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Terapia şi Polis-ul  în vremurile COVID-19 

Autori: Michela Gecele and Gianni 
Francesetti 

 

Acest articol a fost publicat pe blogul psihiatrilor italieni, POL.IT,  
pe 07 Martie 2020, la începuturile situaţiei de urgenţă COVID-19 în Italia.  

Am simţit nevoia să împărtăşim sentimentele şi gândurile noastre  
cu o comunitate mai extinsă. Facem acelaşi lucru acum, încercând  

să ajungem şi la voi prin intermediul acestei publicaţii online. 
  

Traducere în lb. română: Tatiana Chicu 
Copii ai vremurilor noastre   
          
(…) 
Fie că vă place sau nu,  
genele voastre au un trecut politic, 
pielea voastră, o nuanţă politică,  
ochii voştri, o înclinare politică. 
 
Orice spuneţi reverberează,  
 
Orice nu spuneţi, vorbeşte de la sine.  
Aşa că, oricum ar fi, vorbiţi despre politică.  
(…) 

Wislawa Szymborska 

Zile frenetice, zile pline de febră, la propriu şi la figurat. Gianni trebuia să fie în 

Kazan şi să predea în cadrul unui seminar programat, ca multe dintre seminariile sale, cu 

trei ani în urmă. Michela a revenit mai devreme dintr-un tur de lansare a ultimei sale cărţi. 

Seminarii în afara ţării, programate cu mult timp în urmă şi fără nicio grijă sunt acum 

anulate. Seminarii care fac parte din cursurile internaţionale de patologie sunt anulate. 

Cursuri de bază în psihoterapie nu pot fi continuate prin întâlniri faţă în faţă. Trebuie să 

descoperim moduri noi de a preda cursanţilor noştri italieni.  

Activităţi zilnice obişnuite, atât în Sistemul de Sănătate Naţional, cât şi în Centrul 

Clinic Mattia Maggiora sunt fie anulate, fie ţinute în mediul online, la fel ca şi grupurile de 

supervizare şi întâlnirile de echipă. Tot ceea ce până ieri sau chiar până acum câteva ore 

obişnuiam să luăm ca pe un dat sigur, acum s-a schimbat. Da, şi asta pentru că rapoarte 

medicale şi referitoare la siguranţa populaţiei sosesc şi schimbă scenarii nu de la o zi la 
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alta, ci de la o oră la alta şi chiar de la un minut la altul. Contacte pe care le luam de bune 

şi care înainte ne susţineau – şi ne şi limitau – sunt acum anulate. Pământul (fondul) 

tremură şi uneori se prăbuşeşte ca în cazul unui cutremur.  

Ne scriem şi comunicăm unul cu celălalt pentru că avem nevoie de asta, o nevoie 

care ne face să ne implicăm şi care întrece orice măsură. Este un mod de a exprima vocile 

din câmp, de a ne asculta unul pe celălalt şi de a ne atinge unul pe celălalt, măcar virtual. 

Noi percepem că avem o responsabilitate, mai întâi faţă de pacienţii şi studenţii noştri 

alături de care trăim acest moment, dar şi faţă de comunitatea mai largă care include 

toate fiinţele umane. De aceea dorim să întreţesem sau să însăilăm o ţesătură narativă 

care să creeze fire între noi – chiar dacă doar în aer sau eter – cu scopul de a ţine 

împreună acele rezonanţe afective care altfel ar rămâne în stare haotică. Dorim să creăm 

oportunitatea ca experienţele fiecăruia să se liniştească şi să se maturizeze, şi nu prin 

amintiri în solitudine sau prin idiosincrasie, ci prin amintiri detectabile şi împărtăşite. 

Încercarea noastră este aceea de a întreţese o „personalitate socială” prin reunirea unor 

experienţe care altfel ar rămâne ca nişte aşchii răzleţe, fără legătură, fără fond, fără 

suport; un aspect îngrijorător.  

