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Profilaktyka zachowań samobójczych.
Czy wszyscy powinniśmy brać w niej udział?
mgr Ryszard Jabłoński, suicydolog
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Samobójstwo jest poważnym problemem w dziedzinie zdrowia publicznego, którym wszyscy powinniśmy się zająć. Z doświadczeń suicydologów wynika,
że zapobieganie samobójstwom nie jest, niestety, zadaniem łatwym. W najnowszych badaniach wskazuje
się, że zapobieganie samobójstwom jest wprawdzie
możliwe, lecz wymaga całej serii działań, zaangażowania wielu ludzi, instytucji, ekipy rządzącej z jej wieloma
ministerstwami. Powinno się zacząć od zapewnienia
jak najlepszych warunków wychowywania dzieci i młodzieży, poprzez wprowadzenie szeregu programów
profilaktycznych do placówek oświatowych. Równie
ważne jest skupienie się na leczeniu depresji i innych
zaburzeń psychicznych oraz kontrolowanie czynników
ryzyka zachowań suicydalnych w różnych środowiskach chorego. Sukces programów zapobiegania samobójstwu zależy przede wszystkim od odpowiedniej
popularyzacji informacji w szeroko pojętych mediach
oraz od pogłębienia świadomość społecznej z dziedziny suicydologii.
Dlatego też Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy ze Światową Organizacją
Zdrowia (WHO, World Health Organization) wydało już w 2003 roku broszurę skierowaną do
pracowników mediów „Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów”, gdyż
nieumiejętnie podawane informacje o zachowaniach samobójczych mogą powiększyć ich liczbę.
To zjawisko jest opisywane jako efekt Wertera,
od imienia tytułowego bohatera powieści Goethego „Cierpienia młodego Wertera” (1774), który
odebrał sobie życie. Po publikacji tej powieści doszło do podobnych samobójstw. Możliwy jest także efekt odwrotny, polegający na wykorzystaniu
przekazu medialnego do tego, aby zapobiegać samobójstwom — efekt Papageno, od imienia bohatera opery Mozarta „Czarodziejski ﬂet” (1791),
skutecznie odwiedzionego przez Trzech Chłopców
od samobójstwa1.
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Za przekaz medialny ponoszą odpowiedzialność nie tylko przedstawiciele mediów, ale też
osoby udzielające mediom informacji, a nawet odbiorcy tych informacji, którzy swoimi „kliknięciami” motywują media do poruszania danego tematu
w określony sposób. Może zdarzyć się na przykład
sytuacja, że osoba udzieli dziennikarzowi nieścisłych
lub wręcz błędnych informacji, a on te informacje
przekaże do wiadomości publicznej, co wzbudzi silne reakcje u odbiorców. Ostrze krytyki jest nieraz
kierowane do mediów jako dostarczyciela błędnej
informacji, zwanej niekiedy fake newsem2.
Naukowcem, który wprowadził w 1974 roku pojęcie „efekt Wertera” był amerykański socjolog David
P. Philips. Już wtedy zauważył, że gdy opisy śmierci,
w tym śmierci samobójczej, podaje się ze szczegółami,
to następuje wzmocnienie podobnych zachowań nawet w okresie do dwóch miesięcy po zaistnieniu takich
informacji w mediach. Wykazał on również, że istnieje
zależność pomiędzy nagłośnieniem zamachu samobójczego w mediach a liczbą wypadków samochodowych
ze skutkiem śmiertelnym, a nagłośnienie samobójstwa
znanej osoby w mediach może wywoływać u ludzi wahających się chęć dokonania czynu suicydalnego. Jak już
wspomniałem, efekt Wertera swoją nazwę zawdzięcza
imieniu głównego bohatera napisanej przez Goethego
powieści „Cierpienia młodego Wertera”. Historia nieszczęśliwie zakochanego Wertera, który ostatecznie
popełnił samobójstwo, pchnęła tysiące młodych ludzi
nie tylko w Niemczech, ale i w wielu innych krajach Europy do odebrania sobie życia. Po jej wydaniu w 1774
roku, bodaj po raz pierwszy zauważono tak zwany
mechanizm samobójczego naśladownictwa.
Większość naszego społeczeństwa, niestety
bez głębszej refleksji, wchłania zamieszczaną papkę przekazywaną w mediach, zwłaszcza te szybkie, operujące skrótami newsy. Nie musi wkładać
żadnego wysiłku w to, żeby śledzić rzetelność tych
informacji. One stają się szczególnie wiarygodne dla

Niederkrotenthaler T., Voracek M., Herberth A. i wsp. Role of media reports in completed and prevented suicide: Werther v. Papageno effects. The
British Journal of Psychiatry, 197(3), 234–243.
Baran A., Gmitrowicz A., Pawelec R. Rola mediów w promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu samobójstwom. Poradnik dla osób wypowiadających się w mediach. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2019.
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najbardziej podatnej populacji na efekt Wertera, jaką
są młodzi ludzie, dzięki wykorzystaniu takich technik
jak Internet z wieloma portalami społecznymi. Młodzież uważa, że to wszystko jest prawdą, nie jakąś
fikcją. Posłużę się przykładem z mojej pracy akademickiej ze studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na zajęciach dotyczących
patologii społecznej jeden student dość refleksyjnie
podsumował omawiane zagadnienia dotyczące zagrożeń w Internecie: „My, młodzi ludzie, nie korzystamy z Internetu, my w niego wierzymy”.
Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolą mediów jest przekazywanie informacji. Niekiedy jednakże owo informowanie przybiera postać pogoni
za sensacją, co jest zjawiskiem negatywnym, bowiem nacechowanym bardzo dużymi emocjami.
Właśnie takie podejście do informowania o samobójstwach może prowadzić do zakażenia emocjonalnego i w konsekwencji — do efektu Wertera.
W swoim poradniku dla pracowników mediów
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne podkreśla także, by środki masowego przekazu nie
podawały szczegółowych informacji o metodzie działania samobójcy, unikały jego gloryfikowania (by nie wyrobić w potencjalnych
samobójcach przekonania, że społeczeństwo
aprobuje takie zachowania), ale także, by unikały
zbytnich uproszczeń (np. poprzez wskazanie jednej przyczyny zamachu samobójczego). Niedopuszczalne jest także formułowanie tezy, że
samobójstwo jest formą radzenia sobie z jakimikolwiek problemami. Z wszystkimi tymi
założeniami należałoby się w pełni zgodzić. Inną
dobrą inicjatywą PTS-u jest postulat wprowadzenia pod artykułem informującym o samobójstwie bądź próbie samobójczej krótkiej
wskazówki o tym, gdzie osoby, które wahają
się co do podjęcia działań suicydalnych, mogą
znaleźć pomoc. Działanie to może w znacznym
stopniu zniwelować efekt Wertera3.
Czy wszyscy możemy brać udział w profilaktyce zachowań samobójczych? Zapobieganie
odbywa się na wielu płaszczyznach, a media są tylko jedną z nich. Nie mniej niż przekazy medialne na
życie drugiej osoby może mieć wpływ każdy z nas.
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Wspomniane uprzednio poradniki zgodnie radzą,
aby nie być obojętnym na osoby w kryzysie i nie lekceważyć ich wypowiedzi czy działań świadczących
o myślach samobójczych. Ważne jest zaoferowanie
swojej obecności, na przykład poprzez zaproponowanie pomocy, wsparcia, czasu czy zadbanie o bezpieczne otoczenie dla potencjalnego samobójcy.
W kolejnych krokach warto poszukać profesjonalnej pomocy, to jest pomóc w znalezieniu lekarza czy
podać numery wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
W ujęciu długoterminowym warto wzmacniać odporność psychiczną, zapewniając wsparcie w trudnych momentach życiowych, bez względu na wiek.
Pomoc w przypadku trudności w szkole (np. bullying) czy starości jest tak samo ważna jak wsparcie
w obliczu trudnych relacji w pracy (np. mobbing),
relacji rodzinnych (np. rozwód), problemów finansowych czy choroby4.
Podsumowując, warto wymienić, co robić,
a czego nie robić, przedstawiając zachowania
samobójcze w mediach.
Co należy robić:
—— Przedstawiając fakty, ściśle współpracować
z władzami służby zdrowia. Mówiąc o samobójstwie, używać sformułowania „dokonane” lub
„popełnione”, a nie „udane”.
—— Przedstawiać tylko fakty bezpośrednio na temat, na dalszych stronach gazet. Podkreślać inne
możliwe wyjścia — zamiast samobójstwa.
—— Podawać informacje o telefonach zaufania i innych źródłach pomocy w społeczności lokalnej.
—— Podawać do wiadomości publicznej wskaźniki
ryzyka i sygnały ostrzegawcze.
Czego nie robić:
—— Nie publikować fotografii ani pożegnalnych listów samobójcy.
—— Nie podawać szczegółowego opisu metody popełnienia samobójstwa.
—— Nie podawać nadmiernie uproszczonych przyczyn.
—— Nie gloryfikować samobójstwa i nie robić z niego sensacji.
—— Nie posługiwać się stereotypami religijnymi lub
kulturowymi.
—— Nie przypisywać nikomu winy5.

Kubacki O., Przeciwdziałanie efektowi Wertera a funkcja informacyjna mediów: czy i jak mówić o samobójczej śmierci znanych osób? Dostępne na:
https://ingremio.org/2020/04/przeciwdzialanie-efektowi-wertera-a-funkcja-informacyjna-mediow-czy-i-jak-mowic-o-samobojczej-smierci-znanych-osob/.
Kwiatkowska A., Między Werterem a Papageno. Czyli jak informować o samobójstwie, aby nie zaszkodzić. Dyskurs & Dialog 2019/2.
Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla pracowników mediów. WHO, PTS, Genewa, Warszawa 2013.
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A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima,
na swe ramiona ich brałem;
oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami,
a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi
do swego policzka niemowlę –
schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go
(Z Księgi Ozeasza 11, 3–4)

Wrażliwość, która przeszkadza,
wrażliwość, która pomaga
dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie
Towarzystwo Naukowe KUL

Wysoko wrażliwe dzieci
— dzieci, które mocniej czują
Dzieci wysoko wrażliwe (HNB, high need baby)
to dość nowy ciekawy termin. W zasadzie problematyka jest dobrze znana psychologom i pedagogom, ale nabrała nowego znaczenia wobec rozwoju
wiedzy. Każdy z nas zna sytuację, w której małe
dziecko protestuje płaczem, gdy odkłada się je do
wózeczka lub prosi, aby szło na własnych nogach,
zamiast być niesione na ramionach rodzica. Każdy
może przypomnieć sobie z dzieciństwa swojego rówieśnika, który w sytuacji dla nas zwyczajnej bał się
lub cieszył ponad miarę, a jego silne reakcje budziły
zdziwienie otoczenia, że można świat czuć aż tak.
Dzieci takie zwane są „nieodkładalnymi”, ponieważ
we wczesnym dzieciństwie wybudzają się natychmiast po odłożeniu z ramion rodzica do łóżeczka
lub wózka. Okazuje się, że ludzkie niemowlę należy do biologicznego typu „noszeniaków”, co oznacza swoiste dziedzictwo genetyczne. Jeśli uznamy,
że przodkowie nasi byli koczownikami, to ewolucja przystosowała dzieci do tego, by być wszędzie
zabieranym przez rodzica. Osiadły tryb życia nie
zmienił tego przyzwyczajenia. Mózg dziecka zostawionego w łóżeczku alarmuje go do odczytania
takiej sytuacji jako zagrażającej. Mózg odczytuje położenie do łóżka jako alarm, mówiący o zagrożeniu. Ludzkie niemowlę woli pozostawać bezpieczne

w ramionach rodziców. Dziś nie wszystkie dzieci reagują w ten sposób. Tak pracują mózgi dzieci wysoko wrażliwych.

Wrażliwe, czyli jakie?
Można podać cały katalog zachowań, które doprowadzają do swoistego układu zachowań informujących otoczenie o wysokiej wrażliwości. Dzieci
te szybko i gwałtownie reagują na nowe bodźce.
Bardziej słyszą dźwięki, nawet przez sen, śpią
czujnie, szybko się wybudzają, trudniej zasypiają
i relaksują. Nowe niespodziewane i obce bodźce
budzą w nich silne reakcje przestrachu. Strach i zaniepokojenie może wzbudzić nawet niespodzianka
lub zmiana układu przedmiotów w pokoju dziecka,
przemeblowanie, zmiana nawyków. Znane są sytuacje, kiedy dziecko boi się mamy w nowym ubraniu lub po wyjściu od fryzjera (skrócenie włosów,
zmiana koloru). Mają wyczulone zmysły — odczuwają dyskomfort, gdy ich skórę dotykają gryzące
ubrania, szwy w skarpetkach czy metki, które drapią jego skórę. Nie zawsze będzie to skarga, czasem po prostu niezadowolenie i rozdrażnienie.
Ciekawe, jak często myślimy o tej przyczynie, gdy
maluch płacze i kręci się niezadowolony. Dziecko
wysoko wrażliwe chce się przebrać, jeśli jego ubranie jest wilgotne lub zabrudzone piaskiem, chce
szybko umyć ręce pobrudzone klejem lub farbami
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w czasie zabawy. Dzieci te są niezwykle wrażliwe
na ból, nie lubią hałaśliwych miejsc, osób obcych
w swoim otoczeniu, przez co mogą sprawiać wrażenie unikania innych lub unikania nowości i doznań, stronienia od innych dzieci.
Starsze dzieci o wysokiej wrażliwości są małymi
inteligentami — mają inteligentne poczucie humoru, skupiają się na detalach, używają słów skomplikowanych jak na swój wiek. Dzieci takie potrafią
być męczące — zadają mnóstwo pytań i chcą być
perfekcjonistami. Silnie reagują na bodźce otoczenia — wyczuwają zmiany światła, zapachu, są bardzo wrażliwe na ból. Wydają się obdarzone intuicją,
zdają się czytać w rodzicielskich myślach. Dzieci takie mogą sprawiać wrażenie starszych niż są, ponieważ zadają głębokie i skłaniające do refleksji pytania
i szybko zauważają cierpienie i stres innych ludzi.
Odczuwają wszystko bardzo głęboko. Ich płacz lub
radość są bardzo silne i długotrwałe. Intensywnie
ekscytują się nawet planowaniem przyjemności (jutrzejszym kinem, oczekiwaniem na prezent, radością z przyjazdu oczekiwanej bliskiej osoby). Zawsze
poszukują komfortu bezpieczeństwa — zanim podejmą jakieś wyzwanie, zastanawiają się, czy jest to
bezpieczne. Tworzą przez to wrażenie mało odważnych i asekuranckich.
Dzieci wysoko wrażliwe w szkole często uczą się
lepiej dzięki łagodnym wskazówkom, a nie surowym
karom. Przeżywają krytykę i niepowodzenia bardzo
silnie. Silnie też reagują na odczucia estetyczne —
na piękno i brzydotę. Zauważają zmiany w układach
obiektów w otoczeniu — widzą subtelności (że coś
zostało przesunięte, zmianę w czyimś wyglądzie
itd.), preferują spokojne zabawy. W szkole dzieci
wysoko wrażliwe niezbyt dobrze sobie radzą z dużymi zadaniami. Potrzebują podziału na etapy i stopniowego motywowania. Szacuje się, dzieci wysoko
wrażliwe stanowią około 15–20% każdej populacji. Wysoka wrażliwość wynika z budowy ich układu nerwowego. Jest uwarunkowana biologicznie
i ugruntowana w temperamencie. W klasie szkolnej
znajdą się dzieci o różnym sposobie reagowania —
nauczyciel może przypuszczać, że uczniowie wysoko wrażliwi będą stanowili mniejszość, ale niemal
zawsze się znajdą (około 4–6 osób w 30-osobowej
klasie). Oznacza to, że łatwo je przeoczyć, ponieważ
łatwo się przystosowują i nie rzucają się w oczy. Kiedy cierpią, robią to w milczeniu, nie zawsze potrafią
się upomnieć o swoje prawa. Mogą izolować się od
grupy lub sprawiać wrażenie nieobecnych lub niechętnych do współpracy. Przy bliższym przyjrzeniu
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się są źródłem wielu talentów i potrafią być bardzo
kreatywne, sumienne, uspołecznione, empatyczne.
Rodzice i wychowawcy dzieci wysoko wrażliwych powinni się starać rozumieć zachowanie dziecka, nawet jeśli jego zachowania są silne i przesadnie
wyrażające emocje. Warto pamiętać, że żadne zachowanie dziecka nie jest wymierzone przeciwko
dorosłym czy rówieśnikom, ale jest jedynie formą
obrony i informuje o jakimś jego dyskomforcie. Zdarza się, że rodzice dzieci wysoko wrażliwych bardzo
dobrze je rozumieją, ponieważ… w dzieciństwie
sami byli dziećmi wysoko wrażliwymi.

