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 Na okładce możemy przeczytać: „Książka ta jest opowieścią - zwierzeniem, pisana w 
formie dziennika notującego zmagania z postępującą chorobą psychiczną, z której - mimo 
podejmowanych wcześniej dramatycznych prób samobójczych - narratorka wychodzi 
zwycięsko” [s. IV]. Jest to jednak, moim zdaniem, nieco myląca rekomendacja tej książki, jak 
mylące jest zdanie: „Pragnę Ci, Przyjacielu, ofiarować moje zdrowienie” [s. IV]. Przyjaciel 
ten to Tadeusz, któremu dedykowana jest książka, a który z oddali sterował procesem 
zdrowienia narratorki, był adresatem listów, człowiekiem, dla którego, jak można wyczytać 
między wierszami, narratorka podjęła próbę wyjścia ze schizofrenii i z psychozy. Jednak 
czytelnik nie powinien dać się zwieść pozorem. Książka nie jest bowiem przeznaczona dla 
ludzi chorych psychicznie, ludzi przeżywających dezintegrację osobowości, a tym bardziej 
dla schizofreników. Wynika to zresztą z przytoczonych w zakończeniu książki rozmyślań Evy 
Syristovej na temat schizofrenii, na których autorka opierała się analizując opisywany w 
książce przypadek. Czytamy tam między innymi: „W psychozie człowiek nie ma dostatecznej 
możliwości do świadomej obrony. Jego odporność na przeciążenia jest znacznie zmniejszona 
na skutek długotrwałego wyczerpania psychicznego i fizycznego. Świadomość jest zawężona, 
przeważają mechanizmy podświadome. Psychotyk jest przytłoczony lawiną nieświadomych, 
autonomicznych procesów, narażony jest nieustannie na inwazję stłumionych urazów i 
konfliktów, które ożywają i narastają. Pojawia się panika, całkowity brak poczucia 
bezpieczeństwa” [s. 182]. Autorka wielokrotnie pisze w książce, że jakiś, zdawałoby się 
nieznaczący fakt popychał narratorkę na granicę życia i śmierci. Lektura książki „Byłam 
schizofreniczką” mogłaby być dla osoby chorej przeżyciem nazbyt traumatycznym i, zamiast 
wspomóc proces zdrowienia, doprowadzić do tragedii. 
 Natomiast w terapii rodzin ludzi chorych psychicznie, a zwłaszcza schizofreników, 
książka Barbary Rosiek może odegrać kapitalne znaczenie, ukazuje bowiem sam proces 
chorobowy, stopniowe wychodzenie ze schizofrenii, kolejne psychozy, w które popada 
narratorka, dwie próby samobójcze. Narratorka pokazuje, jak potrafiła uśpić czujność 
otoczenia, by znowu przekroczyć próg śmierci i jak budziła się w niej chęć życia, aby po 
krótkim czasie znowu zgasnąć. 
 Schizofrenia jest chorobą psychiczną, która rzuca cień na całe otoczenie, a szczególnie 
na rodzinę osób chorych. Schizofrenia jest jednocześnie chorobą, z której nie sposób wyjść 
samemu, poradzić sobie z lękiem, narastającym poczuciem winy, ze źródłem psychozy. 
Konieczne jest wsparcie psychoterapeuty, ale równie ważna jest pomoc bliskich osób. I tu 
rodzi się problem, bowiem zdezintegrowana osobowość schizofrenika jest otchłanią, której 
poznać nie sposób, choćby dlatego, że jest ona nieznana samemu choremu. 
 Książka Barbary Rosiek to chaotyczne zapiski schizofreniczki, zapiski, w których 
świat realny miesza się ze światem stworzonym w chorej wyobraźni narratorki, zapiski z 
dzienników mieszają się z listami do Tadeusza, a wszystko to kłębi się na kartkach książki tak 
samo, jak myśli i odczucia kłębią się w głowie osoby chorej. Czytelnik może z pewną dozą 
prawdopodobieństwa oddzielić prawdę od urojenia. Barbara (narratorka) jest 
trzydziestodwuletnią kobietą, psychologiem zatrudnionym w szpitalu. Napisała dwie książki – 
„Pamiętnik narkomanki” i „Kokainę”, co stało się powodem jej kłopotów w pracy, bowiem 
koledzy, a zwłaszcza zwierzchnicy widzą w niej narkomankę. Barbara jest świadoma swojej 
choroby, choć trudno jej przyznać przed samą sobą, że jest schizofreniczką. W chorobę 
uciekła przed życiem, przed swym życiorysem, który odkrywa stopniowo przed czytelnikami. 