Panica este prin definiţie un afect copleşitor, care nu poate fi conţinut în zona de 

graniţă dintre dimensiunile individuală şi socială, zonă pe care o numim „personalitate”. Nu 

este conţinut (din limba latină continēre: con – tinere, a cuprinde). Noi folosim acest verb 

în sens dublu: a ne susţine alături de celălalt şi a fi ţesătura care susţine. Acţiunea de a 

nara şi acţiunea de a împărtăşi celorlalţi creează figuri invizibile, dar eficiente, referitoare 

la a susţine-împreună şi a îndura-împreună. Terenul fertil este terenul obişnuit. Acesta a 

fost dintotdeauna scopul pentru care noi am simţit nevoia de a nara. Felul în care ne 

exprimăm este veriga ce leagă experienţa noastră de teorie. Încă o dată, noi reuşim să 

înţelegem experienţa noastră făcând referire la teoriile existente. La rândul lor, aceste 

teorii provin din experienţă, prin intermediul unui traseu circular între impuls şi presiune.  

Pentru a exprima ceea ce trăim şi vedem în aceste zile stranii în care domină 

coronavirus avem două articole diferite, dar complementare, care ne susţin. Articolul 

despre experienţele bipolare, din cartea „Absence is the bridge between us” (şi în cartea 

„Terapia Gestalt în practica clinică ”) scris de Michela, precum şi articolul scris de Gianni, 

bazat pe cercetare interdisciplinară, „A clinical exploration of Atmospheres”. Dacă doriţi să 

citiţi sau să recitiţi aceste articole, le puteţi găsi aici www.ipsig.it. În articolul de faţă dorim 

să punem în legătură conţinutul acestor articole cu lucrurile pe care le experimentăm aici 

şi acum.  

De ce alegem aceste două lucrări?  

http://www.ipsig.it/
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Capitolul despre stările maniacale susţine concepţia conform căreia experienţa 

bipolară este un tip de experienţă care precedă şi depăşeşte limitele psihopatologiei, şi 

care implică toţi parametri fundamentali ai experienţei umane: timpul, spaţiul, rana, 

sentimentul propriilor limite, nevoia de a le depăşi, suportul existent şi lipsa suportului, 

nevoia de a avea o relaţie şi adesea dificultatea faptului de a trăi în ea. Există o idee foarte 

simplă care condensează toate aceste lucruri. Ideea conform căreia episoadele maniacale 

şi hipomaniacale, experienţa stărilor de bine, de exces, de provocare, de depăşire a 

limitelor, de îndrăzneală, de risc, toate depind de o relaţie favorabilă între energie şi limite: 

ele depind de dizolvarea a ceea ce numim în Gestalt introiecţii, cu sensul dublu de cărămizi 

care definesc parametrii în care are loc experienţa şi ai conţinutului experienţei, dar şi de 

aspecte care blochează, limitează experienţa în cauză.  

De ce ne preocupăm noi de aceste lucruri în aceste momente în care domneşte 

coronavirus? Pentru că, după cum am spus la început şi după cum toţi experimentăm asta 

deja, în această perioadă multe dintre lucrurile sigure, rutina zilnică, regulile implicite şi 

explicite, modurile de viaţă luate drept sigure se dizolvă. Toate acestea se estompează şi 

dispar.  

Prin definiţie, dizolvarea acestor contacte considerate a fi sigure produce şi eliberează 

energie care acum nu mai este prizonieră sau conţinută în pattern-uri. În zilele de început 

ale acestei „noutăţi” continue unii dintre noi am putut percepe o creştere stranie şi 

paradoxală de energie, excitaţie nervoasă, o stare aproape bună, o stare de exaltare. 

Acesta nu este un lucru patologic. Pur şi simplu noi percepem energia eliberată de viaţa de 

zi cu zi care se disipă şi se dizolvă. Putem atinge întreaga gamă de experienţe maniacale şi 

hipomaniacale, cu toate riscurile, limitele şi oportunităţile pe care le au acestea. Dar după 

o vreme este posibil să trăim un gen de impas depresiv în care se resimt alte blocaje 

reprezentate poate de frică, de îngrijorări obişnuite, de frici ancestrale. Aceste blocaje 

ocupă spaţiul de întâlnire cu ceilalţi şi blochează experienţa întâlnirii.  