Mocne strony dzieci,
które będą dorosłymi
Dzieci wysoko wrażliwe dorastają i stają się nastolatkami, a z czasem dorosłymi. Świat jest pełen
różnorodnych osób, co stanowi swoiste bogactwo
tego świata. Z nich rekrutują się przyszli poeci, osoby zajmujące się zawodami opiekuńczymi, wrażliwe
matki, odpowiedzialni, czuli ojcowie, dobrzy wychowawcy, ale też reformatorzy, ci którzy mają odwagę zmieniać świat na lepsze. Świat jest bardziej
ludzki dzięki osobom wysoko wrażliwym. Ponoszą
one często duży osobisty koszt swojej wrażliwości,
przez silnie angażujące emocje, które nieustannie
przeżywają. Wysoko wrażliwe osoby (WWO) czują otaczający świat głębiej niż inni, a w rezultacie
doświadczają go nieco inaczej. Potrzebują swoistej
ochrony dla swojej wrażliwości. Każda osoba wysoko wrażliwa osoba jest nieco inna, zatem ma także
własny sposób na siebie, na otoczenie siebie ochroną. Autorka terminu HNB Elaine N. Aron zaleca
tym osobom:
1. Wolniejsze, spokojniejsze tempo życia
2. Czas, by zrelaksować się po męczącym dniu
3. Spokojną, cichą przestrzeń, do której można się wycofać
4. Pozwolenie, by okazywać emocje i wypłakać się
5. Czas, aby przyzwyczaić się do zmian
6. Bliskie związki, które stanowią ochronę dla
ich wrażliwości
7. Łagodny, zdrowy sposób zarządzania konfliktem
8. Odpowiednią ilość snu
9. Zdrowe, regularne posiłki
10. Silne poczucie sensu
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Osoby wysoko wrażliwe
w telefonie zaufania
Dyżurni telefonu zaufania wiele razy spotykają
na swoich dyżurach osoby wysoko wrażliwe. Niestety niekiedy okazują się one narażone nie tylko na
dyskomfort emocjonalny, ale przy braku odpowiedniej ochrony mogą stać się łatwym łupem nałogów,
podlegać zależnościom, z których nie potrafią się
wyplątać, mogą stać się typem ofiary lub wiele lat
pozostawać w samotności i izolacji. Osoby pracujące z chorymi psychicznie lub uzależnionymi często stwierdzają ich ogromną wrażliwość przy
całkowitym braku ochrony tej wrażliwości ze
strony otoczenia. Choroba psychiczna lub uzależnienie staje się wówczas jakąś formą radzenia sobie
z trudnościami. Osoba wysoko wrażliwa dzwoni po

zrozumienie swojej wrażliwości, swojego spostrzegania świata. Poszukuje partnera do właśnie takiego
sposobu widzenia, jaki ona ma, nie chce się w tym
czuć samotna. Dzwoni i znajduje. Ponieważ na
szczęście dyżurny to także osoba wysoko wrażliwa.
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Różne oblicza przemocy. Gaslighting
ks. dr Grzegorz Kudlak
Uniwersytet Warszawski
W 1938 roku powstała sztuka napisana przez Patricka Hamiltona „Gas Light” („Gasnący płomień”).
Od tej sztuki wywodzi się nazwa zjawiska nazwanego gaslighting, które polega na takim manipulowaniu
drugą osobą, by stopniowo przejmować kontrolę
nad jej sposobem postrzegania rzeczywistości. Działania te są prowadzone celowo, ale ostrożnie i przeplatają się z chwilami czułości i nienawiści. Osoba
manipulująca z zewnątrz wygląda na czułego i troskliwego przyjaciela, partnera, przełożonego. Tak
naprawdę osobie manipulującej chodzi jednak o to,
by ofiara poczuła się zdezorientowana, bezradna
i zagubiona, by nie ufała sobie i w krytycznym momencie nawet zakwestionowała własne zdrowie
psychiczne.
W swojej sztuce Patrick Hamilton opowiada historię pewnego małżeństwa. Żona zakochana
w swoim mężu w pewnym momencie zaczyna nabierać podejrzeń, czy nie ma on związku ze śmiercią
jej ukochanej ciotki. Wtedy w jej życiu zaczynają
dziać się dziwne rzeczy. Zauważa, że z domu znikają przedmioty, a w nocy docierają do niej dziwne

dźwięki. Kiedy próbuje rozmawiać o tym z mężem,
ten udaje, że nie wie, o co chodzi (on nic nie słyszy i nic go nie niepokoi) i usiłuje jej wmówić, że
to urojenia. By udowodnić, że z żoną dzieje się coś
niepokojącego, zapala lampy gazowe i przekonuje
kobietę, że ich przygasanie (w rzeczywistości regulowane przez męża), które kobieta widzi, jest dowodem na jej niezrównoważenie psychiczne.
Gaslighting oznacza manipulację psychiczną, mającą na celu zasianie ziarna wątpliwości u wybranej
osoby lub grupy osób, i skutkującą zakwestionowaniem przez ofiarę własnej pamięci, postrzegania,
doświadczenia zmysłowego i zdrowia psychicznego. Główny sposób działania sprawców polega na
uporczywym zaprzeczaniu, wprowadzaniu w błąd,
kłamstwie i nieustannych próbach zdestabilizowania
psychicznego ofiar oraz podawaniu w wątpliwość
ich przekonań (Petric, 2018).
Początkowo termin ten opisywał zachowania,
do których dochodziło w związkach. Obecnie odnosi się również do innych relacji międzyludzkich,
jednak zasadniczo między oprawcą a ofiarą muszą
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istnieć bliskie stosunki i więź emocjonalna. Zjawisko
gaslightingu ma nie tylko wymiar psychologiczny, ale
także socjologiczny i społeczny (Sweet, 2019). Terminu tego używa się coraz częściej, opisując wiele
typów manipulacji, choćby także te ze sfery działań
politycznych (Stern, 2007).
Rozpoznanie przez ofiary tej formy przemocy
jest trudne, a jednocześnie pozostawanie w relacji
ukrytej przemocy psychicznej — szkodliwe zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego ofiar.
Badania pokazują, że tego typu agresja w dłuższej
perspektywie wpływa na ofiary bardziej negatywnie niż przemoc fizyczna (Ferraro, 2006; Przemoc
wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej.
Wyniki badania w skrócie, European Union Agency
For Fundamental Rights, 2014). Istotne jest więc
rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych i szukanie
pomocy w odpowiednim momencie, by zapobiegać
szkodom zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Gaslighting występuje często wraz z innymi rodzajami
przemocy, takimi jak przemoc fizyczna, finansowa
czy seksualna (Sweet, 2019).
W literaturze zwraca się uwagę, że tę formę
przemocy stosują osoby z zaburzeniami osobowości: antyspołecznej i narcystycznej. Osoby z tymi
zaburzeniami cechuje między innymi czerpanie
przyjemności z dominowania, posiadania przewagi
i władzy nad innymi, brak empatii dla uczuć i potrzeb innych osób oraz wykorzystywanie innych dla
osiągnięcia swoich celów (Rode i Margański, 2014;
Rode i in., 2015; Covert, 2019; Goleman, 2020).
Wymienione wyżej zaburzenia osobowości wiążą się z głębokimi nieprawidłowościami w uformowaniu struktury osobowości i objawiają się głęboko
zakorzenionymi, utrwalonymi wzorcami zachowań,
a ich cechą charakterystyczną jest to, że przejawiają mało elastyczne reakcje na różnorodne sytuacje
indywidualne i społeczne. Reakcje te nie wynikają
bezpośrednio z choroby, urazu bądź innego uszkodzenia mózgu, ani nie są skutkiem odrębnego
zaburzenia psychicznego. Symptomy tego typu dysfunkcjonalności są zauważalne już w dzieciństwie
lub w okresie pokwitania i trwają w życiu dorosłym
(Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych — X Rewizja, 2008).
Gaslighting jest ukrytą formą przemocy. Oznacza
to, że może zacząć się bardzo niewinnymi komunikatami, takimi jak: „nigdy tak nie mówiłem”, „to nie
było tak”, „jesteś przewrażliwiona”, „przesadzasz”,
„ale o co ci chodzi”. Nie oznacza, że tego rodzaju komunikaty zawsze są formą manipulacji, ale jeśli
się regularnie powtarzają, powinny wzbudzić naszą
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czujność, bowiem technika ta ma świadomie prowadzić do zaprzeczania rzeczywistości i jest używana
w konkretnym celu.
Agata Butler (2021) wymienia sześć sygnałów,
które mogą pomóc w rozpoznaniu gaslightingu.
Pierwszym jest stosowanie przez manipulatorów takich technik, które mają przekonać ofiarę, aby myślała, że coś z nią jest nie tak. Chodzi o takie sytuacje
jak chowanie różnych przedmiotów, przekładanie
ich w inne miejsca czy też inne codzienne manipulacje, mające doprowadzić ofiarę do przekonania, że
coś niedobrego dzieje się z jej pamięcią i postrzeganiem rzeczywistości. Ta forma przemocy może
także dotyczyć podważania kompetencji, decyzji,
obwiniania i obarczania winą („to twoja wina”, „jeśli
się nie zmienisz i nie postarasz bardziej, to będziemy
musieli się rozstać”).
Drugim sygnałem świadczącym o przemocy jest
to, że gaslighter używa przeciwko ofierze tego, co
dla niej ważne i co kocha. Może to być manipulacja
dziećmi (poczucie, że jest się wyrodną matką, wyrodnym ojcem), a jeśli jest dobrym pracownikiem
i kocha swoją pracę — zakwestionowanie jej kompetencji. Chodzi o uderzenie w pewność siebie i poczucie wartości.
Kolejnym groźnym posunięciem gaslightera są
działania prowadzące do skłócenia ofiary z otoczeniem. Może się to objawiać zarówno utratą zaufania ofiary do osób z jej środowiska, jak
i wzbudzeniem podejrzenia, że osoby te są wobec
niej źle nastawione i chcą ją wykorzystać, a nawet
skrzywdzić. Wiara w to sprawia, że u ofiary rośnie coraz większe poczucie zagrożenia i nieufności; jednocześnie, ofiara związana emocjonalnie ze
sprawcą zaczyna mu coraz bardziej ufać i wierzyć,
że chce jedynie jej dobra.
Czwartym sygnałem świadczącym o manipulacji
jest regularne utrzymywanie ofiary w przekonaniu,
że źle lub niedokładnie pamięta wydarzenia. Gaslighter przeinacza wydarzenia z przeszłości i stosuje
komunikaty typu: „to nie tak było”, „źle zapamiętałaś”, „wymyślasz”. W ten sposób doprowadza ofiarę
do poczucia utraty własnej pamięci i wiarygodności,
podważając tym samym zaufanie do odtwarzanych
wspomnień.
Ważnym zachowaniem przemocowca jest też
oczywiście kłamstwo. Sprawca wymyśla historie,
które mają stworzyć w umyśle ofiary określone
przekonanie. Dzięki takiemu działaniu może liczyć
na osiągnięcie stawianego sobie celu, którego realizacja w inny sposób nie byłaby możliwa (Masip i in.,
2004; Ekman, 2006).
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Szósty sygnał, który się pojawia, to utrata zaufania ofiary do własnego osądu i postrzegania rzeczywistości. Chodzi o zasianie zwątpienia co do tego,
co jest normalne i oczywiste w związku czy relacji,
a co takie nie jest.
Powyższe sygnały rozszerzyć można o toksyczne zachowania sprawców, które opisuje w swojej
książce „Toksyczne słowa. Słowna agresja w związkach” Patricia Evans (2018). Wśród nich autorka
wymienia: wycofywanie się, lekceważenie, przerywanie i odwracanie uwagi, osądzanie i krytykowanie.
Wycofywanie się jest techniką, w której
agresor zatrzymuje wszystkie myśli, uczucia i pragnienia dla siebie, a wobec partnera/partnerki zachowuje ostentacyjną obojętność. Twierdzi, że „nie
ma o czym mówić”, „i tak cię to nie zainteresuje”,
„na co ci moja zgoda, i tak zrobisz, jak zechcesz”.
Lekceważenie polega na podważaniu przez
agresora rzeczywistości i przeżyć ofiary, na mówieniu do niej, że jest przewrażliwiona, wyciąga
pochopne wnioski, przesadza, że jest za bardzo
uczuciowa.
Przerywanie i odwracanie uwagi — agresor dąży do podporządkowania sobie komunikacji
w związku: odmawia rozmowy, decyduje, jakie tematy są dozwolone, zataja pewne informacje. Ofiara
słyszy: „odczep się ode mnie”, „kto cię pytał o zdanie?”, „wydaje ci się, że wszystko wiesz najlepiej”.
Osądzanie i krytykowanie występują wówczas, gdy agresor ocenia zachowanie ofiary w sposób karcący i piętnuje ją. Tłumaczy przy tym, że
wytykając błędy, chce dla drugiej osoby dobrze,
a ona tego nie docenia. Ofiara czuje się nieakceptowana i gorsza, gdy słyszy, że „kłopot z tobą polega
na tym...”, „jesteś głupia/głupi”, „z niczym nie dajesz
sobie rady” (Pluta).
Wszystkie te działania sprawców mają na celu
systematyczne, powolne zdobywanie kontroli nad
życiem ofiary. Obniża się jej poczucie bezpieczeństwa, a pogłębia poczucie bezsilności i samotności;
osoba taka nie postrzega siebie jako atrakcyjnej,
wręcz przeciwnie — widzi siebie jako nieciekawą
i nudną, od której wszyscy się odsuwają. W ten sposób oprawca staje się dla ofiary jedynym weryfikatorem rzeczywistości. W ofierze wzmaga się wówczas
czujność, jest nieustannie napięta, gdyż boi się,
że coś z nią jest nie tak, że popada w szaleństwo;
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nieustannie wsłuchuje się też w swój wewnętrzny
„krytyczny głos”, brakuje jej wiary w siebie.
Ofiary gaslightingu tkwią w przemocowych
związkach z kilku powodów. Pierwszym jest
wiara, że partner się zmieni, zrozumie. Wiąże
się to z tym, że ofiary pamiętają z początkowej
fazy związku pozytywne doświadczenia, które trudno zrozumieć i połączyć ze stosowaną
przemocą. Żeby poradzić sobie z tą sprzecznością, często stosują autogaslighting, czyli same
siebie próbują przekonać, że coś wyolbrzymiły,
że są przewrażliwione. Drugim powodem jest
niskie poczucie własnej wartości i lęk, że gdy
zostaną same, to nie dadzą sobie rady. Trzecim
jest lekceważenie oczywistych sygnałów świadczących o przemocy i brak reakcji na nie.
Istotą gaslightingu jest zasianie u ofiary niepewności wobec własnego zdrowia psychicznego. Sprawca
działa bardzo często subtelnie i na tyle delikatnie, że
zarówno ofiara, jak i otoczenie mogą nie dostrzegać
zachowań przemocowych, krzywdzących. W literaturze opisuje się sygnały, które ofiara może u siebie
rozpoznać, a które powinny zaniepokoić i zmobilizować ją do poproszenia o pomoc. Wśród tych
sygnałów wymienia się: poczucie zagubienia i zwątpienia w siebie, we własne odczucia, w postrzeganie rzeczywistości, utratę radości życia, obniżony
poziom zdolności do podejmowania życiowych decyzji, stale obniżające się poczucie własnej wartości, coraz mniejszy kontakt z otoczeniem i bliskimi,
pogłębiające się objawy obniżonego nastroju, a nawet depresji, poczucie osamotnienia, coraz większe
wątpliwości co do własnego zdrowia psychicznego,
narastające poczucie lęku i niepewności, zmiany we
własnym zachowaniu (np. używanie kłamstw, by się
przypodobać lub uniknąć oceny, że jesteśmy dziwni czy „nienormalni”, jak twierdzi partner), uleganie
wersji oprawcy, by uniknąć konfrontacji i oskarżeń,
zmniejszające się poczucie kompetencji.
Opisane sygnały powinny zaniepokoić i zmobilizować do podjęcia działań obronnych. Najważniejszym jest wyjście z kręgu izolacji i zamknięcia,
następnie — znalezienie osoby godnej zaufania, której można opowiedzieć o swojej sytuacji. Istotne jest
również zbudowanie wsparcia społecznego, by jak
najszybciej uwolnić się od oprawcy. W dalszej kolejności być może konieczne będzie podjęcia leczenia:
psychoterapii i farmakoterapii.
Literatura dostępna w Redakcji
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Przemoc emocjonalna wobec dzieci
w sytuacji okołorozwodowej
prof. dr hab. Magdalena Błażek
Gdański Uniwersytet Medyczny

W zdrowo funkcjonującej rodzinie dziecko ma
zapewnione poczucie bezpieczeństwa w sensie
psychicznym oraz fizycznym, a także nabywa pozytywnych doświadczeń społecznych, dzięki czemu
w przyszłości potrafi samodzielnie regulować swój
dobrostan psychiczny. Konflikt w diadzie małżeńskiej
spośród wszystkich problemów w relacji partnerów
okazuje się najbardziej utrudniający przystosowanie
psychologiczne dziecka. W procesie adaptacji do
sytuacji konfliktowej pośredniczącą rolę odgrywają
wczesne doświadczenia dziecka związane z relacjami z rodzicami, czyli siła więzi z nimi, a bezpośrednio takie czynniki jak: ocena nasilenia konfliktu,
zagrożenia, jakie on stanowi dla dziecka i dla całej
rodziny, kto jest odpowiedzialny za konflikt, czego
dotyczy spór oraz czy dziecko, w ocenie własnej,
posiada wystarczające umiejętności, aby sobie z nim
poradzić. Długotrwała ekspozycja na konflikt może
wpływać na wewnętrzną reprezentację obrazu rodziny jako niestabilnej i w ograniczonym stopniu
zaspokajającej poczucie bezpieczeństwa, obrazu rodziców jako osób, których nie można w pełni darzyć
zaufaniem i obrazu siebie samego jako osoby, która
nie zasługuje na troskę lub też musi sama o siebie
zadbać. Przekonania, których źródłem jest sytuacja
w rodzinie, mogą zostać zgeneralizowane na spostrzeganie innych ludzi — „niegodni zaufania” i spostrzeganie świata — „zagrażający”.
Sytuacja rozwodowa w rodzinie to rozciągnięty w czasie kryzys, któremu towarzyszą liczne
konflikty i któremu towarzyszyć może występowanie przemocy o różnym charakterze. Najtrudniejsza w diagnozie jest przemoc emocjonalna,
której konsekwencją może być najbardziej dotkliwe z perspektywy dziecka oddzielenie od rodzica
(PA, parent alienation), czyli odmowa utrzymywania
kontaktów z drugim rodzicem mimo braku uzasadnionych powodów. Towarzyszy jej przekonanie, że
rodzic dopuścił się nadużyć i fałszywe wspomnienia związane ze zdarzeniami. Oddzielenie od rodzica występuje najczęściej w warunkach ostrego

