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DZIEŃ I 
Otwarcie konferencji przybliżyło uczestników do tematu 

sytuacji psychiatrii w Polsce. Zabrali głos: dr hab. Andrzej Ka-
pusta i  dr Jakub Tercz (kolejno Instytut Filozofii UMCS i  UW, 
członkowie zarządu Fundacji OSFP i organizatorzy INPP 2019), 
Krzysztof Olkowicz (Główny Koordynator ds. Ochrony Zdro-
wia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich), dr 
hab. Maciej Duszczyk (Prorektor ds. naukowych UW), dr Jakub 
Kloc-Konkołowicz (dyrektor Instytutu Filozofii UW), dr Mar-
cin Rządeczka (z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS), Ma-
rek Stańczuk (reprezentant Ministerstwa Zdrowia), Grzegorz 
Saj (dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta) i dr n. med. Tomasz Szafrański (Se-
kretarz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Pierwsze 
wykłady otwierające merytoryczną część wydarzenia były 
wygłoszone przez wybitnych reprezentantów psychiatrii i fi-
lozofii: prof. Billa Fulforda, prof. Jacka Wciórka i dr Mirę Mar-
cinów.

Podczas inauguracji w międzynarodowym gronie mówio-
no o kwestiach globalnych oraz polskich, m.in. Krzysztof Olko-
wicz opowiadał o  dramatycznej sytuacji psychiatrii w  Polsce 
(tylko 3.5% Narodowego Funduszu zdrowia jest przeznaczone 
na ochronę zdrowia psychicznego), apelując o zaangażowanie 
w rozwój aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicz-
nie, sygnalizował także dramatyczną sytuację psychiatrii dzie-
cięcej oraz nadużycia w obszarze psychiatrii sądowej.

Pierwszy wykład plenarny pt. „Rozwój filozofii i zdrowia 
psychicznego: Następna Generacja” przedstawił prof. Bill Ful-
ford, założyciel i kierownik międzynarodowej sieci INPP, profe-
sor filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz dyrektor 

The Collaborating Centre for Values-based Practice. Mając na 
celu stworzenie otwartej, międzynarodowej społeczności, 
prof. Fulford podkreślił szczególne zainteresowanie tą tema-
tyką widoczne u młodych ludzi będących tytułowym „nowym 
pokoleniem”, w czym upatruje on przyszłego rozwoju tej in-
terdyscyplinarnej dziedziny.

Z  dyskusji, w  odpowiedzi na pytanie od prof. Andrze-
ja Kapusty, wyłonił się ciekawy komentarz, a  właściwie rada 
prof. Fulforda dotycząca poprawy obecnej sytuacji psychia-
trii w  Polsce w  obliczu przemian społeczno-ekonomicznych 
w  kraju. Podzielił się on swoim doświadczeniem z  Centrum 
Praktyki Opartej na Wartościach mówiąc, że zwykle wszelkie 
procesy zmian zaczynają się od mniejszej skali, w mniejszym 
gronie ludzi, a  więc na poziomie osobistym (person-to-per-
son). Zaznaczał on przy tym, że zasadniczą część pracy wyko-
nują właśnie jednostki, gdyż to one szerzą wiedzę, przekazują 
wiadomości i  prowadzą kampanie. Dlatego jest tak ważne, 
żeby w takiej grupie znaleźli się nie tylko ludzie wpływowi, ale 
również wykształceni eksperci, eksperci przez doświadczenie, 
pacjenci i ich rodziny.

Prof. Fulford podkreślił, że praca nad zmianą systemu 
na poziomie odgórnym jest ważna, gdyż stanowi potrzebną 
nam ramę umożliwiającą dalszą pracę. Jednak wprowadzenie 
danej praktyki jako obowiązkowej na poziomie krajowym nie 
zawsze jest owocne.  