Nu dorim să dăm o valoare pozitivă sau negativă acestui proces continuu de 

oscilare. Mai mult decât atât, nu dorim să punem o etichetă sau să dăm o valoare 

psihopatologică, şi nici să oferim interpretări şi soluţii. Pur şi simplu, după cum obişnuim să 

facem în practica noastră clinică sau de predare, noi am dori să evidenţiem riscurile şi 

posibilităţile acestui moment, ale fiecărui moment de viaţă, ale oricărei perioade de viaţă, 

fie ea simplă sau dificilă, pozitivă sau negativă. Încercăm să facem acest lucru şi aici cu 

voi: să întreţesem fire care să ţină în frâu experienţa, să ofere un sens, să liniştească 

amintirile, să susţină asimilarea, să faciliteze prezenţa.   
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Un cuvânt cheie în capitolul despre manie, la care facem referire, precum şi în toată 

teoria şi practica terapiei Gestalt este cuvântul „suport”. Întrebarea pe care ne-o punem 

acum este ce tip de suport avem nevoie pentru a nu ne lăsa copleşiti de frică, dar şi ce tip 

de suport avem nevoie pentru a putea surprinde oportunităţile oferite de o perioadă care 

va schimba, şi deja schimbă multe dintre aspectele şi aserţiunile vieţii de zi cu zi şi ale 

viitorului? Pot exista multe tipuri de suport şi cu siguranţă unul dintre ele, cel puţin pentru 

noi este acela de a exprima ceea ce trăim şi gândim şi de a împărtăşi aceste lucruri cu voi 

ca parte a unui dialog deschis şi continuu; de a da un sens (şi nu a aduce justificări sau 

soluţii) pentru ceea ce trăim, cu scopul de a identifica sau întrezări cărări pe care să 

mergem mai departe, chiar dacă acestea pot fi dureroase sau epuizante. În acest mod noi 

facem un prim pas în direcţia a ceea ce ne defineşte ca fiinţe umane: creăm o lume 

împărtăşită. În cazuri de criză apartenenţa noastră la o lume împărtăşită, a tuturor, nu mai 

este un fapt nemijlocit, sigur şi clar. Acesta este motivul pentru care vă scriem.   

În acest moment am dori să facem referire la cealalt fundament teoretic (şi nu este 

o întâmplare faptul că îl numim „fundament”, sau „fond” în limbajul psihoterapiei Gestalt): 

acela despre atmosfere. La finele lunii februarie ne-am întors în Italia din străinătate şi am 

găsit o lume cu totul nouă. Mai întâi, înaintea oricărui raport sau eveniment, înaintea de a 

fi înregistrată şi semnalată situaţia, totul era perceput ca şi când am fi trait într-o 

atmosferă diferită: tensiune, suspendare. Ceva plutea în aer şi ne ţinea suspendaţi. 

Atmosferă care trecea prin noi şi ne purta, care traversa individualitatea noastră şi ne 

copleşea. În terapia Gestalt cunoaştem de multă vreme faptul că relaţia precede individul, 

iar câmpul relaţional şi social precede fiinţa umană şi contribuie la creşterea ei. Acum 

provocarea noastră teoretică şi experienţială este aceea de ne îndrepta atenţia asupra 

atmosferelor existente, iar astfel de a percepe şi a simţi mişcările din câmpul relaţional, 

social, uman şi non-uman. Spaţiul afectiv la care suntem acordaţi dă tonul sentimentelor 

noastre. Iar din această dimensiune ia naştere experienţa noastră.  

 De câte ori în zilele acestea nu am gândit şi simţit că trăim într-un film, într-un roman cu 

o atmosferă anume, într-o lume distopică creată de alţii?! Acesta este un mod creativ de a 

da atmosferelor pe care le trăim o formă familiară, un cadru inteligibil şi la care să ne 

conectăm. Ceea ce se întâmplă atunci când ne uităm la un film sau când suntem expuşi la 

diferite forme de artă este, într-un mod condensat şi predeterminat, similar cu ceea ce se 

întâmplă în viaţă. Căci viaţa este un fel de operă de artă care ne copleşeşte cu atmosfera 

sa. Dar atunci când suntem la cinema şi filmul se termină, noi realizăm imediat că am fost 

purtaţi de povestea şi atmosfera unui film. Că am tremurat, am sperat, am urât, am iubit 