konfliktu rodziców. Osoby mające styczność z rodzinami w procesie rozwodowym wiedzą, że zjawisko manipulowania dzieckiem doprowadzające do
alienacji występuje i faktycznie może przybierać postać bardzo niebezpieczną z punktu widzenia jego
prawidłowego rozwoju i utrzymywania dobrych
więzi z rodzicami. Alienacja rodzicielska to zaburzenia prezentowane przez dziecko, które w sposób niesprawiedliwy i przesadzony jest angażowane
przez głównego opiekuna w dewaluację i krytykę
drugiego opiekuna. Zachowania te są często podsycane przez członków dalszej rodziny. Zasadnicze
objawy PA to: aktywne oczernianie, słabe, lekkomyślne, absurdalne uzasadnienie dla tych oskarżeń,
jednoznacznie wrogi stosunek, przekonanie dziecka, że wypowiada własne sądy, trzymanie strony
rodzica oddzielającego, brak poczucia winy wobec
okrucieństwa i wykorzystywania drugiego rodzica, przytaczanie sądów zapożyczonych, eskalacja
niechęci na rodzinę drugiego opiekuna, jego przyjaciół i znajomych. Dziecko poddawane manipulacji ze strony głównego opiekuna obraża i poniża
drugiego rodzica (a także jego rodzinę i przyjaciół).
Wypowiedzi te mają często wyraźnie wulgarny
charakter, co nie wywołuje napięcia ani poczucia
winy u dziecka. Dziecko systematycznie poddawane „praniu mózgu” zdolne jest do wypowiadania
treści skrajnie obraźliwych, a także takich, których
dobrze nie rozumie i, co charakterystyczne, czyni
to bez zażenowania nawet wtedy, gdy w pełni rozumie ich obraźliwy charakter. Tak ukształtowany
umysł i uczucia dziecka zdolne są przyjąć każdy rodzaj oskarżenia bez namysłu i zastanowienia oraz
utrzymywać takie przekonania mimo ich wyraźnej
sprzeczności z faktami. Dzieci poddawane manipulacji izolują się od drugiego opiekuna w sposób
bezpośredni lub pośredni, co przyczynia się do
stopniowego zacierania się obrazu rodzica, kształtuje dystans emocjonalny, a brak bezpośredniego
kontaktu i niemożność zweryfikowania tych sądów
powoduje, że stają się one bardziej wiarygodne.
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W konsekwencji obraz rodziców ukształtowany
w umyśle dziecka jest czarno-biały. Trzeba jednak
zawsze pamiętać o tym, że głęboka niechęć dziecka
do kontaktu może wynikać z doświadczenia przemocy, a obecność rzeczywistego wykorzystania lub
zaniedbania wyklucza rozpoznanie PA, przy czym
doprowadzanie do alienacji z jednym z rodziców
stanowi formę wykorzystania psychicznego ze strony bezpośredniego opiekuna i może prowadzić do
nieodwracalnych skutków psychologicznych.
Rodzice doprowadzający do powstania PA
u dziecka żywią niechęć do drugiego rodzica i dążą
do jego eliminacji z życia dziecka za wszelką cenę,
ryzykując nawet istotne zmiany życiowe (przeprowadzka, ukrywanie się), ingerencję sądu czy wręcz
wywoływanie u dziecka objawów chorobowych
lub wmawianie ich dziecku. Rodzice tacy często
wzmacniają lęk dziecka przed drugim rodzicem,
przekazując informacje o śledzeniu, nagrywaniu,
kontrolowaniu przez drugiego opiekuna życia dziecka i pierwszoplanowego opiekuna. Ich stosunek do
byłego małżonka (partnera) ma charakter paranoidalny, wszelkie zachowania są wyolbrzymiane, co
pozwala uzasadniać niechęć i izolację.
Najtrudniejsze diagnostycznie są sytuacje, gdy
rodzic nie podejmuje otwartych działań, a jego
wpływ ma charakter emocjonalnych oddziaływań
(często za pośrednictwem komunikatów niewerbalnych i/lub wycofywania zaangażowania emocjonalnego). Tacy rodzice zwykle twierdzą, że absolutnie
nic nie robią i w sensie ściśle formalnym faktycznie
trudno im coś udowodnić. Jednak w trakcie rozmowy i zabawy z dzieckiem pojawiają się zachowania
werbalne i niewerbalne, które ujawniają bardzo silnie negatywny stosunek do drugiego rodzica, przekazywany za pomocą słów, gestów, spojrzeń, wyrazu
twarzy czy wycofywania zaangażowania emocjonalnego w sytuacjach okazywania przez dziecko radości z kontaktu z drugim rodzicem. Diagnostycznie
prostsze są formy otwarte negacji drugiego rodzica
jako osoby — krytykowanie, ubliżanie, uniemożliwianie spotkań, dla których to zachowań przedstawiane są bardzo słabe uzasadnienia.
Alienacja rodzicielska nie powstaje w próżni,
ale w wysoce niekorzystnych warunkach nieprawidłowych relacji rodzinnych. Rozwija się na podłożu
silnie negatywnych uczuć towarzyszących relacjom
rodziców, poczuciu krzywdy, złości, żalu, niechęci,
a czasem otwartej nienawiści.
Oprócz manipulowania dzieckiem w opisany
sposób w sytuacji rozwodowej możemy zaobserwować także inne formy nadużyć emocjonalnych
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wobec dzieci w sytuacji rozwodowej, takie jak:
powodowanie, że dziecko znajduje się w centrum
konfliktu, prowadzenie kłótni w obecności dziecka lub wówczas, gdy prawdopodobnym jest, że
może ono podsłuchiwać, wykorzystywanie dziecka (jego osoby lub treści o nim w manipulowaniu
drugim rodzicem), angażowanie policji, gdy nie ma
fizycznego zagrożenia bezpieczeństwa, nagrywanie
(audio, wideo) dziecka dla celów związanych ze
sprawami sądowymi, włączanie dziecka w prawne
aspekty związane z rozwodem, mówienie dziecku
„prawdy” w takim celu, aby zaczęło ono negatywnie spostrzegać drugiego rodzica, poszukiwanie
u dziecka emocjonalnego wsparcia, odgrywanie
przed dzieckiem ofiary, wywoływanie tęsknoty
u dziecka wówczas, gdy przebywa ono z drugim
rodzicem, powtarzające się obwinianie drugiego
rodzica za rozpad rodziny i jego konsekwencje,
unikanie wspominania o drugim rodzicu lub przyznawania, że on istnieje, używanie dziecka jako pośrednika w komunikowaniu się z drugim rodzicem,
zaniedbywanie dziecka pod względem fizycznym
i emocjonalnym z powodu nadmiernego koncentrowania się na „walce w sądzie”, nadmierne pobłażanie dziecku i unikanie stawiania mu wymagań,
aby stać się preferowanym rodzicem, stawianie
przeszkód na drodze do kontaktów dziecka z drugim rodzicem („stróżowanie”), nadmierne wypytywanie dziecka o drugiego rodzica.
Nowa klasyfikacja DSM-5 przewiduje możliwość diagnozowania problemów wynikających
z nieprawidłowego funkcjonowania rodziny w postaci dwóch kategorii: dziecko dotknięte problemem w związku rodziców (CAPRD, child affected
by parental relationship distress) — przedmiotem
zainteresowania klinicznego jest negatywny wpływ
nieporozumień między rodzicami (np. zaostrzony
konflikt, cierpienie lub lekceważenie) na dziecko
w rodzinie, w tym wpływ na zdrowie psychiczne i zaburzenia ogólnomedyczne u dziecka oraz
problem dotyczący związku rodzic-dziecko, gdzie
głównym przedmiotem zainteresowania klinicznego
jest jakość związku między rodzicem a dzieckiem,
która ma wpływ na przebieg, prognozę lub leczenie
zaburzenia psychicznego lub innego stanu ogólnomedycznego.
Wpływ negatywny na rozwój i funkcjonowanie
dziecka ma również okołorozwodowa przemoc
charakteryzująca relację rodziców. Rozróżniamy
jej różne rodzaje: fizyczna, psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Może ona mieć także charakter chroniczny i epizodyczny, przy czym, jak
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wynika z badań, jeśli sprawcą przemocy jest mężczyzna, cykl ten wiąże się z niską tolerancją mężczyzny na frustrację, impulsywnością, gotowością
do ujawniania złości. W genezie tych zachowań
często występuje nadużywanie alkoholu i mogą
mieć one charakter zagrażający zdrowiu i życiu.
Zachowania agresywne zwykle narastają w okresie separacji i przyjmują postać stalkingu, gróźb popełnienia morderstwa lub samobójstwa, śledzenia,
terroryzowania. Mężczyźni stosujący taką przemoc
charakteryzują się pozabezpiecznym stylem przywiązania, nadwrażliwością na opinię innych, niską
samooceną ogólną i związaną z rolą męską. Z kolei
przemoc inicjowana przez kobiety często objawia
się furią i napadami złości kobiety w odpowiedzi na
niespełnienie oczekiwań przez mężczyznę. Mężczyźni są zwykle pasywni, czasem depresyjni, obsesyjni, zażenowani i zestresowani agresją żony,
która zmusza ich do agresji.
Trudne relacje małżeńskie negatywnie wpływają nie tylko na dobrostan psychiczny i fizyczny
małżonków i generują trudności w rozwiązywaniu
konfliktów, wycofanie z relacji, chroniczne negatywne atrybucje dotyczące intencji partnera, chroniczny
smutek, apatię czy złość, ale mają również bardzo
negatywny wpływ na dzieci, u których wywołują napięcie emocjonalne, niepokój, poczucie winy,
podwyższoną wrażliwość, szczególnie w sytuacjach
konfliktu między rodzicami, próby negocjowania
porozumienia między nimi oraz osłabienie mechanizmów radzenia sobie ze stresem.
Ponadto występowaniu przemocy w relacji małżeńskiej w sytuacji okołorozwodowej często towarzyszy przemoc wobec dzieci. Dzieci narażone na
przemocową relację rodziców przejawiają trudności w relacjach społecznych, pogorszenie wyników w nauce, trudności wychowawcze, agresję,
skłonność do uzależnień behawioralnych oraz od
środków psychoaktywnych, a czasami symptomy
zespołu stresu pourazowego.
Nie zawsze zachowania przemocowe, szczególnie w sferze emocjonalnej, mają jednoznaczny i łatwy
do diagnozy charakter. Przyjmują czasem postać
„stróżowania”, czyli represyjnej relacji rodzicielskiej,

gdy konflikt rozwodowy wiąże się z negatywną, restrykcyjną obroną/ochroną przed udziałem drugiego
rodzica w życiu dziecka, a zachowania rodzica przyczyniają się do generowania konfliktów rodzicielskich i niespójnych oddziaływań wychowawczych.
W stróżowaniu rozróżniamy postawę (względnie
stały negatywny stosunek do drugiego rodzica i jego
spotkań z dzieckiem) i zachowania restrykcyjne
(przejawy tej postawy na poziomie behawioralnym).
Rodzicem zdecydowanie częściej przejawiającym
takie zachowania są matki, co w znacznej mierze
wynika z dominacji opieki matek w sytuacji rozpadu
rodziny.
Analizując takie zachowania, bierzemy pod
uwagę: kontrolę, czyli zachowania matki w odniesieniu do utrzymywania granic ze skłonnością do
pomijania znaczenia relacji ojciec-dziecko; pobudzanie aktywności, czyli ułatwianie obecności ojca
w życiu dziecka, co wpływa na zaangażowanie ojca
oraz zniechęcanie czyli stopień, w jakim matka
wpływa demobilizująco na ojca poprzez krytyczny
stosunek do jego ojcowskich kompetencji i ważności jego roli w życiu dziecka, podkreślanie błędów,
przeszkadzanie w kontakcie, odwodzenie od kontaktów z dzieckiem i tym podobne. Zachowania te
mogą przybierać formę komunikatów wprost, ale
mogą być również wyrażane w sposób bardziej
subtelny, między innymi poprzez znaczące spojrzenia, westchnienia pełne dezaprobaty, złośliwe
uśmiechy.
Dzieci znajdujące się w sytuacji nasilonych, destrukcyjnych, okołorozwodowych konfliktów rodzicielskich narażone są na konflikt lojalnościowy.
Pojawia się on, gdy dziecko stara się utrzymać dobrą,
uczuciową relację z rodzicami mimo ich wzajemnej
wrogości i odczuwania tej sytuacji jako trudnej i obciążającej. Wysoki poziom konfliktu lojalności zwykle jest efektem wywierania na dziecko presji celem
uzyskania jego wsparcia w konflikcie z małżonkiem.
W konsekwencji dziecko przeżywa poczucie winy,
dyskomfort emocjonalny, poczucie przeciążenia,
przygnębienie, stopniową niechęć do kontaktu z rodzicami lub jednym z nich i nierzadko reaguje objawami psychosomatycznymi.

Ludzie pragną szacunku i choćby odrobiny serca… Jakże to mało i jakże nieskończenie… wiele!
Nienawiść można uleczyć tylko miłością
bł. kard. Stefan Wyszyński
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Rodzina a problem uzależnień
od substancji psychoaktywnych
wśród dzieci i młodzieży
mgr Jolanta Łazuga-Koczurowska
MONAR Gdańsk

Problem uzależniania się młodych ludzi od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) w dzisiejszym świecie nie przestaje być niepokojącym
faktem. Używanie substancji psychoaktywnych, picie
alkoholu, wczesna aktywność seksualna, zachowania agresywne i przestępcze to przejawy zachowań
ryzykownych, które podejmowane są przez dzieci
i młodzież w okresie dorastania i które niosą w sobie
wiele zagrożeń, poważnych konsekwencji i krzywd
w różnych sferach życia nastolatków. Terminu „zachowania ryzykowne” używa się od stosunkowo
niedawna i zalicza do nich, oprócz wymienionych
wyżej, także palenie papierosów, spędzanie nadmiernej ilości czasu używając nowych mediów, udział
w bójkach, „ustawkach” oraz takie zachowania jak
wagarowanie, ucieczki z lekcji czy z domu, zachowania autodestrukcyjne czy stosowanie różnych zabiegów (tatuaże, blizny, kolczykowanie, itp.), które
mają zwiększyć własną atrakcyjność fizyczną. Wiele
z tych zachowań traktowanych jest przez dorosłych
(rodziców, opiekunów, nauczycieli) jako zachowania
wynikające z okresu dorastania i jako takie mające
charakter przejściowy. Poglądy, że „dziecko z nich
wyrośnie”, „młodzież musi się wyszumieć” osłabiają czujność dorosłych i, co za tym idzie, nie pozwalają na podjęcie odpowiednio wcześnie interwencji,
które zapobiegałyby poważnym trudnościom, takim
jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, utrata
zdrowia, pozycji społecznej czy niemożność realizacji osobistych marzeń i planów.
Badania prowadzone w ostatnich latach, dostępne statystyki policyjne i zdrowotne jednoznacznie potwierdzają, że wiele zachowań ryzykownych
może dać początek poważnym zaburzeniom w różnych sferach życia młodego człowieka — między
innymi szybkiemu procesowi uzależnienia, zaburzeniom psychicznym, trudnościom przystosowawczym
i tym podobnym. Coraz więcej dzieci i młodzieży
potrzebuje dzisiaj pomocy psychologicznej, opieki

psychiatrycznej, a także stałej opieki wychowawczej.
Jednym z bardziej widocznych problemów jest
używanie przez dzieci i młodzież alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych. Mimo coraz bardziej
profesjonalnych działań w obszarze profilaktyki
uzależnień, coraz bardziej profesjonalnej struktury pomocowej adresowanej do osób z problemem
uzależnienia, prowadzonych kampanii społecznych
czy wprowadzonych rozwiązań prawnych, ciągle
nie udaje nam się skutecznie ochronić dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwem uzależnienia od
narkotyków. Trudno pozostać obojętnym na informacje o wzrastającej liczbie uzależnionych coraz
młodszych dzieci, śmiertelnych zagrożeniach powodowanych przez wszechobecne nowe substancje
psychoaktywne, przestępstwach i niebezpieczeństwach związanych z narkotykową rzeczywistością.
Najczęściej informacje te potęgują, zwłaszcza wśród
rodziców i opiekunów, uczucie niepokoju, niepewności i bezradności, ograniczając tym samym możliwości skutecznej interwencji i ochrony dziecka
przed popadnięciem w uzależnienie. A tymczasem
jest sprawą oczywistą, że nikt lepiej niż rodzice nie
jest w stanie zabezpieczyć dzieci i młodzież przed
narkotykami.
Fakt ten, powszechnie uznany, trudno kwestionować. Całe życie niemal każdego z nas upływa w rodzinie. Jest ona jedyną grupą społeczną,
w której każdy z nas przebywa lub przebywał, którą
każdy z nas zna. Trudno się nie zgodzić z tezą, że
jedynie rodzina może zapewnić człowiekowi warunki umożliwiające normalny rozwój, nadać sens
i znaczenie życiowym poczynaniom człowieka. Niepowtarzalność emocjonalnych więzi rodzinnych, bliskość i bezpieczeństwo wynikające z przynależności
do rodziny są uważane za podstawę ludzkiej egzystencji. Każdemu z nas potrzebna jest miłość, poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Nikt narkomanem się
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nie rodzi. Znaczy to tyle, że nie da się mówić o narkomanii bez rodziny — jej miejsca, roli, znaczenia,
szans, możliwości czy ograniczeń w obliczu narkotyków. Przecież każdy uzależniony człowiek to czyjeś dziecko, członek jakiejś rodziny. Osoba, która
ma rodziców, opiekunów, bliższą i dalszą rodzinę,
kolegów, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Tak więc
z jednej strony rodzina może stać się źródłem pomocy i wsparcia, a z drugiej strony w rodzinie można doszukać się wielu źródeł problemów, które
powodują, że niektórzy jej członkowie „uciekają”
w inną niż rodzinna rzeczywistość, którą dają narkotyki czy alkohol.
Wiele badań dowodzi ewidentnego wpływu
struktury rodzinnej i sposobów jej funkcjonowania
na kształtowanie się uzależnienia, coraz więcej jest
też sprawdzonych badań o zbawiennym wpływie
rodziny w terapii i profilaktyce uzależnień, jednak
panująca powszechna zgoda co do roli i znaczenia
rodziny w kwestii uzależnień od środków odurzających jeszcze sprawy nie ułatwia. Ani w aspekcie
poszukiwania i identyfikacji przyczyn powstawania
nałogu, ani — co gorsza — w aspekcie poszukiwania warunków sprzyjających ochronie członków
rodziny przed zagrożeniem narkomanią. Ciągle jeszcze brakuje nam dobrych pomysłów i skutecznych
sposobów włączania rodziny w proces świadomego
zabezpieczania dziecka (swoich członków) przed
uzależnieniem czy też w proces przywracania zdrowia uzależnionym członkom rodziny.
Trudno powiedzieć, czy znalezienie „złotych”
rozwiązań w tej kwestii jest w ogóle możliwe. Czy
mamy w związku z tym szansę na rzeczywistą pomoc rodzinie, w której istnieje problem uzależnienia
od narkotyków, czy szeroko rozumiane pomaganie
uwzględnia wieloaspektowość i wyjątkowość każdej
rodziny, czy zabezpiecza ją przed zbytnią ingerencją, wymuszaniem zmiany i dawaniem recept na tak
zwane „lepsze życie”. W etycznym wymiarze nie ma
jednoznacznych odpowiedzi. Coraz częściej jednak
trudno oprzeć się wrażeniu, że pomaganie rodzinie
z problemem uzależnień wymaga nie tylko wiedzy
o prawach rządzących systemem rodzinnym, ale
także pokory i refleksji wobec jej problemów.
Aby lepiej zrozumieć znaczenie rodziny wobec
problemu uzależnień, warto przyjrzeć się trzem jej
aspektom:
—— rodzina jako główne źródło przyczyn uzależnienia;
—— rodzina jako główne źródło siły profilaktycznej;
—— rodzina jako źródło siły terapeutycznej w zdrowieniu z uzależnienia.