Przede wszystkim ma świadomość, że nigdy nie była kochana przez matkę, a urodziła się 
tylko dlatego, że aborcja była niezgodna z wyznawanymi w domu rodzinnym zasadami. 



Dziewczynka była uzależniona od matki, ale miłość okazywał jej tylko ojciec. Uczyła się 
dobrze, ale babcia widziała, że dziecko trzeba leczyć. Jednak w tym środowisku choroba 
psychiczna uważana była za wstydliwą. Wszystko układało się jakoś do chwili, gdy ojciec 
zaczął pić. Któregoś dnia wyzwał swą czternastoletnią córkę najgorszymi słowami. To 
zmieniło dziewczynkę diametralnie. Silnie przeżyła słowa ojca, młodzieńczy bunt przerodził 
się w depresję i w autoagresję, spowodował ucieczkę w autyzm i w narkotyki. Po próbie 
podpalenia szkoły kilkunastoletnia Barbara została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, 
a potem w ośrodku odwykowym Kotańskiego. Praca z terapeutami spowodowała, że Barbara 
wyzwolona z choroby, wróciła do domu i do środowiska kolegów. Chodziła z chłopcami, 
zachowywała się normalnie. I pewnego dnia została zgwałcona. Od tego czasu nie potrafiła 
zbliżyć się do mężczyzny. Ukończyła jednak studia, choć w międzyczasie znowu była na 
„odwyku”. Poznała Ankę, dziewczynę ekspansywną, z którą wkrótce połączyła ją przyjaźń, a 
później seks. Anka wyszła za mąż i wkrótce sprowokowała seks w trójkącie. Niezamierzona 
ciąża zakończyła się aborcją. Wszystkie te przeżycia odcisnęły na psychice bohaterki 
olbrzymie piętno. Wstydziła się swego życia, brzydziła się nim. Pomimo to starała się 
funkcjonować względnie normalnie. Jako psycholog pracowała w szpitalu, jako pacjentka - 
brała udział w obozach terapeutycznych. Już wtedy nastąpiło w niej jeszcze nieuświadomione 
rozdwojenie osobowości. Wystąpiły też typowe dla schizofrenii projekcje, powstał problem 
różnicowania płci. Pojawiło się dręczące poczucie winy. 
 Apogeum lęków, urojonej i rzeczywistej winy, nastąpiło w szpitalu, gdy 
trzydziestodwuletniej narratorce usunięto jajniki. Podjęła wtedy pierwszą próbę samobójczą. 
Ratowano ją przez dwa tygodnie. Dopiero po powrocie do domu ze szpitala bohaterka 
przyznała sama przed sobą, że jest schizofreniczką. Balansowała na granicy życia i śmierci. 
Śmierć pociągała ją bardziej niż życie. Był to bardzo trudny okres dla bliskich jej ludzi, 
którzy mogli popchnąć bohaterkę do samobójstwa. Było to dość realne zagrożenie, bowiem 
narratorka w swych schizofrenicznych projekcjach widziała siebie jako Matkę Boską lub 
Jezusa. Natomiast wszyscy wokół zaczęli być wrogami, bowiem zgodnie z projekcjami chorej 
byli ojcem – alkoholikiem, matką itp. Dążenie do śmierci miało być spełnieniem pragnień 
matki dotyczącym aborcji. O tym okresie Barbara Rosiek pisze: „Dlaczego ludzie mnie ranili? 
Nie potrafiłam się obronić żyjąc w świecie fantazji i rojeń, stawałam się łatwym łupem dla 
osobowości psychopatycznych” [s. 65]. Czy rzeczywiście wszyscy wokół byli psychopatami? 
W zakończeniu książki autorka stwierdza, że nie, że spotkała na swej drodze również 
przyjaciół, między innymi Tadeusza, który jednak w najgorszym stadium choroby spełniał 
rolę znienawidzonego brata lub ojca. Zresztą obok stwierdzeń o przyjaźni Tadeusza, czego 
dowodem jest choćby dedykacja, znajdujemy też ocenę: „Rozmawiałam z głosami, głównym 
rozmówcą był Tadeusz, który domagał się mojej śmierci. Zupełnie tego nie rozumiałam, a lęk 
ponownie prowadził mnie ku samozagładzie. Już wcześniej wyczuwałam wrogość Tadeusza 
po tym, jak mu wyznałam prawdę. Tadeusz nienawidzi psychotyków” [s.188]. 