Profesor Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
wygłosił wykład plenarny pt. „Odsłony doświadczenia psy-
chotycznego: semantyczne konstrukty, praktyczne wybory”. 
Przybliżył on słuchaczom wagę i znaczenie udziału zarówno 
eksperta jak i  osoby doświadczającej zaburzenia psychicz-
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nego we wspólnym dialogu. Rozróżnił przy tym trzy rodzaje 
odsłony choroby biorąc pod uwagę pierwszo-, trzecio- i dru-
goosobową perspektywę. Z  perspektywy pierwszoosobo-
wej (podmiotowej, a więc naszego „ja”), osoby doświadcza-
jące choroby zostają same za zamkniętą kurtyną. Natomiast 
w  perspektywie trzecioosobowej (przedmiotowej, „on, ona, 
ono, oni”), zaburzenie to jest rekonstruowane przez inną 
osobę spoza kurtyny. Ostatecznie za najcenniejszą uznał per-
spektywę drugoosobową, która znajduje się między dwoma 
poprzednimi, wymaga „wspólnego wysiłku odsłaniania kur-
tyny”.

Profesor Wciórka na końcu swojej wypowiedzi stwierdził, 
iż inne perspektywy nie zastąpią drugo-osobowego dialo-
gu, bo dialogowanie jest „osobiste i  unikalne”, czego przy-
kładami są m.in.: dialog otwarty, dialog motywujący, dialog 
wewnętrzny, obecne już w nurtach psychoterapeutycznych. 
W oparciu o doświadczenie zawodowe prof. Wciórka podkre-
ślił, że sztuka dialogowania, chociaż trudna, jest możliwa do 
osiągnięcia przez ekspertów w psychiatrii.

Kolejne wykłady odbywały się zwykle w  kilku równole-
głych sesjach. Te, które interesowały mnie szczególnie, sku-
piały się wokół odpowiedzi na pytanie: kim są eksperci, na 
czym polegają ekspertyzy podejmowane przez pracowników 
systemu ochrony zdrowia oraz jak przedstawia się społeczny 
obraz psychiatrów i psychoterapeutów. Okazało się, że bada-
czy obecnych na konferencji inspiruje także doświadczenie 
samych psychiatrów, będące, z czym trudno się nie zgodzić, 
częścią interakcji lekarz-pacjent.

Przykładem owej inspiracji były wykłady z sesji dotyczą-
cej intersubiektywności w warunkach klinicznych, rozumianej 

jako interakcje między dwiema osobami. Podjęta w jej trakcie 
tematyka uwzględniała m.in. zagadnienie uczucia Praecox 
w diagnozie schizofrenii. Prof. Marcin Moskalewicz opowiadał 
o Praecox Gefühl, czyli uczuciu doświadczanym przez lekarza 
na krótko po spotkaniu pacjenta, w oparciu o które lekarz na-
bywa już pewności co do diagnozy schizofrenii. Podkreślił, że 
to uczucie jest najczęściej zgodne z ostateczną diagnozą po-
stawioną przez zespół lekarzy, już po dogłębniejszej analizie 
danego przypadku. Nie jest to jednak empatia, jak początko-
wo można by przypuszczać, lecz stanowi pewien specyficzny 
rodzaj uczucia, trudny do wyrażenia poprzez słowa. Moskale-
wicz aktualnie pracuje z badaczami, terapeutami i psychiatra-
mi w Polsce i za granicą, aby zbadać to źródło intuicji w dia-
gnozie schizofrenii.

Następnym prelegentem był dr Mauro Pallagrossi, który 
podjął się pracy nad tworzeniem instrumentu do pomiaru 
subiektywnego doświadczenia psychiatrów podczas proce-
su diagnozowania nowego pacjenta. Wyjaśnił, że po długich 
badaniach i  analizach danych, instrument ten posiadał 46 
elementów podzielonych na 5 wymiarów subiektywnego 
doświadczenia lekarza (tension, difficulty in attunement, en-
gagement, disconfirmation, impotent) oraz 4 grupy psycho-
patologii pacjenta. Przykładowo, psychiatrzy mieli wysoką 
trudność w dostrojeniu się (difficulty in attunement) do osoby 
cierpiącej na schizofrenię. Dr Pallagrossi podkreślał jednak, iż 
instrument ten nie oddaje pełnej złożoności w ludzkiej inte-
rakcji. W ramach podsumowania panelu dyskusyjnego, dr Pal-
lagrossi powtarzał, że celem badań jest edukowanie psychia-
trów na emocjonalnie świadomych i wrażliwszych na własne 
doświadczenia podczas ich kontaktów z pacjentami.  
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DZIEŃ II
Drugiego dnia konferencji część wykładów skupiała 