63/2021
Nasza Gazeta

Rodzina jako główne źródło
przyczyn uzależnienia
Z łatwością wymienia się dziś patologie rodzinne, dysfunkcje rodzin, niewydolność wychowawczą
rodziny i tym podobne, wskazując na deficyty w zakresie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, na błędy
i niedomogi. Chociaż jest powszechnie wiadomo, że
narkotyki biorą dziś dzieci z rodzin biednych i bogatych, rozbitych i pełnych, wielopokoleniowych
i jednopokoleniowych, z małych miasteczek i dużych miast, panuje tendencja do szukania przyczyn
uzależnienia bardziej w tak zwanej „jawnej” patologii rodziny niż w „dyskretnym” zaburzeniu emocjonalnych więzi między członkami rodziny.
Ta „ dyskretność” zaburzonych więzi nie tylko jest trudniej rozpoznawalna, ale i rzadziej przez
rodzinę uświadamiana, a tym samym mniej podatna na jakąkolwiek ingerencję lub zmianę. Ta „dyskretność” oznacza, że pozornie rodzina funkcjonuje
prawidłowo, zabezpiecza potrzeby dziecka, ale często głównie w sensie materialnym. Brakuje w takich
rodzinach bliskości, okazywania uczuć, czasu spędzanego wspólnie, dyskusji, rozmów i zabaw. Bardzo często członkowie w rodzinach o „dyskretnie”
zaburzonych więziach prawie się nie widują, rozmawiają za pomocą telefonów lub Internetu, nie jedzą wspólnie posiłków, przebywają nie razem, ale
obok siebie. Wiele postaw wychowawczych uznać
dziś można za sprzyjające sięganiu przez dziecko po
narkotyk. Jak wynika z przeprowadzonych badań,
bardzo niepokojący jest fakt, że większość rodziców nie wie o tym, że ich dzieci „brały” narkotyki.
Łatwiej rozpoznają bycie dziecka pod wpływem alkoholu, ale zazwyczaj uważają, że alkohol jest mniej
groźny od narkotyków.
Jak wskazują prowadzone badania, istnieją pewne czynniki ryzyka usytuowane w rodzinie, które
z dużym prawdopodobieństwem mogą prowadzić
do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Za
najważniejsze do powstawania zaburzeń zachowania, zaburzeń klinicznych czy zachowań ryzykownych uważa się takie czynniki jak: nadużywanie
alkoholu, narkotyków, zachowania przestępcze lub
uprawianie hazardu przez rodziców, słaba więź
emocjonalna między członkami rodziny, nieokazywanie uczuć pozytywnych, małe wsparcie ze strony
rodziców, słaby nadzór rodzicielski, brak konsekwencji w wychowaniu, brak jasno sprecyzowanych
wymagań, przemoc, awantury i kłótnie w rodzinie oraz słaba zdolność rodziny do rozwiązywania
swoich problemów, brak czasu, postawy rodziców
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aprobujące używanie przez nastolatków substancji
psychoaktywnych, poważny deficyt lub wręcz brak
kompetencji wychowawczych rodziców — szczególnie w przypadkach pojawiających się trudności
w nauce czy w zachowaniu.
Im więcej czynników ryzyka i im dłużej oddziałują one na młodego człowieka, tym większe jest
prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań
ryzykownych. W związku z tym identyfikacja tych
czynników jest konieczna, aby móc zapobiegać
owym zachowaniom, w tym sięganiu przez osoby
dorastające po substancje psychoaktywne. Bez dotarcia do przyczyn nie jest bowiem możliwa skuteczna profilaktyka ani terapia. Wiele istniejących
w rodzinie czynników ryzyka jest ewidentnych, na
przykład alkoholizm rodziców. O wiele trudniej jednak jest zidentyfikować te czynniki ryzyka, których
można się jedynie domyślać na podstawie objawów
obserwowanych u dziecka, takich jak zażywanie narkotyków, wagarowanie i zaniedbywanie obowiązków szkolnych. Krótko mówiąc, ustalenie przyczyn
używania przez dziecko substancji psychoaktywnych czy wręcz uzależnienia tkwiących w rodzinie
nie jest proste. Każda rodzina na swój własny sposób strzeże swojej autonomii, niechętnie wyjawia to
co się w niej dzieje, często nawet nie jest świadoma,
co może być powodem trudności czy problemów
z dzieckiem. Rodzina jako system broni się przed ingerencją z zewnątrz, a po pomoc zwraca się tylko
wówczas, gdy sama o tym zadecyduje. Czy w takim
razie tkwiące w rodzinie czynniki ryzyka są możliwe do ujawnienia? Czy słabości rodziny mogą zostać
przez nią pokonane? Jakie warunki muszą być spełnione, aby diagnoza przyczyn uzależnienia tkwiących
w rodzinie była tej rodzinie pomocna, a nie szkodliwa? Jak określać szanse na zmianę sytuacji rodziny
z problemem uzależnienia i czy szansa taka w ogóle
jest możliwa?
Najkrócej można byłoby odpowiedzieć, że słabości rodziny mogą zostać przez nią pokonane
wówczas, gdy dostrzeżemy w niej wszystko to, co
będzie jej siłą. I ta siła w każdej rodzinie istnieje. Nawet jeżeli niekiedy jest trudno dostrzegalna, to rodzina ma potencjał, aby chronić swoje dzieci przed
wieloma zagrożeniami. Ta siła to również tkwiące
w każdej rodzinie czynniki chroniące.

Rodzina jako główne źródło
siły profilaktycznej
Trudno byłoby znaleźć rodziców, którzy nie
pragnęliby dla swoich dzieci jak najlepiej, nie
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troszczyliby się o ich przyszłość, nie chcieliby
uchronić przed złem. Mimo troski, miłości, a nierzadko poświęcenia, nie zawsze udaje się uniknąć
wychowawczych błędów, nieporozumień, konfliktów, zapobiec dramatom czy ustrzec dziecko przed
niebezpieczeństwem. Wychowanie dziecka jest
bowiem wieloletnim i niezwykle skomplikowanym
procesem, a w kierowaniu nim rodzice zdani są jedynie na własne doświadczenie, własne pomysły
i umiejętności. Nic więc dziwnego, że nowe, zaskakujące ich często sytuacje wychowawcze rodzą lęk,
niepewność czy zwątpienie. Nic też dziwnego, że
proces wychowania dziecka nie jest wolny od błędów, wypaczeń i tragicznych pomyłek. Warto zatem uświadomić sobie związek między, nazwijmy
to, „odpornością dziecka na substancje psychoaktywne” a jego doświadczeniami z okresu wczesnego dzieciństwa. Coraz więcej prowadzonych badań
potwierdza że to, czy dany człowiek stanie się podatny na narkotyki, zależy w znacznym stopniu od
okoliczności i przebiegu jego dzieciństwa. To właśnie wtedy, gdy jest jeszcze mały i zależny od rodziców kształtują się cechy jego charakteru, uczucia
i emocje, stosunek do samego siebie, świata i innych
ludzi. Kształtuje styl zachowania, zainteresowania,
ambicje i wartości. I właśnie wtedy też kształtuje
się odporność na narkotyki czy inne zachowania ryzykowne. Najogólniej mówiąc, wyniki wszystkich
dotychczasowych badań są zgodne — dzieci zrównoważone psychicznie, pewne siebie, zadowolone
i znające swoją wartość są w znacznie mniejszym
stopniu narażone na uzależnienie od alkoholu czy
innych substancji psychoaktywnych.
Co może zrobić dzisiejsza rodzina, aby uchronić
dzieci i młodzież przed narkomanią? Gdzie tkwią jej
możliwości i siła? Jakie „czynniki ochronne” uodporniające dzieci i młodzież wobec zachowań ryzykownych tkwią właśnie w rodzinie?
Za poziom odporności dziecka odpowiadają
czynniki chroniące, czyli te, które — jeżeli są —
zmniejszają prawdopodobieństwo powstania zaburzeń czy podejmowania zachowań ryzykownych.
Czynniki chroniące stanowią zazwyczaj przeciwieństwo czynników ryzyka. Wśród nich najistotniejsze i najważniejsze z punktu widzenia profilaktyki
zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży są takie
czynniki jak: silna więź emocjonalna z rodzicami, jasne normy i zasady przekazywane przez rodziców,
odpowiednia kontrola rodzicielska, okazywanie pozytywnych uczuć, bliskość, poczucie przynależności,
poczucie podstawowego zaufania czy jasne oczekiwania ze strony rodziców.
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Oczywiście nie w każdej rodzinie możliwe jest
rozpoznanie tych czynników, ale aby zapobiec podejmowaniu przez dzieci zachowań ryzykownych,
warto doszukać się w rodzicie potencjału, na bazie
którego będzie możliwa funkcja chroniąca rodziny
(lub chociaż jednego z rodziców). Do oddziaływań,
które wzmacniają potencjał profilaktyczny rodziny,
należą edukacja i nabywanie nowych wychowawczych umiejętności. Okazuje się, że im rodzic wie
więcej o problemach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, tym więcej tych problemów potrafi dostrzec i tym łatwiej będzie dać sobie
z nimi radę. Ważne jest też, aby nastolatki wiedziały
o tym, jaką wiedzę rodzic posiada, co pozwala uniknąć wielu nieporozumień w rozmowach o używaniu
narkotyków. Nie bez znaczenia jest też umiejętność
okazywania uczuć nawet wtedy, gdy nastolatek jest
do rodzica nastawiony wrogo, uważnego słuchania,
okazywania odwagi, poznawania i rozumienia powodów, dla których młody człowiek wybrał narkotyki
czy alkohol. Unikać należy sensacyjności, pochopności i etykietowania. Rodzic nie musi być ekspertem,
ale mając świadomość, co może uchronić dziecko
przed zagrożeniami wynikającymi z zachowań ryzykownych i znając swoje kompetencje chroniące,
może skutecznie przeciwdziałać wielu zagrożeniom.
Oczywiście zawsze pozostają pytania, czy zapewnienie dziecku stuprocentowej ochrony przed
narkotykami jest możliwe? Czy istnieją precyzyjne
metody wychowawcze? Jak pomóc i wspierać rodzinę bez zbytniej ingerencji, przesadnego „terapeutyzowania” i pouczania w sytuacjach kryzysów
rodzinnych wynikających czy związanych z uzależnieniem od narkotyków? Co pozwala na pozbycie
się uczucia bezradności i niemożności, a wyzwala
energię i wiarę w skuteczność podejmowanych poczynań? W świetle dzisiejszych doświadczeń i wiedzy
można na wiele tych pytań znaleźć odpowiedź, ale to
już wymaga osobnego opracowania. Można jednak
śmiało powiedzieć, że czynniki chroniące, które usytuowane są w rodzinie, a przede wszystkim miłość
i mądrość rodziców, są najlepszą ochronną tarczą.

Rodzina jako źródło siły terapeutycznej
w procesie zdrowienia
Jest wiele powodów nieradzenia sobie z dorastającym dzieckiem, które zaczyna przejawiać zachowania ryzykowne. Okres dorastania jest szczególnie
trudny dla całej rodziny. To właśnie wtedy ujawniają
się trudności i problemy, które pozostawały często
niezauważane, bagatelizowane przez rodziców lub
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mimo czynionych wysiłków i najlepszych starań nie
odnosiły pozytywnych rezultatów i nie ochroniły
dziecka przed zagrożeniami, jakie niesie używanie
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Młodzi ludzie w okresie dorastania bardzo jasno
komunikują swoje rozterki, niezadowolenie i żal.
Buntują się przeciwko zakłamaniu rodziców, ich
niezdecydowaniu, braku zakazów i tym podobnym.
Wcale nie chcą od rodziców wolności i zgody na
wszystko. Często prowokują swoimi negatywnymi
zachowaniami czy wręcz demonstracyjnymi postawami wobec świata i samych siebie. Smutne jest to,
że rzeczywiście często trzeba dramatycznych prowokacji — narkotyków, agresji, próby samobójczej
— aby zwrócić uwagę rodziców, aby zmusić ich do
zastanowienia się nad potrzebami syna czy córki, nad
ich bólem, strachem, samotnością, brakiem miłości.
Ucieczka w narkotyki jest często takim krzykiem,
wołaniem o pomoc. I tak naprawdę nie ma znaczenia, z jakiego powodu młody człowiek wziął narkotyk po raz pierwszy. Nie da się brania narkotyków
wytłumaczyć jedynie modą czy chęcią przypodobania się grupie. Ważniejszym jest zastanowienie się,
dlaczego ten narkotyk staje się tak istotny dla młodego człowieka, co mu daje, jakie potrzeby zaspokaja. Jak wynika z doświadczeń praktyków zajmujących
się profesjonalną pomocą dzieciom i młodzieży
z problemem zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, opisane wyżej zachowania
dorastających najczęściej związane są w jakiś sposób
z sytuacją w domu rodzinnym. Często przejawiane
reakcje młodego człowieka są sygnałem rodzinnego
kryzysu. Nie zawsze jednak rodzina szuka pomocy.
Raczej można by rzec, że pomocy szukają rodzice,
mając nadzieję, że terapeuta „naprawi” lub zawróci
ze złej drogi ich dziecko. Najważniejsze jednak jest
to, że rodzice coraz bardziej zdają sobie sprawę, że
pomoc specjalistyczna jest ich rodzinie potrzebna.
Jeśli uznamy, że uzależnienie od narkotyków jest
w poważnym stopniu symptomem kryzysu w rodzinie, to jedną z logicznych konkluzji jest, że duża
część rozwiązania problemu leży właśnie w rodzinie.
Terapia rodzinna jako metoda leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest obecnie uznana za jedną
z najbardziej obiecujących metod terapii, jakie ostatnio opracowano. Nawet w świetle tych najnowszych
form rozwoju terapii rodzinnej nie można jednak
stwierdzić, że wszystkie problemy osoby uzależnionej
od narkotyków można rozwiązać przez stosowanie
jakiejś formy terapii rodzinnej. W wielu przypadkach
terapia taka nie jest środkiem wystarczającym, lecz

63/2021
Nasza Gazeta

15
Telefon Zaufania

okazuje się cennym i często zasadniczym uzupełnieniem innych sposobów leczenia. We wszystkich
jednak sytuacjach pomagania osobie uzależnionej obserwacja rodziny, z której wywodzi się pacjent, jest
ważną częścią procesu diagnostycznego i właściwej
prognozy. Dzisiaj już wiadomo, że udział członków
rodziny osoby uzależnionej w terapii nie jest sprawą
prostą, ale konieczną. Jakakolwiek zmiana w systemie rodziny wiąże się z gotowością i zgodą wszystkich jej członków. Pozostaje oczywiście zawsze wiele
pytań, na które warto szukać odpowiedzi. Jednym
z głównych zadań i wyzwań w pracy z rodziną jest
uporanie się z jej poczuciem wstydu, złości, bezradności i lęku. Jest też sporo dowodów, że aktywny
udział rodziców dziecka przebywającego na terapii

czy to ambulatoryjnej, czy stacjonarnej przyczynia
się do znacznego zwiększenia skuteczności terapii.
Jednym z zadań w pracy terapeutycznej z rodzinami jest też świadome wydobycie tkwiących w niej
czynników chroniących oraz zmniejszenie wpływu
czynników ryzyka. Tak czy inaczej siła terapeutyczna rodziny stanowi niezbędny warunek skutecznej
pomocy dziecku z problemem używania substancji
psychoaktywnych lub przejawiającym inne szkodliwe
zachowania ryzykowne.
Najważniejsze jest jednak, aby pomaganiu tak
delikatnemu, a jednocześnie nieprawdopodobnie
silnemu organizmowi, jakim jest rodzina, towarzyszyła pokora, nadzieja i wiara w jej nieograniczone
możliwości.