 Tak więc stopniowe wychodzenie ze schizofrenii nie był całkowitym zdrowieniem. 
Bliskość śmierci nie opuściła bohaterki nawet wówczas, gdy kolejna próba samobójcza 
postawiła ją po drugiej stronie. Przeciwnie - śmierć kliniczna stała się dla narratorki chwilą, 
gdy zrozumiała bezmiar boskiej miłości – miłości, której była w życiu pozbawiona. 
„Psychoza to walka dziecka z rodzicem, rodzaj obrony, ale i szantażu emocjonalnego, prośba 
o miłość, która nigdy nie może się spełnić” [s. 163] - definiuje autorka schorzenie i uczy 
czytelnika jakie mechanizmy obronne występują w psychice schizofrenika. Są to przede 
wszystkim projekcja, halucynacja oraz sny, w których ujawnia się podświadomość chorego. 
Ważnym motywem snu jest obóz koncentracyjny. Schizofrenia dezintegruje osobowość 
człowieka tak, jak była ona dezintegrowana w obozach - stąd pojawiają się one w snach. 
 Książki Barbary Rosiek nie można streścić. Każde zdanie wydaje się ważne. Istotne są 
kolejne skojarzenia, które ukazują proces powrotu do samoświadomości. 



 Lektura niesie szereg bezcennych informacji tym, którzy obcują z osobami chorymi 
psychicznie, zwłaszcza ze schizofrenikami. Może też być istotna dla tych czytelników, którzy 
stykają się w życiu codziennym z ludźmi zagrożonymi psychozą, czyli takimi, których 
spotkało w życiu coś złego czyli: „Zabójstwo. Gwałt. Brak miłości”. 
 Książkę najlepiej przeczytać całą, choć jest to lektura trudna i miejscami bardzo 
nieprzyjemna. Można jednak w pracy z rodzinami i bliskimi schizofreników odwoływać się 
tylko do jej zakończenia [s. 177-186], w którym autorka przedstawia rozmyślania Evy 
Syristovej na temat schizofrenii. Znajdujemy tu opis samej choroby, jej symptomów i 
kolejności ich pojawiania się. Dowiadujemy się też, że „podstawowym warunkiem sukcesu 
psychoterapeutycznego jest zdolność pacjenta do tzw. przeniesienia. Chory, choć nie jest tego 
świadom, powtarza w stosunku do psychoterapeuty przebiegające zwykle automatycznie 
łańcuchy zachowań. Leczenie polega na tym, że psychoanalityk w terapeutycznym kontakcie 
z pacjentem nie wzmacnia chorobliwych  reakcji pacjenta i w ten sposób je likwiduje” [s. 
179]. 
 Można też znaleźć w książce fragment, który nadaje się do pracy z ludźmi ciężko lub 
przewlekle chorymi, z osobami po trudnych zabiegach operacyjnych, po amputacjach itp. 
Fragment ten jest dość krótki, dlatego przytaczam go w całości, zwłaszcza, że na zakończenie 
pracy o tak trudnej książce opisującej tak ciężką i praktycznie prawie nieuleczalną chorobę, 
przyda się chyba nutka optymizmu. 
 Barbara Rosiek pisze w swym dzienniku pod datą 24 kwietnia: „Byłam z Tadeuszem 
w Łazienkach. Co to znaczy normalnie przeżywać rzeczywistość. 
 Postanowiłeś, że mi się uda, nic innego nie mogłeś przecież powiedzieć. Podjęłam 
walkę o siebie. 
 Akceptacja choroby. Jestem jeszcze w szoku. Muszę ją uznać, by z nie wyjść. 
 Tadeuszu, kocham, dlatego wygram. 
 Skąd we mnie taka moc teraz? 
 Z PRZYJAZNEJ MIŁOŚCI DO TADEUSZA. 
 Z AKCEPTACJI CHOROBY. 
 Z PRZYJAŹNI KASI I PRZYJAŹNI DO KASI. 
 Z POTRZEBY BYCIA POTRZEBNĄ. 
 Z POTRZEBY TWÓRCZOŚCI. 
 Z POTRZEBY INNEGO ŻYCIA. 
 CZY TO WYSTARCZY? 
 Boże, przeżyłam wszystko. Teraz proszę o więcej. Proszę o życie. Bo czym jest życie? 
Wszystkim. Daje możliwość wyboru” [s. 135]. 