się wokół tematyki fenomenologii osób chorych. Podczas 
jednego z nich głos zabrał psychoterapeuta dr Rodrigo Car-
rillo. Twierdził on, iż istnieją negatywne strony nazywania 
emocji, które przed ich nazwaniem i ujęciem w daną myśl są 
bardzo osobistym, cielesnym doznaniem (tzw. pre-reflective 
emotions). Psychoterapeuci nie są w stanie w pełni odczuwać 
emocji w tym samym stopniu co ich pacjenci. Kiedy emocje 
pacjenta zostają nazwane (tzw. reflective emotions), zwykle 
w formie narracji, pacjent nie doznaje już danych emocji w ten 
sam sposób. Wykładowca zwracał szczególnie uwagę na to, 
że wchodzimy w  świat w  zależności od tego, jak wcześniej 
go odbieramy. Nasze emocje są kompleksowe i podobnie jak 
poczucie własnego „ja” ulegają ciągłym zmianom. To niena-
zwane emocje w głównej mierze wpływają na odbiór i kon-
strukcję świata. Wnioskiem płynącym z  tego założenia jest 
to, iż należy być uważnym podczas nazywania emocji, które 
odczuwamy.

Podczas dyskusji toczących się w kuluarach konferencji 
dr Angelos Sofocleous podzielił się swoją pracą doktorską na 
temat fenomenologii depresji, stawiając przy tym niezwykle 
interesującą hipotezę, że osoby z depresją są wobec ich oto-
czenia „niczym widzowie wobec spektaklu” (spectators in 
a theater). 

Drugi dzień konferencji zakończył się pięknym wystę-
pem interdyscyplinarnej artystki Kassiji Te, która zachwyciła 
uczestników konferencji zarówno autorskimi, jak i ludowymi 
utworami w nowoczesnych aranżacjach. Muzyka o charakte-
rze eksperymentalnym (tworzona w całości za pomocą voice 

loopera) wypełniła słuchaczy spokojem i  pozytywną ener-
gią, za co artystka została nagrodzona owacjami na stojąco.

DZIEŃ III
Trzeci dzień wykładów zakończył się panelem podsumo-

wującym cały przebieg konferencji oraz jej myśli przewodniej. 
W  panelu moderowanym przez prof. Marcina Moskalewicza 
i prof. Andrzeja Kapustę, który nosił tytuł „Po co są eksperci?” 
(What are experts for?) zasiedli Rzecznik Praw Obywatelskich dr 
Adam Bodnar oraz liczni profesorowie: Zofia Rosińska, Marek 
Hetmański, Bill Fulford, John Sadler, Werdie Van Staden, Louis 
Saas i Peter Zachar.

Słuchacze mogli zapoznać się z  przemyśleniami zapro-
szonych gości. Prof. Fulford mówił, iż model psychiatrycz-
ny jest zbyt zawężony i  nie wystarczy do leczenia zaburzeń 
psychiatrycznych. Prof. Werdie Van Staden (kierownik Sekcji 
Humanistyki i  Filozofii Światowego Towarzystwa Psychia-
trycznego) podkreślał, iż działaniami służącymi polepszeniu 
sytuacji są m.in. interpersonalny proces komunikacji eksper-
tów z  różnych dziedzin, branie pod uwagę różnych odmien-
nych perspektyw oraz zmiana przepisów obowiązujących 
w  społeczeństwie. Prof. Louis Sass dodał również, iż poleca-
ne jest odbieganie od ustrukturyzowanych wywiadów i  roz-
powszechnianie badań jakościowych, w  których uczestnicy 
z doświadczeniem choroby psychicznej sami mówią na swój 
temat, a  badacze mają za zdanie tylko ich wysłuchać. „Kto 
ostatecznie jest lepszym ekspertem?”, zapytał prowokacyjnie 
prof. Sass. Z  kolei prof. Marek Hetmański twierdził, iż konse-
kwencją poszerzenia o kolejne dziedziny wiedzy specjalistycz-
nej jest zaciemnienie pojęć i odebranie ekspertom ich profe-
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relacje - INPP 2019

sjonalizmu. Myśl tę kontynuował prof. Peter Zachar mówiąc, 
iż interdyscyplinarność psychiatrii (obejmująca m.in. filozofię, 
fenomenologię, kognitywistykę) może spowodować, że eks-
pert nie będzie znał się w pełni na żadnej dziedzin w pełni, co 
jednak nie czyni z niego oszusta, chociaż powinno prowoko-
wać do przemyślenia samej psychiatrii.