Kłamstwo jako akt
komunikacji interpersonalnej
prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
Uniwersytet Gdański

Pragnę najpierw bardzo serdecznie podziękować mojemu Przyjacielowi mgr Jackowi M.
Piotrowskiemu, który był moim animatorem, bo
zachęcił mnie i dodał mi zapału do napisania tego
artykułu. Artykuł ten będzie częścią obszerniejszego
opracowania.
Kłamstwo jest wszechobecnym faktem społecznym i indywidualnym, bo przenika życie prywatne i publiczne. Może się wydawać, że mendacium,
zjawisko tak dobrze nam znane z doświadczenia,
łatwe jest do zdefiniowania. Okazuje się, że jest
zgoła inaczej. Po pierwsze dlatego, że słowo to podziela los niejednoznaczności wielu innych pojęć
obecnych w naszym języku, a po wtóre dlatego,
że ma bardzo liczne określenia bliskoznaczne. Słowo kłamstwo ma w języku polskim zdumiewającą
liczbę „zamienników”. Obliczono, że jest ich ponad
140. Oto niektóre z nich: bajer, hucpa, oszustwo,
ściema, kant, krętactwo, łgarstwo, matactwo czy
szalbierstwo. Możemy powiedzieć, że kłamstwo
jest nieodłącznym elementem i formą komunikacji

interpersonalnej. Bywa ono złożonym procesem
poznawczo-emocjonalnym (bo wymaga inteligencji, wyobraźni, przewidywania efektów oraz panowania nad emocjami), a jednocześnie może być
sztuką (np. w przypadku aktorów, polityków, komiwojażerów czy specjalistów od erystyki). Złożoności i powszechności zjawiska kłamstwa nie sposób
objaśnić poprzez odwołanie się do jednej tylko dyscypliny naukowej. Zadanie to wymaga interdyscyplinarnego oglądu i badań. Przyjmuje się — jak sądzę
— słusznie, że fundamentem trwałych i przyjaznych
związków międzyludzkich jest wzajemne zaufanie
i szczerość. A ta ostatnia opiera się na prawdzie,
a nie na kłamstwie.
Kłamstwo jest faktem społecznym, który przybiera bardzo wiele twarzy, bo dotyczy różnych grup
społecznych. Dla członków tych grup wprowadzanie
innych w błąd staje się nie tylko pożyteczną umiejętnością, ale nawet sztuką przekazywania nieprawdy.
Szczególną klasę kłamców stanowią specjaliści od
reklamy, którzy zmieniają rzeczywistość tylko po to,
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aby wywołać zainteresowanie potencjalnych klientów i skłonić ich do nabycia określonych dóbr lub
skorzystania z określonych usług, nie zawsze odpowiedniej jakości. Specjaliści od zawierania kontraktów biznesowych skazani są niejako na relacje
z partnerami, którzy (tak jak oni sami) mogą używać moralnie nieczystych posunięć czy zagrywek.
Jedni i drudzy muszą jednak opanować umiejętność
rozpoznawania manipulacji i symptomów kłamstwa
u swojego partnera oraz opanować techniki wprowadzania go w błąd.
Zręczni menagerowie czy marketerzy to „gawędziarze”, którzy potrafią tworzyć tak autentyczne opowieści czy historyjki dotyczące na przykład
polecanej nieruchomości czy nowego produktu, że
odpowiednio wybrani klienci łatwo uwierzą w ich
prawdziwość i spełnią ich oczekiwania. Obraz wiarygodnego i prawdomównego nadawcy starają się
tworzyć, gdy zajdzie tego potrzeba, także negocjatorzy, sprzedawcy i handlowcy. Chcą, aby im zaufać,
przyjąć ich ofertę lub zawrzeć korzystny kontrakt.
Zdolność mówienia nieprawdy mają — jak się zdaje — przynajmniej niektórzy zawodowi pokerzyści,
mistrzowie negocjacji czy doświadczeni rzecznicy
prasowi. Nawet zwyczajni obywatele mają poczucie, że kłamstwo przenika także politykę i propagandę. Wielu polityków wspiera się na milczącym
przekonaniu, że ludziom można wtłoczyć do głowy każde kłamstwo i dowieść, że to prawda. Można powiedzieć — kończąc tę listę grup społecznych
narażonych na pokusę mówienia nieprawdy — że
istnieje jeszcze jedna kategoria kłamców. Są nimi pisarze, zwłaszcza twórcy science fiction, oraz aktorzy
czy iluzjoniści, którzy wyrażają w sposób werbalny
lub niewerbalny nieprawdę. Mają oni jednak nie tylko przyzwolenie odbiorców na czynienie tego, ale
często wzbudzają w nich uznanie i podziw. Aktor,
który odgrywa rolę kogoś, kim nie jest, w rzeczywistości chce — i często wzbudza — zachwyt widzów,
bo doskonale opanował sztukę odgrywania kogoś
innego. Nie bez powodu starożytni Grecy określali
aktorów słowem „hipokryci” (hypokrites).
Zauważyłem już wcześniej, że kłamstwo realizuje się w interakcjach społecznych angażujących
dwie strony. Mamy świadomość, że relacje między
ludźmi istnieją i są możliwe tylko dlatego, że zachodzi między nimi proces wzajemnej komunikacji. Proces ten można określić jako wymianę informacji za
pomocą słowa mówionego i pisanego, symboli oraz
mowy ciała. Uczestnicy komunikacji interpersonalnej przyjmują zazwyczaj założenie, że interlokutor
przekazuje informacje nieobarczone fałszem. Nie
zawsze jest to słuszne, bo istnieje forma komunikacji
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werbalnej i niewerbalnej, w której nadawca przekazuje informacje nieprawdziwe. Najpierw pojawia
się w umyśle nadawcy myśl czy zamysł przekazania
— z jakiegoś powodu — informacji nieprawdziwej
określonemu odbiorcy lub odbiorcom. Zwodzenie
i wprowadzanie w błąd występuje w bardzo wielu
diadach społecznych, na przykład pomiędzy mężem
a żoną, przemytnikiem a celnikiem, podejrzanym
o przestępstwo a śledczym, sprzedawcą a klientem
czy ubiegającym się o przyjęcie do pracy a właścicielem firmy. Świadome i celowe wprowadzenie
w błąd innej osoby czy osób może mieć różne przyczyny. Wydaje się, że kłamstwo indywidualne wynika najczęściej ze strachu lub lęku przed karą za
popełnione naganne czyny. Ukrycie prawdy ma zatem uchronić sprawcę przed potępieniem, karą i zaprzeczyć własnej winie i odpowiedzialności.
Realizacja kłamstw jest — zdaniem S. B. Waltersa — rezultatem trzech warunków; najpierw
właśnie podjęcia decyzji o powiedzeniu nieprawdy,
a następnie zdolności do sformułowania przekonywującego fałszu oraz sposobności do kłamstwa
(Walters, 2002). Nadawca zniekształca więc fakty,
zmyśla historię, mataczy, zaciemnia, fałszuje, ukrywa prawdę lub przemilcza. Odbiorca rejestruje nie
tylko przekazywane przez niego słowa, ale spostrzega także i ocenia jego mowę ciała i manifestowane emocje. Na podstawie wszystkich tych reakcji
dokonuje oceny wiarygodności nadawcy i prawdziwości przekazu. Charakter wzajemnej interakcji
zmienia się w momencie, gdy któryś z jej uczestników zauważa lub podejrzewa oznaki kłamstwa ze
strony partnera.
Na wstępie powiedziałem już, że celowe wprowadzanie kogoś w błąd jest złożonym procesem kognitywno-emocjonalnym, a jednocześnie — dodam
— specyficzną sytuacją trudną. Zamysł przekazu nieprawdy — zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy on sprawy
bardzo ważnej dla nadawcy — pociąga za sobą decyzję wyboru odpowiedniego zachowania, a także
ocenę prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu.
Manifestacja fałszywych komunikatów, wymyślanie
wiarygodnych wypowiedzi czy gestów wymaga sporego zaangażowania poznawczego i wysiłku umysłowego. Prawdą jest, że niektóre osoby dopuszczają
się kłamstwa stosunkowo rzadko (sądzi się, że są
to osoby introwertywne i wysoce moralne), a inni,
przeciwnie, robią to bardzo często. Powodzeniu
kłamcy sprzyja — jak możemy przypuszczać —
jego uprzednie doświadczenie w oszukiwaniu. Ale
nie tylko. Sprzyjają mu bowiem również: wysoka
inteligencja (Witkowski, 2002), dobra pamięć, odporność na stres, wysoka samokontrola oraz cechy
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makiawelistyczne i psychopatyczne (Dutton, 2014),
a także kreatywność w budowaniu swoich narracji.
Mówi się nawet o „naturalnych kłamcach”, którzy
zupełnie dobrze kłamią już w okresie dzieciństwa
i nie odczuwają strachu przed identyfikacją. Za
właściwości, które mają facylitować okłamywanie
innych uważa się także względnie trwałe cechy osobowości pragmatycznej oraz cechy osobowości dyssocjalnej (Radochoński, 2000).
Prawie wszystkim zachowaniom człowieka towarzyszą mniej lub bardziej uświadamiane emocje. Dotyczy to — rzecz jasna — także czynności
kłamstwa. Oszukujący naraża się jakby nieuchronnie na wzrost napięcia emocjonalnego i doświadczanie takich emocji jak strach, niepokój, niepewność,
poczucie winy, ale również radosne podniecenie
i zadowolenie oraz satysfakcja z faktu skutecznego
wprowadzenia kogoś w błąd. Emocje te mogą się
odzwierciedlać w zachowaniu kłamcy — sposobie
mówienia, wyrazie twarzy czy gestach. Nadmiernie przeżywane i okazywane emocje, na przykład
lęk czy poczucie winy, mogą przyczynić się do zdemaskowania niewiarygodnego nadawcy. Trudność
pomyślnej realizacji zamysłu kłamstwa wiąże się
przede wszystkim z koniecznością zachowania samokontroli zarówno emocjonalnej, jak i behawioralnej. Pierwsza przejawia się w zdolności tłumienia
przeżyć emocjonalnych czy ich maskowania. Kontrola behawioralna dotyczy zaś w równej mierze panowania nad zachowaniem werbalnym (płynnością
wymowy, unikania przejęzyczeń czy lapsusów), jak
i niewerbalnym, czyli „zdyscyplinowaniem” ruchów
rąk, głowy czy gestów. Osoby o wysokim poziomie
indywidualnej odporności na stres radzą sobie prawdopodobnie lepiej z dokonaniem oszustwa.
Za wybitnych ekspertów i pionierów psychologicznych badań nad kłamstwem uznaje się powszechnie P. Ekmana, A. Vrija oraz B. de Paulo. Pierwszy
z nich — bodajże najbardziej znany — koncentrował
się na mimowolnych „przeciekach” i „wskaźnikach”
kłamstwa, emocjonalności kłamców i umiejętnościach ich identyfikacji poprzez tak zwanych specjalistów, między innymi prawników, policjantów czy
psychologów sądowych oraz na problemie zdefiniowania kłamstwa i ustalenia ich odmiennych kategorii.
A. Vrij z kolei zajmował się głównie wiarygodnością
słownych i niewerbalnych komunikatów fałszu oraz
wskaźnikami kłamstwa świadków. Belę de Paulo natomiast angażowały przede wszystkim badania nad
motywami i rozmiarem kłamstwa w relacjach interpersonalnych. Kłamstwu poświęciło sporo uwagi
wielu znakomitych polskich autorów. Oto niektórzy z nich: Jolanta Antas, Wojciech Chudy, Tadeusz
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Gadacz, ks. Tadeusz Ślipko, Tomasz Witkowski czy
nasz wybitny filozof Bogusław Wolniewicz.
Fenomen kłamstwa ujmowano i poddawano analizie z rozmaitych perspektyw: filozoficzno-logicznej i moralnej, kulturowej i psychologicznej.
Ogląd filozoficzno-logiczny i moralny koncentrował
się na analizie relacji prawda-fałsz i analizie kłamstwa w ujęciu teorii logicznych i teorii komunikacji
językoznawstwa. Długowieczność zyskała metafizyczna definicja prawdy Arystotelesa, która głosi,
że fałszem jest powiedzieć o czymś, czego nie ma,
że istnieje. Prawdą zaś jest powiedzieć o czymś, co
istnieje, że jest oraz o czymś, co nie istnieje, że go
nie ma. Ogląd kulturowy z kolei skupiał uwagę na
społecznym kontekście kłamstwa, a psychologiczny
na samym akcie kłamstwa jako złożonym procesie
poznawczo-emocjonalnym oraz na typach kłamstw.
Ciekawego rozróżnienia kłamstw dokonał A.
Vrij (2010), który wskazał na kłamstwa zorientowane na samego siebie (np. dla osiągnięcia korzyści)
oraz kłamstwa zorientowane na innych (np. służące utrzymaniu pozytywnych stosunków interpersonalnych). Autorem obszernej typologii kłamstw
jest T. Witkowski (2002), który wyodrębnił wśród
nich kilka kategorii i odwołał się do ich genezy oraz
motywów. Pierwsza grupa to kłamstwa mimowolne. Możemy powiedzieć, że są to kłamstwa dnia
codziennego, bo dotyczą pozdrowień, ocen samopoczucia czy wyglądu interlokutora. Druga grupa
to kłamstwa altruistyczne. Ich motywem jest chęć
pomocy innym czy poprawienie ich samopoczucia.
Kłamstwa egoistyczne to trzecia grupa kłamstw. Te
motywowane są pragnieniem maksymalizacji samooceny, a więc dążeniem do utrzymania pozytywnego wizerunku samego siebie lub podwyższenia
oceny siebie w zakresie poziomu własnej moralności, rozumu czy wyglądu. Często bywają powiązane
z samooszukiwaniem. Czwarty rodzaj to kłamstwa
destrukcyjne, powodowane zawiścią, zemstą czy
zazdrością. Kłamstwa te — nazywane czarnymi —
przynoszą ich ofiarom krzywdę, cierpienie czy upokorzenie, a popełniane są z premedytacją.
Łatwo zauważyć, że w poszczególnych klasach
kłamstw zawarte są ich powody. Ustalenie listy
wszystkich możliwych ich przyczyn jest jednak raczej niemożliwe. Świadome i celowe wprowadzenie
w błąd innej osoby czy osób może mieć rozmaite
przyczyny. Wydaje się, że kłamstwo indywidualne
wynika najczęściej ze strachu lub lęku przed karą
za popełnione naganne czyny. Ukrycie prawdy ma
zatem uchronić sprawcę przed potępieniem, karą
i ma zaprzeczyć własnej winie i odpowiedzialności.
Zdemaskowanie kłamstwa ma szczególne znaczenie
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na przykład wtedy, gdy dokonuje go osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa,
składająca zeznanie. Od oceny jego wiarygodności zależy bowiem rodzaj i waga ferowanego przez
sąd wyroku. Zaplanowane i udane kłamstwo może
się przyczynić do osiągnięcia korzyści materialnych
i zdobycia pożądanych dóbr. Takim zachowaniem
jest na przykład malwersacja, czyli przywłaszczenie sobie cudzej własności lub powierzonego mienia
z chęci zysku. Kłamstwo może przynosić także korzyści psychologiczne — może mieć bowiem na celu
podtrzymanie lub podwyższenie swojej samooceny,
zyskanie większej aprobaty społecznej czy osiągnięcie wyższej pozycji społecznej. Powodami kłamstw
bywają również: obrona osób bliskich, sprawienie
komuś przyjemności czy przysługi, samozadowolenie z dokonywania oszustw, przyzwyczajenie i nawyk oraz skłonność do kłamstwa jako względnie
trwała cecha osobowości człowieka.
Kończąc, chciałbym nawiązać do poglądu, że
kłamstwo jest wrodzoną cechą człowieka i stanowi
rezultat procesu ewolucji. Mają za tym przekonaniem
przemawiać zachowania niektórych zwierząt i „odruchy” roślin, które przypominają do złudzenia ludzkie
fałszerstwa. Badacze świata zwierząt i świata roślin
donoszą, że u wielu zwierząt, głównie owadów, a także roślin, obserwuje się zdolność kamuflażu i przybierania kształtu lub wyglądu łudząco podobnego na
przykład do gałęzi, innych stworzeń czy koloru otoczenia. Niektóre z zachowań zwierząt mają wyraźnie
na celu oszukanie i wprowadzenie w błąd potencjalnego napastnika — zazwyczaj innego gatunku. A to
po to, aby nie dać się zabić i przetrwać, aby odwieść
drapieżnika od bezradnego potomstwa, aby ochronić
złożone w gnieździe jajeczka czy zaalarmować swoich „bliskich” o nadchodzącym niebezpieczeństwie.
Kameleon uchodzi z życiem przed drapieżcą, bo
zmienia kolor skóry i wprowadza go w błąd, a opos
udaje martwego, by zmylić napastnika. Trzmielówka
— kolorowa mucha — jest mistrzem podszywania
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się pod inne owady. Oto dzięki swoim wymiarom
oraz ubarwieniu przypomina do złudzenia trzmiela,
szerszenia lub osę uzbrojoną w żądło, które odstrasza inne owady lub ptaki przed napaścią. Mimikra,
czyli zdolność upodabniania się do elementów otoczenia, występuje nie tylko u zwierząt, ale także
u roślin, na przykład owadożernych. Do najbardziej
znanych należą: muchołówka, dzbanecznik, rosiczka oraz kapturnica. Muchołówka przyciąga owady
słodkim nektarem i czerwienią ubarwienia i błyskawicznie zamyka swój kielich.
Konkludując, można powiedzieć, że „łgarstwo”
czy fortele zwierząt są sui generis specyficzną instynktowną odmianą „oszustwa adaptacyjnego”. Jeśli nawet przyjmiemy, że taki jest ich charakter, to
sens tych dość niezwykłych zachowań czy reakcji
skłania do bardziej „uczłowieczonej” ich interpretacji i wyjaśniania. Ryzykownym, choć prawdopodobnym, może być więc twierdzenie, ze skłonność do
kłamstwa jest nieodłącznym elementem także natury człowieka. Co więcej nie można wykluczyć, że
w naszym genomie istnieje gen odpowiedzialny za
indywidualną skłonność do posługiwania się kłamstwem (Hohol, 2009).
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Można dać bardzo dużo serca i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować,
jakby skrzydła komuś przypiąć do ramion.
Smutek jest przepaścią, w której wszystko może utonąć, a pociecha jest dłonią,
która wyciąga z przepaści.
Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka,
bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!
bł. kard. Stefan Wyszyński
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Żałoba zniekształcona
a „syndrom ocalonego od aborcji” — c.d.
ks. dr Jan Jankowski, teolog, filozof
Członek Stowarzyszenia Doradców Programu „Żywa Nadzieja”
Absolwent Szkoły Psychoterapii i Psychoanalizy w Aix-en-Provence
Béziers, Francja

