojęcia fi lozofi i Tischnera: „ethos pielgrzyma”,

„ethos nadziei” , „człowiek z kryjówek”, „ lęk”, „ból”, „przestrzeń dramatu”,

„doświadczenie własnego ja i jego granic”, „doświadczenie istnienia” oraz

„doświadczenie dobroci i wolności”, „przestrzeń agatologiczna”. A to wszystko

przedstawię w kontekście sporu o istnienie człowieka. Jak zauważa Tischner, sama

możl iwość istnienia człowieka staje się problematyczna, człowiek coraz bardziej

staje się bytem paradoksalnym. Aby go ocal ić, trzeba stać się „wynalazcą nadziei” .

W pewnych sytuacjach możl iwe jest bowiem zrodzenie człowieka w człowieku.

Dzieje się tak, gdy rozpoznaję siebie jako tego, który może zapośredniczyć Dobro

swą dobrocią. Jednak Dobro charakteryzuje się trzema własnościami:

świadomością, wolnością i mocą istnienia. W przestrzeni agatologicznej osoba

staje się wcieloną agatologią, co oznacza, że staje się mistrzem sprawiedl iwości

(tym, który zaprasza, aby ocal ić; a nie oskarżającym, prowadzącym do

zniewolenia). I w ten sposób człowiek zaczyna istnieć jako powiernik nadziei (na

ocalenie), a przezwyciężeniem śmierci człowieka staje się wzajemne powiernictwo

nadziei .

DR N. MED. JERZY ZADĘCKI

Psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie (1964), doktor nauk

medycznych (1973). Rozprawę doktorską Zaburzenia życia uczuciowego we

wczesnej schizofreni i przygotował pod opieką Profesora Antoniego Kępińskiego i

na jej podstawie wydał książkę Ja we wczesnej schizofren i i (2015). Adiunkt

Kl iniki Psychiatrycznej , a od 1975 roku kierownik Programu Leczenia Wczesnej

Schizofreni i , wokół którego skupił wielodyscypl inarny zespół. W 1986 roku

wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę w Loyola University

Medical Center, Department of Psychiatry (1991-2014). W 1995 roku objął

stanowisko dyrektora sekcj i leczenia zespołu pourazowego w szpitalu federalnym

(Edward Hines Jr. , Veteran Administration). W l istopadzie 2014 roku powrócił do

Polski i podjął współpracę z Zakładem Psychiatri i Środowiskowej Katedry

Psychiatri i Uniwersytetu Jagiel lońskiego Col legium Medicum.
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA

ODROBINA AMBIWALENCJI. W STULECIE URODZIN KEPINSKIEGO (1 91 8)

ABSTRAKT

Proba zrozumienia tworczosci Prof. Kepinskiego natrafia na ogromne trudnosci z

powodu jej wieloznaczności , siegania do wielu źrodel teoretycznych, paradoksów,

które ujawniaja sie przy rzetelnej anal izie. Pozostawił on po sobie „wiele

oryginalnych, nierzadko sprzecznych idei i przemyslen, nie poddajacych sie

systematyzacj i i klasyfikacj i , gdyż tworzą niezbyt konsekwentny system

eklektyczny, zawierajacy zbior na poły naukowych, na poły fi lozoficznych

koncepcj i , czesto niejednol itych i wieloznacznych, a prawie zawsze

niedopowiedzianych do końca” (A. Jakubik, J . Maslowski , Antoni Kepinski. Czlowiek

i dzielo, 1981, s. 214).

Nic ujac, nic dodac. Postanowi lem zatem przedstawić maly (maleńki)

fragment, zwiazany z rozumieniem przez Kępinskiego „prawdy” oraz „

autentyczności”, „kłamstwa” i „maski”, nie stroniac od moich wlasnych, niekiedy

osobistych refleksj i . Które niekiedy mogą być, również, dalekie od

jednoznacznosci .

MGR ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI

Fi lozof i bioetyk. Absolwent fi lozofi i na UW i zarządzania na Oxford Brookes

University (MBA), asystent naukowy i doktorant w Zakładzie Etyki Instytutu Fi lozofi i

Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu Centrum Bioetyki i Bioprawa.

Zajmuje się rozmaitymi problemami bioetycznymi z zakresu zdolności do

podejmowania decyzj i , decyzj i zastępczych i alternatywnych metod podejmowania

decyzj i . Szczególnie interesuje się problemami etycznymi z zakresu psychiatri i i

neurologi i , a także fi lozofią evidence-based medicine. To ostatnie zwłaszcza w

kontekście zjawisk związanych z pseudonauką w medycynie i ich impl ikacj i

etycznych. Interesuje się również komunikacją naukową. Aktywny popularyzator

bioetyki i nauki w ogóle.



Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof

33

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

KĘPIŃSKIEGO IDEAŁ DOBREGO PSYCHIATRY JAKO IDEAŁ DOBREGO LEKARZA

— CZY JEST NADAL AKTUALNY?

ABSTRAKT

Pomimo przeszło 200 lat swojego istnienia, psychiatria wciąż pozostaje enfant

terrible medycyny. Jest wymieniana jako kluczowa dla dobrostanu ludzkości w

raportach WHO, ale na co dzień czasem uchodzi za podejrzaną, „miękką” i

nienaukową. Dla wielu ekspertów, w tym także dla lekarzy innych specjalności

wydaje się być przypadkiem doklejona do medycyny. Dla wielu psychologów

nadmiernie rości sobie pretensje do ich zakresu kompetencj i . W systemie opieki

zdrowotnej spełnia czasem rolę na pograniczu opieki i służb socjalnych. Wciąż

walczy ze stygmatyzacją swoich pacjentów, ale i sama jest niekiedy

stygmatyzowana w ramach systemu medycznego.

Takie patrzenie na psychiatrię było nie do przyjęcia dla Antoniego

Kępińskiego. Ten fi lozofujący psychiatra-humanista w wielu fragmentach swoich

tekstów wskazuje na integralny charakter psychiatri i d la medycyny. Mówiąc

dzisiejszym językiem ludzie są dla niego ucieleśnionymi umysłami i nie można

podejmować się diagnozy ani terapi i jednego bez drugiego. Każdy lekarz, według

Kępińskiego, bywa psychiatrą, a psychiatra jest po prostu lekarzem.

Celem wystąpienia jest, po pierwsze, przedstawienie związków i różnic

między medycyną somatyczną i psychiatrią, jakie można zrekonstruować na

podstawie tekstów Kępińskiego, a także anal iza wynikających z tej relacj i cech

dobrego lekarza i dobrego psychiatry. Po drugie, przedstawienie klasycznych i

współczesnych ujęć ideału dobrego lekarza i porównanie ich z koncepcją

Kępińskiego. Po trzecie, ocena aktualności koncepcj i Kępińskiego i jego wizj i relacj i

psychiatri i z resztą medycyny w świetle współczesnych poglądów i

opubl ikowanych wyników badań. Szczególny akcent w wystąpieniu położę na

kwestie etyczne i charakterologiczne, pozostawiając szczegółowe anal izy kwesti i

związanych z wiedzą medyczną innym specjal istom. Na koniec zaprezentuję

autorskie ujęcie wciąż aktualnych nauk Kępińskiego dla lekarzy, psychiatrów i nie-

psychiatrów, w duchu współczesnej etyki cnót.
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