W trakcie dyskusji z udziałem publiczności Jakub Zawiła-
-Niedźwiecki poprosił o radę, co począć w obliczu fałszywych 
ekspertów podszywających się pod lekarzy i przypisujących 
sobie profesjonalną wiedzę. W odpowiedzi sformułowano po-
stulat konieczności krytycznego myślenia naukowego (critical 
scientific thinking) i nieakceptowania na ślepo społecznie uwa-
runkowanych mniemań (John Sadler). Eksperci są „odpowie-
dzialni za edukowanie innych i przeciwstawianie się podszy-
tym ekspertom”, mówił Werdie Van Staden.

Na zakończenie panelu, prof. Bill Fulford dał prostą po-
radę wszystkim pacjentom, aby „zaufali, ale też sprawdzali” 
(trust but always check) wszelkich ekspertów, z którymi mają 
styczność podczas swojego procesu leczenia.

21. Konferencja Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psy-
chiatrycznej pomogła mi odpowiedzieć na liczne pytania, 
które stawiałam sobie w moim życiu zawodowym.

Pracując jako wolontariuszka w telefonicznej linii pierw-
szej pomocy psychologicznej w  Seattle, od dawna próbuję 
zrozumieć jak dotrzeć do osób, które najbardziej potrzebują 
pomocy psychologicznej w  społeczeństwie, napotykając na 
swojej drodze wiele trudności. Finanse na kontynuowanie 
terapii nie zawsze są dostępne dla tych, którzy najbardziej 
jej potrzebują. Indywidualna terapia jest kosztowna i istnieje 
ryzyko, że leczenie zostanie przerwane zanim pacjent wy-
zdrowieje. Również usługi świadczone przez publiczną służbę 

zdrowia obarczają pacjentów długimi okresami oczekiwania. 
Oprócz tego, że nie ma wystarczających środków, czy zwróci-
liśmy uwagę, na jakie usługi wydawane są pieniądze? Co tak 
naprawdę czyni psychiatrów i psychologów ekspertami w le-
czeniu ludzi w kryzysie psychicznym?

Dotąd, w oparciu o moje wykształcenie w dziedzinie psy-
chologii, w badaniu zaburzeń psychicznych opierałam się na 
modelu scientist-practioner. Podejście naukowe w psychologii 
klinicznej uwzględnia aspekty biologiczne, społeczne i  psy-
chologiczne zrozumienia zaburzenia, jego diagnozy, czynni-
ków ryzyka i  leczenia. Czy istnieją pewne założenia, których 
używamy w badaniach i które wymagają rewizji, podczas gdy 
dziedzina psychologii znajduje się w fazie rozwoju? Czy tylko 
ludzkie zachowanie bądź aktywność neuronów, czyli to, co 
jest policzalne i  bezpośrednio obserwowalne, powinno być 
klasyfikowane jako dowód naukowy do zrozumienia zabu-
rzeń psychicznych?

Na konferencji dowiedziałam się, że połączenie instru-
mentów psychiatrii i  narzędzi filozoficznych, m.in. poprzez 
fenomenologię, daje nam szansę zmienić system zdrowia 
psychicznego. Co więcej, zmiana musi zacząć się od uważnej 
pracy nad doświadczeniami ekspertów, intersubiektywnością 
i doświadczeniami pacjenta. Celem tej pracy jest zwiększenie 
godności chorej osoby, czy to w gabinecie psychiatrycznym, 
czy to jej własnym środowisku. Odnosząc się do słów prof. Ful-
forda, spotkania z ludźmi są dobrym początkiem do dalszych 
działań i wprowadzenia zmian w systemie. Mam nadzieję, że 
w ten właśnie sposób ciągłe dyskusje i uaktualnienie badań, 
jak te, które miały miejsce podczas konferencji 21. Konferencji 
Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej, przy-
czynią się do przemiany psychiatrii w Polsce. n

21. Konferencja Międzynarodowej Sieci 
Filozoficzno-Psychiatrycznej pomogła 
mi odpowiedzieć na liczne pytania, które 
stawiałam sobie w moim życiu zawodowym.

Grzegorz Saj - dyrektor Departamentu 
ds. Zdrowia Psychicznego RPP

W słuchawkach Anna Bergqvist - Manchester Metropolitan University

Hanna Zielińska - TOK FM