2. „Syndrom ocalonego od aborcji”
Philip Gordon Ney, kanadyjski psychiatra dziecięcy (twórca programu terapeutycznego „Żywa
Nadzieja” dla osób z rodzin postaborcyjnych), wprowadza w roku 1979 (Peeters-Ney) pojęcie „syndrom
ocalonego od aborcji” (PASS, post-abortion survivor
syndrome). Na podstawie badań klinicznych, a potem statystycznych, dochodzi do wniosku, że dzieci
z rodzin postaborcyjnych mają symptomy wspólne
z tymi, którzy doświadczyli katastrof naturalnych,
tragicznych wypadków czy śmierci kogoś bliskiego
w wyniku choroby (Ney, 1983, 2010). Pojęcie „syndrom ocalonego od aborcji” Ney formułuje więc
w analogii do symptomów „syndromu ocalonego”.
Ten ostatni syndrom w roku 1961 artykułuje Niederland, opisując symptomy osób, które przetrwały
obozy koncentracyjne. Badania takich osób zaczęły się jednak wcześniej. Już pod koniec lat 40. XX
wieku francuski psychiatra Targowla posługuje się
pojęciem „syndrom opóźnionej emocjonalnej hipermnezji napadowej” dotyczącej więźniów obozów
koncentracyjnych. Następnie w latach 1959–1964
polscy psychiatrzy (m.in. Kępiński, Kłodziński, Gątarski, Szymusik, Teutsch, Leśniak, Mitarski, Orwid,
Półtawska) piszą w kontekście swoich badań o „chorobie poobozowej”, „chronicznej postępującej astenii poobozowej”, „zespole poobozowym”, „zespole
obozu koncentracyjnego” (Orwid), zaś termin KZ
syndrom (Konzentrationslagersyndrom) przedstawia
w roku 1961 norweski psychiatra Leo Eitinger.
2.1. „Syndrom ocalonego”
William Guglielmo Niederland — Żyd niemieckiego pochodzenia, psychiatra i psychoanalityk —
ucieka w 1940 roku przed nazistami z Sępopola do
Nowego Jorku, gdzie przez prawie 35 lat prowadzi

praktykę psychiatryczną, lecząc ponad dwa tysiące
ocalonych, szczególnie z Holokaustu. Wyniki jego
zabiegów terapeutycznych nie są optymistyczne.
Osoby te, pomimo że ocalały z niemieckiego piekła, nie są zdolne do cieszenia się życiem. Niederland wylicza specyficzne i dotkliwe symptomy tego,
co nazywa jako pierwszy „syndromem ocalonego”:
nawracające i chroniczne depresje skrywane pod
somatyczną „maską” bóli głowy i pleców, zaburzeń
żołądkowo-jelitowych, osłabienia mięśni i ogólnego
osłabienia; skłonność do izolacji przerywana wybuchami wściekłości; anhedonia (niezdolność do
przeżywania przyjemności); niepokój wraz ze strachem przed ponownymi prześladowaniami; niespokojny sen i koszmary; hipermnezja dotycząca
wydarzeń z czasu prześladowań; zmiany w poczuciu
tożsamości („jestem inną osobą” albo w skrajnych
przypadkach: „nie jestem osobą”); zaburzenia psychosomatyczne (wrzody przewodu trawiennego,
choroby naczyniowe i nadczynność tarczycy, astma,
bezsenność, napięcie, bóle głowy); poczucie winy
ocalonego i nierozwiązana żałoba.
Symptomy syndromu ocalonych od Holokaustu
wyliczone przez Niederlanda są na tyle specyficzne,
że tworzą kliniczną jednostkę różniącą się od innych
form patologii (Cerny). Z upływem czasu pojęcie
„syndrom ocalonego” zaczęto stosować do opisania zaburzeń u osób, które przeżyły jakąkolwiek
poważną traumę. Dlatego stało się ono zakresowo
na tyle szerokie, że można być „ocalonym od traumy” (McFarlane), ale także bardziej szczegółowo:
„ocalonym od molestowania seksualnego”, „ocalonym od kazirodztwa”, „ocalonym od samobójstwa”,
„ocalonym od tortur”, „ocalonym od zaniedbania”, „ocalonym od wojny” czy „ocalonym od raka”
i tym podobne. Inaczej mówiąc, syndrom ocalonego
od aborcji jest szczególnym przypadkiem syndromu ocalonego. W roku 1980 Klasyfikacja zaburzeń
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psychicznych DSM III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wykreśla „syndrom ocalonego” jako osobną jednostkę chorobową i włącza go
do zespołu stresu pourazowego czyli PTSD (post-traumatic stress disorder) (Figley).
Lifton w latach 70. XX wieku bada nie tylko
osoby ocalone od Holocaustu, ale także od bomby
w Hiroszimie czy wojny w Wietnamie. Badani przez
Liftona mają dość podobny profil traumatyzacji,
charakteryzujący się pięcioma cechami: (a) zniewolenie „piętnem śmierci”— gwałtowne intruzje obrazów śmierci; (b) „śmiertelna wina” — poczucie
winy: dlaczego ja przeżyłem? Wina jest tu związana
z przekonaniem, że jak długo nie dokona się „odtworzenie” (enactment) sytuacji, w której w końcu
zapobiegnie się śmierci współtowarzysza, ocalony
nie ma prawa do życia; (c) „psychiczne skurczenie”
— dysocjacja jako rodzaj obrony przed śmiercią fizyczną czy psychiczną; (d) kłopoty z przyjmowaniem troski, duża nieufność w relacjach oraz lęk
przed możliwością „zarażenia” innych śmiercią —
kryje się za tym obawa przed własną agresją i gniewem (ocaleni żyją w permanentnym gniewie); (e)
i w końcu zmagania w poszukiwaniu sensu życia
— okazuje się, że bez jakiejś formy „symbolicznej
nieśmiertelności” (np. zaangażowanie się na rzecz
pokoju) ocaleni będą wciąż pogrążeni w chorobowych objawach (Lifton, 1988). Wiele symptomów
w „syndromie ocalonych” wiąże się z upośledzeniem żałoby albo z tym, co Mitscherlich nazywa
„niezdolnością do żałoby” (Lifton, 1979). Lifton
definiuje ocalonego jako tego, kto wszedł w kontakt ze śmiercią, w sposób cielesny albo psychiczny, i jednak pozostał żywy (Lifton, 1967). Tak więc
pojęcie ocalonego zostaje rozszerzone, chodzi nie
tylko o osoby bezpośrednio zagrożone, gdyż „kontakt psychiczny” może zaistnieć za pośrednictwem
innych osób. Niemniej na użytek tego artykułu,
w celu bardziej ostrego definiowania podkreślam
raczej, że ocalony w „syndrmie ocalonego” to ten,
który był bezpośrednio zagrożony śmiercią.
Trauma jest „zaraźliwa” w rodzinie. Świadczą
o tym w literaturze przedmiotu takie określenia,
odnoszące się do zaburzeń, jak: „drugorzędna traumatyzacja”, „drugorzędny stres traumatyczny”, „zaburzenia drugorzędnego stresu traumatycznego”.
Wszystkie te zaburzenia dotyczą osób bliskich tym,
którzy sami byli bezpośrednio wystawieni na traumę. Badania empiryczne wskazują, że życie w rodzinie z członkami, którzy doświadczyli PTSD, ma
poważny wpływ na pozostałe osoby, na całościową
dynamikę systemu rodzinnego (Klarić i wsp.).
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2.2. Aborcja jako szczególny rodzaj śmierci
Traumatyczność śmierci przez aborcję wyraża się w tym, że życie kobiety lub jej integralność,
a także jej dziecka, są zagrożone, a ona sama reaguje na to wydarzenie silnym uczuciem lęku, bezsilności i przerażenia (Speckhrad, 2012). Potencjalna
traumatyczność aborcji wzrasta wraz z przywiązaniem rodziców do poczętego dziecka oraz z przypisaniem mu specyficznego znaczenia dla każdego
z rodziców (Speckhard, 1997). Dochodzi tu także
element woli rodziców, czyli tych, którzy z natury bronią integralności swego potomstwa (Ney,
1983). Trauma doświadczenia aborcji w rodzinie
odpowiada w swoich następstwach, z pewnymi
różnicami, objawom PTSD (Ney, 2010). W obu
przypadkach pacjenci mają poczucie „zagrażającego wyroku” oraz przeżywają nocne koszmary. Przy
czym osoby z PTSD cierpią bardziej z powodu obrazów traumy (widzianych na nowo), natomiast
osoby ocalone od aborcji widzą wyodrębnione
sceny, które symbolicznie wyrażają ich wewnętrzne konflikty. Pacjenci z PTSD byli jednak ich pozbawieni przed traumą, zaś pacjenci z PASS cierpią na
nie niemal od zawsze, czyli od bardzo wczesnego
dzieciństwa. Obie grupy unikają tego, co wywołało traumę, w przypadku osób z PASS są to rodzice. Ocaleni od aborcji myślą o śmierci, szukają jej
w zachowaniach ryzykownych, ale z drugiej strony
ta tendencja nie jest u nich aż tak samobójcza jak
u pacjentów z PTSD (Ney, 2010).
2.3. Konstelacja symptomów tworzących
„syndrom ocalonego do aborcji”
Syndrom ten zawiera konstelację przynajmniej
dwunastu powtarzających się symptomów: „Czuję, że nie zasługuję, aby żyć” (wina egzystencjalna);
„Nie jestem szczęśliwy, że żyję” (żal egzystencjalny); „Czuję, że coś mi się stanie” (poczucie zbliżającej się zagłady); „Próbowałem już odebrać sobie
życie” („ja” destrukcyjne); „Boję się, że zwariuję”
(słabe poczucie rzeczywistości); „Okaleczałem się”
(zachowania autodestrukcyjne, w tym również lekkomyślne zachowania seksualne); „Czuję się smutny”; „Czuję, że rzeczy nie są realne” (dysocjacja);
„Nie jestem zadowolony z tego, kim jestem” (niskie
poczucie własnej wartości); „Zadręczam się myślami, których nie potrafię kontrolować” (obsesyjność); „Życie nie jest warte tego, aby je przeżyć”
(depresja)’ „Nie wiem, kim jestem” (zaburzone poczucie tożsamości) (Ney, 2001). Tak więc określenie
„ocalony od aborcji” jest stosowane przez Neya nie
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tylko w stosunku do tych, którzy sami byli bezpośrednio zagrożeni śmiercią, ale przede wszystkim
do tych zagrożonych pośrednio, czyli do pozostałego przy życiu rodzeństwa. Otóż dzieci z rodzin
postaborcyjnych mają symptomy wspólne z tymi,
którzy sami bezpośrednio doświadczyli katastrof
naturalnych, tragicznych wypadków czy śmierci kogoś bliskiego w wyniku choroby (Ney, 1983, 2010).
Z tego to powodu pojęcie „ocalony od aborcji” odnosi do rodzeństwa, które co prawda jest żywe, ale
w rodzinie postaborcyjnej. Obserwacje kliniczne,
a także badania statystyczne wykazały, że symptomy
PASS pojawiają się nawet niezależnie od świadomej
wiedzy ocalałych o zaistniałej stracie oraz niezależnie od tego, czy osoby te urodziły się przed czy po
aborcji (Ney, 1983, 1998, 2010). Co więcej tym syndromem dotknięci są również ci, wobec których poważnie rozważano aborcję, choć ta ostatecznie się
nie dokonała. W tym przypadku „syndrom ocalonego od aborcji” pokrywa się z „syndromem ocalonego”, gdyż chodzi o bezpośrednie zagrożenie życia.
To słynny casus Christiano Ronaldo, jednego z najlepszych piłkarzy (Media-Press-Info, 24.06.2018).
Film dokumentalny „Ronaldo” (2015) w reżyserii
Anthony Wonke dość dobrze ukazuje gwiazdę futbolu wraz z relacjami wewnątrzrodzinnymi.