ţinându-ne strâns de braţele fotoliului în timp ce personajul principal trecea prin mari 

pericole. Apoi părăsim cinematograful, discutăm unii cu alţii, comentăm, râdem, creăm o 

distanţă între noi şi experienţa artistică, o distanţă faţă de atmosferele în care ne-am 
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cufundat. Ne diferenţiem. Nu contează dacă avem opinii diferite despre film sau opera de 

artă în cauză, simplul fapt de a vorbi unul cu celălalt despre ea creează fire noi care susţin 

experienţa. Filmul devine o amintire, putem să întoarcem pagina şi să mergem sa bem 

ceva împreună.  

Asta este ceea ce se întâmplă atunci când filmul se încheie. Dar dacă realitatea nu este un 

film? Dacă pur şi simplu nu putem părăsi cinematograful? Atunci va trebui să învăţăm să 

trăim acolo, să locuim în acea atmosferă. Şi aici intervine punctul crucial: de vreme ce nu 

putem părăsi camera trebuie să devenim capabili de a fi conştienţi de atmosferă chiar în 

timp ce o trăim. Altfel, aceasta se va juca cu noi. Faptul de a simţi puterea atmosferelor 

ne permite să le recunoaştem aşa cum sunt, iar faptul de a le recunoaşte ne permite să 

ieşim din situaţia în care trebuie doar le suportăm, ca simpli subiecţi, şi ne ajută să nu le 

permitem să se amplifice. Ştiinţa ne ajută şi ea foarte mult, pentru că aceasta este marele 

diferenţiator, punctul ei de vedere este detaşat, obiectiv, impersonal, cantitativ. De aceea 

ştiinţa este marele salvator în timpuri de urgenţă.  

Dar nu este suficient! Să nu uităm că ştiinţa creează atmosfere specifice la care 

trebuie sa avem grijă. Amosfera ştiinţifică pătrunde dincolo de orice subiectivitate şi se 

poate transforma în ceva inuman. Există multe exemple în acest sens în istorie (unele 

chiar extreme cum sunt cele ale doctorilor nazişti care acţionau în numele ştiinţei). Un 

exemplu contemporan: în aceste zile oamenii din spitale nu pot avea un contact direct cu 

cei dragi. Sau: aici nu se mai ţin înmormântări. Evoluţia pe care istoria omenirii a creat-o 

către civilizaţie este anulată. Lucrurile sunt acum dincolo de orice discuţie sau negociere 

de vreme ce ştiinţa impune asta.  

Dar ştiinţa nu este suficientă tocmai pentru că atâta vreme cât are un cuvânt de spus, fie 

el precis sau doar probabil, ştiinţa poate deveni un punct de referinţă, un reper autoritar. 

În experienţa acestor zile există şi multe alte lucruri prezente: suferinţă, frică, nesiguranţă, 

scenarii care se schimbă cu rapiditate, şi pentru a menţine barca în echilibru nu este 

suficient doar să urmăm ceea ce spune ştiinţa. Afirmăm clar că ştiinţa are o importanţă 

crucială. Dar în plus spunem că avem nevoie să hrănim spaţiile relaţionale în care trebuie 

să narăm poveştile noastre cu scopul de a ne diferenţia de situaţie. În acest fel nu vom fi 

înghiţiţi cu totul de ea. Avem nevoie să recunoaştem momentul prezent în deplinătatea lui 

(sau măcar o parte a lui), să nu ne pierdem relaţia cu fondul care ne susţine (cel puţin să 

nu o pierdem în întregime), să ne susţinem unii pe alţii cât putem de mult. Să ne amintim 

că suntem fiinţe fragile, vulnerabile, limitate! Şi că doar datorită acestor spaţii între-noi 

reuşim să nu ne pierdem pe noi înşine. Spaţiile relaţionale ne reamintesc faptul că 

vulnerabilitatea noastră constituţională şi nevoia de celălalt nu sunt ceva nou pentru noi, 
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acestea reprezintă chiar natura noastră. Şi asta cu atât mai mult în timpuri de restrişte 

generate de COVID-19. 

 