3. Przejawy żałoby zniekształconej
u ocalonych od aborcji
Czynnikami, które przyczyniają się do zachodzenia żałoby zniekształconej są wcześniej omówione
przynajmniej cztery elementy, to znaczy: (a) okrycie tak zwanym „sekretem rodzinnym” samego
faktu śmierci, po wtóre (b) przeżycie owej straty
w okresie dzieciństwa, (c) niemożność skontaktowania się z ciałem zmarłego i w końcu (d) traumatyczne okoliczności samej śmierci. Wszystkie one
współwystępują w rodzinie postaborcyjnej. W ich
wyniku żałoba u ocalonych od aborcji destabilizuje
się i przechodzi w żałobę zniekształconą. Przejawia
się między innymi w takich symptomach jak: przeżywanie tak zwanej „skróconej przeszłości”, zachowania autodestrukcyjne, wina egzystencjalna, która
może dezorganizować przywiązanie. Inne symptomy to permanentna złość przenoszona łatwo na
innych i kończąca się wybuchami agresji, wewnętrzny, nieuświadomiony na ogół, przymus poszukiwania zmarłego rodzeństwa w relacjach związanych
z miłością, zaburzenie procesu identyfikacji, który
może zakłócać tożsamość płciową oraz prowadzić
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do zahamowania procesu dojrzewania na poziomie
emocjonalnym.
3.1. Wina egzystencjalna
Ocaleni od aborcji żyją w głębokiej „winie egzystencjalnej” czyli w poczuciu, że nie powinni żyć,
albo z pewnością, że na to nie zasługują (Ney 2006).
Konsekwencją jest ciągła głęboka ambiwalencja wobec życia oraz próby uzasadnienia prawa do życia
przez usilne przypodobywanie się rodzicom, a następnie innym autorytetom. Ocaleni pogłębiają w sobie także winę ontologiczną, czyli winę z powodu
nierozwinięcia swoich naturalnych uzdolnień, które
rzeczywiście zostały zaniedbane przez ich rodziców
w dzieciństwie (Ney 2010). Czasami wewnętrzny
świat myśli ocalonych zaprząta poczucie, że przyczynili się do śmierci swego rodzeństwa (Ney 2010).
To ich wina moralna, choć jest ona nieadekwatna, to
jednak łatwo jest reaktywowana przez zewnętrzne
czy wewnętrzne oskarżenia. Chociaż te trzy rodzaje
win (egzystencjalna, ontologiczna, moralna) występują często razem, to jednak wina z powodu bycia
żywym jest tutaj zasadniczą i napędza inne rodzaje win. Źródłowo samooskarżenia dotyczą straty
czasowej, mają pomóc w przywróceniu utraconego obiektu, wyrażają pragnienie, że nigdy więcej nie
zostanie on utracony (Bowlby 1963). Otóż właśnie,
ocaleni od aborcji, pogrążeni w zniekształconej żałobie, dużą ilość swojej wewnętrznej energii wykorzystują na obronę przed samooskarżeniami i próby
uzasadnienia swego prawa do życia. Nierzadko się
zdarza, że ocaleni, zresztą nie tylko od aborcji, wybierają, być może właśnie z tego powodu, zawody
związane z pomocą innym, jako formę odkupienia
swojej ukrytej winy egzystencjalnej (O’Leary, Mc
Hugh). Z drugiej strony poczucie winy u dzieci może
też być sposobem na szukanie ulgi w doświadczanej tragedii. Dla dziecka bowiem myśleć „to moja
wina” oznacza, że miało ono jakiś wpływ na to, co
w przeciwnym razie jawi się jako kompletny chaos
(Crehan). Zdaniem Cain poczucie winy u ocalonego
rodzeństwa nie tyle wynika — jak to mówiła psychoanaliza lat 20. XX wieku — z reprezentacji zmarłego
rodzeństwa jako rywala czy przedmiotu seksualnych
pragnień, ale raczej z doświadczenia śmierci rodzeństwa (Cain i wsp.).
3.2. Gniew i agresja
Ocaleni są osobami, które łatwo się irytują i bez
większej przyczyny popadają w gniew. Jednym ze
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sposobów radzenia sobie z ich wewnętrzną samoagresją jest skierowanie jej przeciwko innym
w formie przemocy. Gniew i nieufność wobec autorytetów oraz chęć zyskania aprobaty rówieśników
mogą prowadzić ocalonych do przyłączania się do
agresywnych gangów angażujących się w przypadkowe akty przemocy (Ney 2011).
Sonne stawia hipotezę, że jedno z największych
masowych zabójstw na terenie szkolnym w historii
Stanów Zjednoczonych, w Columbine High School
w roku 1999, jest dziełem chłopców, których profil psychologiczny jest „przykładem obserwowanego w praktyce klinicznej syndromu ocalonego od
aborcji”. Przy czym Sonne rozumie „ocalonych od
aborcji” jako tych, którzy urodzili się po takim doświadczeniu prenatalnym, kiedy to bezpośrednio
usiłowano ich abortować albo ocaleli w ambiwalentnym środowisku prenatalnym, co znaczy, że rodzice
lub lekarze rozważali możliwość ich abortowania.
W takim sensie „ocalony od aborcji” jest ocalonym
od bezpośredniego zagrożenia życia i pokrywa się
z „syndromem ocalonego”. Eric Davies Harris i Dylan Benett Klebold, 17 i 18 lat, przy użyciu broni maszynowej zabili dwunastu swoich kolegów, jednego
nauczyciela, raniąc kolejne dwadzieścia cztery osoby, a w końcu sami się zabijając.
Z relacji ich kolegów wynika, że sprawiali wrażenie, jakby byli małowartościowi albo że należeli
do grupy wyrzutków społecznych. Byli postrzegani jako „na wpół żywi i na wpół martwi”, nie byli
obecni w relacjach społecznych. Byli wyśmiewani
przez kolegów z klasy, którzy opisywali ich obu
jako takich, których nie dawało się poznać. Popełnili samobójstwo, rodzaj „autoaborcji” na sobie
samych, w momencie, gdy mieli skończyć swoje
liceum i symbolicznie „urodzić się” z „łona matki”. Na dzień tragedii wybrali dzień urodzin Hitlera, co sugeruje identyfikację z jednym z najbardziej
znienawidzonych ludzi w historii. Angażowali się
w ryzykowne działania, takie jak kradzieże, przedstawianie brutalnych treści w Internecie, prezentowanie w szkole destrukcyjnych filmów amatorskich.
Wykazali morderczą rywalizację wobec swego rodzeństwa, przenoszoną na innych, zwłaszcza na
tych, którzy przypominali ich fizycznie, szczególnie
brata jednego z nich, albo byli zupełnie inni (rasowo, etnicznie czy religijnie) jako rodzaj „rodzeństwa symbolicznego”. Mordercza wrogość wobec
rodziców wyrażała się w ich działaniach przeciwko
autorytetom i w końcu zabiciu jednego z nauczycieli — „ojca”. Agresja wobec matki znalazła odzwierciedlenie w próbie wysadzenia w powietrze
szkoły — ich „Alma Mater”, a także w morderczej
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nienawiści zwłaszcza wobec matki Klebolda, która
była Żydówką. W tym kontekście identyfikacja jej
syna z Hitlerem jest znacząca.
3.3. Nieufność w relacjach
i zdezorganizowane przywiązanie
Tragiczne doświadczenie aborcji w rodzinie
prowadzi ocalonych do fundamentalnego zamieszania w dziedzinie miłości i zaufania. Jeśli rodzice, od których należało się ich spodziewać, potrafili
zdecydować się na aborcję, to czym w takim razie
jest miłość? Ocaleni nie ufają więc szczególnie ojcom, ale także matkom (Ney 2006). Są naznaczeni
konfliktem przyciągająco-odpychającym (miłość-nienawiść) wobec własnych rodziców. Ten rodzaj
przywiązania powoduje, że nie potrafią opuścić
swego domu rodzinnego, są często w fuzyjnej relacji szczególnie z matką, która po stracie staje
się wobec nich nadopiekuńcza, przez co wiąże ze
sobą dzieci w sposób nadmierny. W swoich późniejszych relacjach intymnych związanych z miłością ocaleni od aborcji mają postawę kogoś, kto
na przemian szuka bliskości i stawia opór albo kogoś, kto jest nadmiernie uległy. To postawy będące
także wynikiem schematu przywiązania lękowego i ambiwalentnego, które otrzymali od swoich
straumatyzowanych matek. Dlatego, między innymi, ich relacje uczuciowe często kończą się porażką, co ostatecznie umacnia ich w przekonaniu, że
to, co się liczy w takiej relacji, to jedynie przyjemność seksualna. W ten sposób ujawniają się ich tendencje narcystyczne i cyniczne (Ney 2006).
3.4. Błędna identyfikacja,
niechęć do dojrzewania i posiadania dzieci
„Błędna identyfikacja” czy też „identyfikacja
histeryczna” polega na identyfikacji z ważnymi cechami dziecka zmarłego (Cain i wsp.). Do takiej
identyfikacji dochodzi niejednokrotnie, gdy dziecko
poczęte jest po śmierci poprzedzającego je rodzeństwa, a rodzice nie przeszli żałoby związanej z tą
śmiercią. Fakt, że rodzice, a szczególnie matka, nie
są zdolni do żałoby, prowadzi do tego, że deponują (eksternalizują) w rozwijającym się „ja” dziecka
swoje zinternalizowane obrazy zmarłego potomstwa; następnie „wyznaczają” (nieświadomie) żyjącemu dziecku specyficzne zadanie, a mianowicie
ochronę i podtrzymanie w sobie owych obrazów.
W wyniku tego „dziecko zastępcze” jest zaabsorbowane zintegrowaniem owych projekcji rodziców
ze swoją własną reprezentacją „ja”. Jeśli to zadanie
się udaje, wówczas dziecko nie przejawia patologii.
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W przeciwnym razie może ono rozwinąć w sobie
osobowość chwiejną emocjonalnie typu granicznego
(borderline) albo osobowość narcystyczną czy nawet psychotyczną (Volkan 2007). Jest to konsekwencją tego, co nazywa się „identyfikacją za dwóch” czy
„zastępczą identyfikacją”, czy też — jeszcze inaczej
— „tożsamością projektowaną” (Spekhard 1997).
Takie dzieci stają się w sposób nieuświadomiony
substytutem zmarłego rodzeństwa, jest to tak zwany „syndrom dziecka zastępczego” (Schelinski, Porot). Jeśli włączymy w ten mechanizm historię wielu
poronień i aborcji, to okaże się, że to zjawisko jest
bardzo rozpowszechnione (Crehan). Z problemem
identyfikacji wydaje się, że można łączyć, występujące czasami u ludzi ocalonych od aborcji, poczucie
jakiejś obecności zmarłego brata czy siostry. Stąd
ocaleni mogą przejawiać objawy halucynacji, diagnozowane niejednokrotnie przez specjalistów jako
schizofreniczne. Jako dzieci nierzadko mają wyobrażonych, nieistniejących realnie, towarzyszy swoich
zabaw, ale takich, których mogą bardzo precyzyjnie
opisać (Ney 2006).
Ludzie ocaleni (nie tylko od aborcji) nierzadko
przejawiają niechęć do dojrzewania (Ney 2011).
Być może jest to związane z introjektowanym obrazem zmarłego rodzeństwa, które w ten sposób
nie może „rosnąć”. Ocalony niejako „zmusza się”
do pozostania w tym samym wieku, w którym został opuszczony przez swoje rodzeństwo. W ten
sposób, jak mu się wydaje, zmarły brat czy siostra mogą dalej „istnieć” i doświadczać szczęścia,
jakiego doznawali przed śmiercią (Crehan). Być
może ocaleni są powodowani nieuświadomioną
nadzieją, że zachowując w ten sposób swój status
dziecka, otrzymają w końcu to, czego nigdy nie dostali w dzieciństwie (Ney 2011). Nie wierzą też, aby
mogli być rodzicami, stąd obawiają się mieć własne
dzieci (Ney 2006).
3.5. Poszukiwanie rodzeństwa
w relacjach intymnych
Reakcja szukania zmarłego przez osobę w żałobie wyraża się przez stan alarmu organizmu, napięcia i pobudzenia, niespokojny ruch, pochłonięcie
myślami o zmarłym, postawie postrzeżeniowej nakierowanej na utraconą osobę, utratę zainteresowania swoim wyglądem i rzeczami, które wcześniej
zajmowały żałobnika, skierowanie całej uwagi na tę
część środowiska, gdzie zmarły mogłyby przebywać i w końcu — przywoływanie utraconej osoby
(Parkes 1998). Problem jest w tym, że świadomie
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można akceptować stratę, a jednak nieświadomy
mechanizm może dalej pchać do poszukiwania utraconej osoby. Takie zachowania dotyczą także strat
prenatalnych (Speckahard 1997).
Wydaje się, że ta postawa ma swoje przedłużenie w relacjach uczuciowych. Ocaleni szukają
zmarłego brata czy siostry w swoich miłosnych relacjach z innymi osobami. Chodzi tu o nieuświadomione pragnienie odtworzenia utraconej bliskości.
W ten właśnie sposób — jak się wydaje — można
tłumaczyć fakt, że na przykład ocalony od śmierci bliźniak świetnie rozpoznaje innego ocalonego
w ten sposób, a następnie lgną oni do siebie nawzajem z niezwykłą siłą emocji. Jeśli rzecz dotyczy
psychoterapeuty, który jest dotknięty tym syndromem, to spotkanie z inną osobą w ten sposób
ocaloną jest w stanie zawładnąć nim uczuciowo
do tego stopnia, że może obudzić w nim potrzebę zlania się ze swoim „bliźniakiem”, czyli w tym
wypadku ze swoim pacjentem (Hayton). Wydaje
się, że także ocaleni od aborcji rozpoznają się wzajemnie instynktownie, czy może raczej intuicyjnie,
prawdopodobnie popychani nieuświadomionym
pragnieniem odegrania bliskiej relacji z utraconą siostrą czy bratem. Mogą mieć tendencje homoseksualne oraz identyfikacje z płcią przeciwną
czy też niesatysfakcjonujące związki małżeńskie,
w których szukają tak naprawdę relacji braterskich
(Ney 2006, 2011). Poszukiwanie utraconego rodzeństwa w relacjach intymnych może pociągać za
sobą związki „pseudopedofilskie” (zbliżanie się do
dzieci w zastępstwie swojego brata czy siostry) czy
„zamieszanie pseudoseksualne”, czyli przechodzenie od jednej do drugiej relacji, bez zainteresowania dla samej relacji seksualnej (Ney 2006).
Cain na podstawie swoich badań dotyczących reakcji dziecka na stratę doznaną przez matkę na skutek poronienia dochodzi do wniosku, że taka strata
ma dla pozostałego przy życiu rodzeństwa istotne cechy zgubionego obiektu per se (Cain i wsp. 1964 a),
czyli nie tyle utracona pierś matki, ale szczególnie
śmierć brata czy siostry są „utraconym obiektem”
w sensie ścisłym. Szczególnie taka strat uruchamia,
jak się wydaje, ciągle nienasycone, czasami melancholijne poszukiwanie owego utraconego obiektu. Jeśli
ta hipoteza jest prawdziwa, to nic dziwnego, że poszukiwanie obiektu zgubionego, które według Freuda napędza życie seksualne, odgrywa tak ważną rolę
w późniejszym życiu intymnym ocalonego rodzeństwa. Wtedy rzeczywiście każde znalezienie obiektu
jest właściwie — tak jak chce Freud — swoistym odnalezieniem tego obiektu na nowo (Freud 1905).
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3.6. Lęk przed zagładą
i zachowania autodestrukcyjne
Ocaleni od aborcji żyją w lęku przed śmiercią,
ich perspektywa przyszłości jest wyraźnie skrócona. Są przekonani, że coś się im stanie w najbliższym czasie. Próbując oswoić ten lęk, wystawiają
swoje życie na niebezpieczeństwo śmierci. To swego rodzaju gra, flirt czy „taniec ze śmiercią” (Ney
1983). Chodzi o podejmowanie różnych działań
na krawędzi dużego ryzykowania swoim życiem.
Może być to szybka jazda motocyklem, samochodem, sporty ekstremalne i tym podobne (Ney 2006
a). Ocaleni są szamotani przez wewnętrzny konflikt wyrażony przez Szekspirowskiego Hamleta:
Być czy nie być. Celniej, zdaje się, wyraził to, ocalony od Holocaustu, Elie Wiesel: Być i nie być, i to
jednocześnie (Bolkosky). Pragnienie śmierci u ocalonych wynika prawdopodobnie z bolesnej i nieuświadomionej tęsknoty za zmarłym rodzeństwem
i chęcią połączenia się z nim (Cain i wsp.) czy też
z pragnienia zajęcia ich miejsca, aby w ten sposób
zrozumieć, co się tak naprawdę stało z ich bratem
czy siostrą (Ney i wsp. 1983). Tak więc z jednej
strony pragnienie połączenia się ze zmarłym, z drugiej — obecny instynkt przetrwania, który jest na
tyle silny, że choć ocaleni próbują umrzeć, to jednocześnie chcą żyć. W związku z tym uzależnienia
(alkohol, narkotyki) stają się „najlepszymi” sposobami wyrażenia tego konfliktu: ryzykujesz życiem,
a jednocześnie starasz się nie umrzeć (Hayton).
Ocaleni od aborcji mają tendencję do jedzenia za
dużo, do spania za dużo, do picia za dużo alkoholu. W przypadkach skrajnych są albo anorektykami,
albo bulimikami (Ney 2006).

4. Żałoba zniekształcona
jako jedna z przyczyn
„syndromu ocalonego od aborcji”
Żałoba zniekształcona nie jest jedyną przyczyną i nie wszystkich symptomów syndromu ocalonego od aborcji. Na przykład międzypokoleniowe
przekazywanie traumy związane jest, jak się wydaje, bardziej z syndromem ocalonego niż z syndromem ocalonego od aborcji. Trudno też powiedzieć,
czy agresja jest wynikiem wyłącznie syndromu ocalonego od aborcji, czy też wynika z samego faktu
bezpośredniego zagrożenia życia, jakim charakteryzuje się syndrom ocalonego. W praktyce oba pojęcia
nie są ostre, dlatego syndromy zachodzą na siebie.
W przypadku zamiaru czy usiłowania abortowania
dziecka, które się jednak nie dokonało lub skończyło
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się żywym narodzeniem, oba syndromy, jak się wydaje, pokrywają się. Ten problem pojęciowy Ney
rozwiązuje przez wyróżnienie dziesięciu rodzajów
ocalonych od aborcji, między innymi od zamierzonej
aborcji (Ney 2006).
Traumatyczne okoliczności śmierci, które przyczyniają się w sposób wyraźny do zniekształconej
żałoby, są elementami kluczowymi w powodowaniu
syndromu ocalonego od aborcji. Podobnie więc jak
w syndromie ocalonego, gdzie wiele symptomów
wynika z zaburzenia żałoby, tak i w syndromie ocalonego od aborcji upośledzona czy „zamrożona”
żałoba daje takie objawy, które z czasem trudno powiązać z zaistniałą aborcją, a które w dużej mierze
konstytuują konstelację symptomów tego syndromu.
Oba syndromy wskazują, że zakres „rażenia”
traumy jest szeroki, bo z czasem w praktyce klinicznej pojęcie „syndrom ocalonego” zaczęto stosować nie tylko w odniesieniu do osób bezpośrednio
zagrożonych, ale także do ich najbliższej rodziny,
a także przyjaciół i opiekunów (Hewitt). Co więcej
syndrom ocalonego dosięga również personelu medycznego, choć nie w tym samym stopniu (Peschel).
Oba syndromy nie wprost uwidaczniają głęboką
prawdę o człowieku, a mianowicie, że nie jesteśmy wyizolowanymi jednostkami czy Leibnizowskimi zamkniętymi monadami, ale czułymi na zmiany
u innych „naczyniami połączonymi” (psychologia
systemowa). Tak więc oba syndromy odkrywają
ważny aspekt bytu ludzkiego, jakim jest „bycie z innymi”, „bycie dla innych”, bez którego nie sposób
zrozumieć natury człowieka.
W obu syndromach występują symptomy PTSD,
a czasem nawet tego, co nazywane jest „kompleksem PTSD”. Według Klasyfikacji zaburzeń psychicznych, DSM IV 1994, sa to disorders of extreme
stress (DESNOS), czyli zaburzenia stresu ekstremalnego, związane z długotrwałą i powtarzającą się
traumą, która dotyczy zwłaszcza więźniów obozów
koncentracyjnych, więźniów politycznych, zakładników, bitych kobiet, członków sekt religijnych, maltretowanych dzieci. Tutaj przywiązanie ocalonych
naznaczone jest silnym konfliktem przyciągająco-odpychającym. Typ przywiązania, reprezentowany
przez ocalonych od aborcji, jest charakterystyczny
dla „kompleksu PTSD”. Miłość wobec rodziców
jako figura przywiązania jest wymieszana ze złością,
którą ocaleni od aborcji z czasem nie potrafią ukrywać (Ney 2010). Dla dzieci bycie przy rodzicach jest
sprawą życia i śmierci, ale z drugiej strony tragiczne
wydarzenie rodzinne wywołuje u nich przerażenie.
Stąd mamy tu do czynienia z oscylowaniem między intensywnym przywiązaniem a pełnym trwogi
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wycofaniem (Herman). Jeśli w dzieciach wykształci
się pod wpływem traumy osobowość z pogranicza
(bordeline), wówczas będą się bały zostać samotne, ale jednocześnie staną się nieufne wobec rodziców. Prowadzi to do konfliktu: z jednej strony strach
przed byciem opuszczonym, a z drugiej — lęk przed
byciem zdominowanym. W konsekwencji przywiązanie ocalonych od aborcji będzie się cechować
skrajnościami, podobnie jak w „kompleksie PTSD”
(Herman), które będą dotyczyć nie tylko rodziców,
ale każdej ważnej relacji: bezwolne poddanie się
albo gniewny bunt. Ney diagnozuje takie zachowanie jako mechanizm wynikający z tak zwanego podwójnego związania: dziecko jest uwięzione między
wyborem — uciekać albo pozostać z rodzicami,
a ponieważ każde z tych rozwiązań jest obarczone
dużą trudnością, dziecko pozostaje, ale wewnętrznie unieruchomione, przez co staje się jeszcze łatwiejszą ofiarą kolejnych nadużyć czy zaniedbań
(Ney 2001, 2006 a).
W syndromie ocalonego od aborcji istotne są
jeszcze trzy elementy, które dodatkowo utrudniają
żałobę. Ocaleni z powodu traumy i zaniedbania nie
mogli się stać tym, kim być powinni, stąd potrzeba
im konfrontacji z tym poważnym brakiem osobowym, co domaga się oddzielnej żałoby (Ney 2006,
2011). Po wtóre zmagają się oni z niesioną od lat,
nierozwiązaną żałobą swoich rodziców (Speckhard
1997), a także z wolitywnym zaangażowaniem rodziców w śmierć ich rodzeństwa (Ney 1983, 2011).
Żałoba ocalonych od aborcji jawi się więc jako jedna z najtrudniejszych (Ney i wsp. 1983, Ney 2006,
2011). Co ciekawe, Ney zakłada też pewną chronologię żałób związanych z aborcją. Według niego
nie sposób w pełni przeżyć żałoby dotyczącej swoich własnych dzieci, jeśli wcześniej nie przeżyło się
żałoby swego własnego rodzeństwa, które zginęło
w wyniku poronienia, aborcji czy innej śmierci okołoporodowej (Ney 2011).

5. Podsumowanie
Żałoba jest procesem, który ma prowadzić ostatecznie do zdrowienia żałobnika. Ilekroć jednak zachodzi przerwanie tego procesu czy innego rodzaju
jego wynaturzenie, tylekroć jesteśmy świadkami
żałoby zniekształconej, która nosi znamiona żałoby
patologicznej, a przez to prowadzi do poważnych
skutków dewastacyjnych na poziomie fizycznym,
psychicznym i duchowym. Wskazane zostały tutaj szczególnie cztery elementy, przyczyniające
się w znacznym stopniu do zniekształcenia żałoby.
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Pierwszy z nich to okrycie sekretem faktu śmierci
w rodzinie, drugi to doświadczenie śmierci w okresie dzieciństwa, trzecim jest brak kontaktu z ciałem
zmarłego, a czwartym — traumatyczne okoliczności
śmierci. W syndromie ocalonego od aborcji zachodzą wszystkie cztery wymienione czynniki.
Aborcja jest na ogół tak zwanym sekretem rodzinnym, zachodzi najczęściej we wczesnym dzieciństwie, poza tym rodzeństwo nie ma kontaktu
z ciałem swego brata czy siostry, i w końcu sama
śmierć jest traumatyczna dla wszystkich członków
rodziny. W związku z tym syndrom ocalonego od
aborcji, którego wiele z objawów jest współdzielone z innymi formami ocalenia (Jankowski i wsp.),
przejawia cechy żałoby zniekształconej, objawiającej
się między innymi: lękiem przed zagładą i zachowaniami autodestrukcyjnymi, uporczywym zmaganiem
się z winą egzystencjalną, wściekłością przenoszoną
na innych, dużą nieufnością, zwłaszcza w bliższych
relacjach, a także przywiązaniem lękowym, błędną
identyfikacją ze zmarłym rodzeństwem, niechęcią
do dojrzewania, a co za tym idzie także do rozmnażania, nieustannym poszukiwaniem rodzeństwa
w relacjach intymnych. Tak więc nieuświadomionej czy „zamrożonej” żałobie ocalonych od aborcji,
wzmocnionej dodatkowo przez nierozwiązaną żałobę ich rodziców, towarzyszą w późniejszym wieku
symptomy, które wydają się niezrozumiałe, bo oderwane czasowo od tragicznego wydarzenia w rodzinie, zwłaszcza jeśli aborcja jest okryta rodzinną
tajemnicą. Pozornie niepowiązane ze swoją główną
przyczyną objawy mogą przybierać, wraz z upływem czasu, kształt zaburzeń umysłowych, uczuciowych, zaburzeń zachowania czy psychofizycznych.
Wiele z symptomów ocalonego od aborcji wynika
z upośledzenia samego procesu żałoby. Syndrom
ocalonego od aborcji pokrywa się też, z pewnymi
różnicami, z PTSD, a nawet z jego cięższą formą,
jaką jest „kompleks PTSD”, zwłaszcza w aspekcie
zdezorganizowanego przywiązania.
Zdaniem Volkana, społeczeństwa dotknięte tak
zwaną wybraną traumą przekazują następnemu pokoleniu niewykonalne zadanie dokończenia żałoby.
Setki tysięcy ludzi, należących do tej samej grupy
(etnicznej, religijnej czy narodowej) deponują podobne traumatyczne obrazy w swoich dzieciach
i chociaż te mają swoją odrębną tożsamość, to jednak są powiązane między sobą podobnymi reprezentacjami psychicznymi, bo dotyczącymi tej samej
traumy rodziców. W wyniku tworzy to niewidzialną,
potężną sieć, czasami milionów ludzi, którzy mają
wspólne zadanie: zachować „pamięć” swoich rodziców o traumie, opłakiwać ich straty, odwrócić ich
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upokorzenia lub zemścić się w ich imieniu (Volkan
2000). W wyniku tego procesu mamy do czynienia
nie tylko z żałobą tej lub tamtej grupy, ale ostatecznie żałobą całych społeczeństw. Takie społeczeństwa
„wiecznych żałobników” są łatwo podatne na reaktywację ich „chorej” żałoby przez różne ideologie.
Dobrze obrazuje to przykład Bałkanów. Milošević
w latach 90. XX wieku wykorzystał zniekształconą
żałobę Serbów (bitwa o Kosowo z 1389 roku) do
okrutnej wojny domowej (Volkan 2009, 2011). Podobnie negatywnie widzą brak żałoby społecznej lub
jej zniekształcenie Alexander i Margarete Mitscherlich. Upatrują oni przyczynę psychospołecznego

unieruchomienia współczesnych Niemców (z wyjątkiem ekonomii) w tym, co nazywają „niezdolnością
do żałoby” całego narodu. Philip Ney szacuje, że co
roku około dwieście milionów osób jest dotkniętych
przez aborcję we własnej rodzinie (Ney 2006). Stąd,
jak się wydaje, wiele społeczeństw wraz z upływem
czasu stało się społeczeństwami o profilu psychologicznym „ocalonych od aborcji” — „wiecznych żałobników” swojego nigdy niepoznanego rodzeństwa.
Wszystkich Świętych 2020, Francja
Piśmiennictwo w Redakcji

Odpowiednie dać rzeczy-słowo…
Cyprian Kamil Norwid (1821–1883)

Poddajmy się fali wzruszeń serc naszych…
Andrzej Dramiński
Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Czy byliście kiedyś Państwo, drodzy Czytelnicy,
na spotkaniu, gdzie zdecydowana większość dzieliła
te same ciepłe uczucia i myśli o przeszłości, te same
ciepłe wspomnienia? Gdy całej sali udzielały się te
same wzruszenia…
Warto wracać do tamtych dni, dawniejszych
chwil, przywoływać je z mroków przeszłości. Wtedy ta przeszłość wcale nie jest tak aż odległa, zatopiona w minionym czasie. Tamte momenty, tamci
ludzie wracają z całą swoją urodą. Okazuje się, że
odpowiednio je przywołując, stajemy wobec tak
wielu osób twarzą w twarz. Byli odlegli, ale przecież stają się tacy bliscy. Jakby na tych kilka chwil,
ale i tych dłuższych, przysiadali się z nami do stołu,
chcieli z nami rozmawiać, przedstawiać swoje troski
i radości. Czy to nie wspaniałe zespalanie tamtych lat
z czasem teraźniejszym?
Myszyniec, stolicę Zielonej Kurpiowszczyzny (Północne Mazowsze) i charakter miejscowej
ludności odkryłem dopiero nie tak dawno, zwiedzając wnętrze obecnej bazyliki kolegiackiej pod

wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Ileż tablic poświęconych prześwietnym postaciom, oddanym
Bogu i Kościołowi. Ale i tych pokazujących walkę
o polskiego ducha, o naszą polską tożsamość po
1945 roku. Wychodziłem ze świątyni mocno podbudowany! Lud tu twardy i nieustępliwy. Mocno, a nawet bardzo mocno trzymający się swej tożsamości
i zasady: my stąd, niełatwo nas złamać. My się nie
poddajemy, swego obronimy!
Do Myszyńca zaprosiła nas 15 lipca 2021 roku
nasza kochana profesor Grażyna Świątecka. Tu się
urodziła, choć rodzina nie stąd się wywodzi. Jak sama
napisała: „…to kraina mojego szczęśliwego dzieciństwa przerwanego przez II wojnę światową…”. To
zaledwie pół zdania, a ileż w nim treści. Twardość
myszynieckiego ludu Grażyna pokazała poprzez
przykład głosowania w referendum w czerwcu 1946
roku. Czerwona władza nakazała 3 × TAK. Miejscowi owszem zagłosowali, ale 3 × NIE. Lud bronił swego. Co było obce, tu, na tym terenie, obcym
pozostało.
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Warto za Grażyną zajrzeć do zakamarków przeszłości Jej rodziny. Szukanie korzeni, skąd wywodzą
się przodkowie, przecież dotyczy każdego z nas.
Dość powiedzieć, że Świąteccy w pewnym momencie przenieśli się na krótko do Myszyńca ze wsi Czarnoty, w powiecie płońskim. Pozostał przy nich herb
— Jastrzębiec. Jastrzębce to starodawny, najliczniejszy ród rycerski w Polsce. W samego Jastrzębia, za
panowania Bolesława Chrobrego w 999 roku, wpisano podkowę z krzyżem. A to za przyczyną rycerza Jastrzębczyka, który stoczył walkę z poganinem
w obronie Chrystusa. Ród ten walnie przyczynił się
do zasiedlenia Polski, skoro pieczętowało się tym
herbem około 600 rodzin, a może nawet i więcej.
Ojciec Grażyny, Witold Jerzy Świątecki, przybył
do Myszyńca z Warszawy w 1930 roku jako nauczyciel. Miał 25 lat (ur. 11 lipca 1905 r.). Po śmierci swojego ojca, Henryka Romualda (drugie imię na rzecz
upamiętnienia Romualda Traugutta — bohatera powstania styczniowego), zmuszony został przerwać
studia na wydziale konsularnym Wyższej Szkoły
Handlowej, by pomóc utrzymać się rodzinie. Był
absolwentem warszawskiego gimnazjum Wł. Giżyckiego, o którego prestiżu niech zaświadczy fakt, że
świadkiem bierzmowania uczniów z rocznika Witolda był gen. Józef Haller. Świątecki przybył z małej
szkoły w Goworowie do siedmioklasowej szkoły,
z ciekawym gronem nauczycielskim. Matka, Emilia
Wendeker (ur. 27 marca 1907 r.), pochodziła ze wsi
Szenangier koło Mielca. Była absolwentką prywatnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im.
Królowej Jadwigi w Tarnowie. Otrzymała propozycję pracy nauczycielskiej w powiecie ostrołęckim i w
Myszyńcu poznała Witolda. W lutym 1933 roku pobrali się. Tego dnia szalała burza śnieżna i takie też
było ich życie. W listopadzie 1933 roku urodziło się
ich jedyne dziecko — nasza Grażynka. Pośpieszyła
się z przyjściem na świat w domu przy ul. Reymonta
20 w Myszyńcu. I jak sama twierdzi: „pośpiech towarzyszył Jej przez całe życie”.
Rodzice czynnie oddawali się życiu zawodowemu i społecznemu. Mama przewodniczyła oddziałowi Polskiego Związku Pracy Obywatelskiej i była
inicjatorką przedszkola dla dzieci z najuboższych
rodzin. Środki pozyskiwała między innymi z zabaw
charytatywnych, które były w Myszyńcu dużym wydarzeniem towarzyskim. Ojciec ukończył kursy muzyki i śpiewu w Krzemieńcu. Posiadł umiejętność
nauki śpiewu metodą Tonic solfa (śpiew wzrokowy,
każda nuta ma swoją nazwę) i gry na skrzypcach.
W Myszyńcu prowadził chór szkolny, krzewiąc pieśni ludowe.
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Szkoła w Myszyńcu, z wielkim udziałem państwa
Świąteckich, prowadziła harcerskie drużyny dziewcząt i chłopców, koło Polskiej Macierzy Szkolnej,
Ligi Morskiej i Kolonialnej, Szkolną Kasę Oszczędnościową, a pod nadzorem W. Świąteckiego funkcjonował nawet sklepik „Społem”. Uczniowie
korespondowali z rówieśnikami ze szkół na Śląsku
i Polesiu. Tu Świąteccy, prawdziwi patrioci, dawali
świadectwo norwidowskiej idei „odpowiednie dać
rzeczy słowo”, wartość duchową. Słowo to aspekt
wewnętrzny języka, czyli jego dusza. Działali aktywnie w Polskim Związku Zachodnim na rzecz polskości i obronności. Myszyniec był wszak tylko 7
kilometrów od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Rodzinny dom Świąteckich był przepełniony
uznaniem dla marszałka Józefa Piłsudskiego. Siostra
mamy Grażynki, Stanisława, nosiła w koszyku ziemię
na Kopiec Piłsudskiego w Krakowie.
Na początku września 1939 roku Świąteccy
wyjechali do Warszawy. A potem dalej na Kresy,
w okolice Wołkowyska. 30 czerwca 1940 roku wywieziono ich w lasy archangielskiej tajgi (symbolicznie spotkanie w Myszyńcu zorganizowano w 81.
rocznicę tego faktu). Komendant obozu zapewniał
ich „wy zdies’ na wsiegda” — wy tutaj na zawsze!
Mama uczyła Grażynkę pisać chemicznym ołówkiem na obramowaniach gazety „Prawda Północy”
(Prawda Siewiera). Przetrwali dzięki nadludzkim wysiłkom matki, która z narażeniem życia docierała do
kołchoźnianych wiosek, by zdobyć żywność dla rodziny! Całej rodzinie udało się wrócić z nieludzkiej
ziemi do Ojczyzny. Pod koniec czerwca 1946 roku
Grażynka wyjechała z Mamą z Myszyńca do Sopotu. Tam czekał już ojciec i przestronne mieszkanie.
A Sopot to już inna, cudowna i niezwykła historia.
Pretekstem do spotkania w Myszyńcu była
wystawa „Często powraca do mnie w snach…”,
przedstawiająca przedwojenny Myszyniec w fotografii i wspomnieniach rodziny Świąteckich. To dzięki ojcu, który, zapewne jako jeden z nielicznych,
miał przed wojną aparat fotograficzny, utrwalonych
zostało mnóstwo niezwykłych obrazów Myszyńca
i jego niezwykłych mieszkańców. Ach, jakie przecudne kurpiowskie stroje! Honorowym gościem
była Grażyna Świątecka — profesor nauk medycznych, kardiolog, nauczyciel akademicki, działaczka
społeczna, Dama Orderu Orła Białego, myszynianka
z urodzenia. Prelekcję „Życie społeczne i kulturalne Myszyńca lat trzydziestych XX wieku” wygłosił
dr Jerzy Kijowski.
Przed historyczną dzwonnicą (z 1754 r.) obok
bazyliki witano przybyłych gości. „Wczoraj” wracało, jakby było nieodległą chwilą. Panią Profesor
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witała dyrektorka biblioteki mgr Cecylia Zofia Bazydło, w kurpiowskim stroju, a jakże! Oraz prezes
Fundacji Kulturalne Kurpie, mgr Barbara Wojciulewicz. Obecna była burmistrz Myszyńca Elżbieta
Abramczyk, wyrażająca entuzjastyczne zainteresowanie władz wspomnieniami o dawnym Myszyńcu.
W dzwonnicy umieszczono wiele plansz z fotogramami i niezwykle ciekawymi opisami. Później spotkanie przeniosło się do wnętrza bazyliki, dzięki
życzliwości ks. Przemysława Soliwody, zastępującego nieobecnego ks. dziekana Zbigniewa Jaroszewskiego. Ciekawy wykład, będący innym spojrzeniem

na dawny Myszyniec i region, „ozdabiali” śpiewem:
Zofia Warych, Piotr Gołaś, dziecięcy zespół „Poziomecki” ze szkoły w pobliskiej wsi Wykrot i kapela
kurpiowska Grzesia.
Wszyscy sięgali po wydaną broszurę Grażyny
Świąteckiej „Mój Myszyniec” — pełną faktów i przypomnienia o bardzo wielu postaciach. Dzięki tym
wspomnieniom przedwojenny Myszyniec na nowo
ożył w sercach jego mieszkańców.
Autor obecnie pełni dyżury w Internecie
w języku polskim i angielskim w ramach działalności
BEFRIENDERS WORLDWIDE.

Telefony Zaufania
w kraju
Małgorzata Sznitowska

Andrzej Dramiński laureatem
konkursu dziennikarskiego
Jeden z autorów „NASZEJ GAZETY”, Andrzej
Dramiński, otrzymał wyróżnienie w dziale „Dziennikarstwo prasowe/internetowe” w 13. Konkursie im.
Seweryna Pieniężnego organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.
Nagrodę przyznano za cykl zatytułowany „Naszej
zagubionej tożsamości warmińskiej i mazurskiej”, na
który składały się artykuły publikowane na łamach
miesięcznika regionalnego „Debata” i w dzienniku
„Gazeta Olsztyńska”. Kapituła podkreślała podejście
historyczne oraz publicystyczne do tematu.
Okazją do poruszenia tematu były ważne rocznice. W roku 2020 przypadała 100. rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu (11 lipca 1920
r.) oraz 100. rocznica Domu „Gazety Olsztyńskiej”.
Wynik plebiscytu, poprzedzonego wielką akcją
propagandową ze strony Niemiec, był fatalny dla

Polski i polskiej ludności zamieszkującej byłe Prusy
Wschodnie, lecz nie oddawał faktycznej liczebności i znaczenia Polaków na tym obszarze. Był jednak genezą powstania Domu „Gazety Olsztyńskiej”,
który stał się ośrodkiem życia kulturalnego Polaków
między innymi zrzeszonych w Związku Polaków
w Niemczech. To z Domu „Gazety Olsztyńskiej”
7 września 1939 roku został wyprowadzony jej redaktor i wydawca Seweryn Pieniężny, a później rozstrzelany.

Uhonorowany medalem
Jako członek Komitetu Honorowego 135-lecia
„Gazety Olsztyńskiej” w dniu 26 sierpnia 2021 roku
Andrzej Dramiński został uhonorowany Medalem
135-lecia „Gazety Olsztyńskiej” (1886–2021), między innymi za publikacje związane z dziejami gazety oraz z przypominaniem 5 PRAWD POLAKÓW
i znaczenia znaku RODŁA i jego symboliki.
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TELEFONY ZAUFANIA WSPÓŁPRACUJĄCE
Z POLSKIM TOWARZYSTWEM POMOCY TELEFONICZNEJ
Miejscowość

Nr telefonu

Nazwa placówki

Godziny dyżurowania

Bielsko-Biała

33 812 26 67

Katolicki Telefon Zaufania

codziennie 16.00–21.00

Bochnia

14 611 95 95

Telefon Zaufania „ARKA”

pn–sb. 19.00–21.00

Częstochowa

192 88; 34 366 49 88

Telefon Zaufania

codziennie 16.00–6.00

Częstochowa

34 365 22 55

Jasnogórski Telefon Zaufania

codziennie 20.00–24.00

Dabrowa Górnicza

32 268 12 22

Telefon Zaufania OIK

codziennie 19.00–22.00

Gdańsk

58 301 00 00

Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

codziennie 16.00–6.00,
pn i czw. 12.00–16.00

Jastrzębie Zdrój

32 471 78 78

Telefon Zaufania „Kontakt”

codziennie oprócz niedziel i świąt 18.00–22.00

Katowice

32 256 92 78

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”

pn, śr. 19.00–7.00, pozostałe dni 18.00–7.00

Katowice

694 952 067

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

codziennie 18.00–6.00

Katowice

32 253 05 00

Katolicki Telefon Zaufania

całodobowo

Kraków

12 192 88

Młodzieżowy Telefon Zaufania

pn–pt. 10.00–22.00

Kraków

12 413 71 33

Telefon Zaufania

codziennie 16.00–21.00

Kraków

12 411 60 44

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

całodobowo

Lublin

81 747 98 21

Telefon Zaufania dla osób niepełnosprawnych

codziennie w ciągu dnia

Miechów

41 383 41 00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

pn–pt. 17.00–19.00

Mysłowice

32 307 46 91

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

pn i czw. 17.00–20.00

89 192 88; 89 527 00 00

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

całodobowo

Piekary Śląskie

32 391 00 00

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych

pn–pt. 17.00–20.00

Poznań

61 865 10 00

Katolicki Telefon Zaufania

pn–sob. 17.00–21.30

Radom

800 311 800

Telefon Zaufania „Linia Braterskich Serc”

pn–pt. 18.00–22.00

Siedlce

800 664 447

Katolicki Telefon Zaufania

pn–pt. 17.00–0.00

Siedlce

25 644 57 06

Stow. Rodzin Abstynenckich „Styl życia”

pn–sob. 18.00–21.00

Słupsk

59 841 46 05

Telefon Zaufania Centrum Trzeźwości Stowarzyszenie „Krokus”

pn–sob. 17.00–21.00

Sopot

58 691 59 15

Telefon Zaufania i Netporadnia dla osób w nieplanowanej ciąży oraz po aborcji

codziennie 18.00–23.00

Gdańsk–Sopot

58 380 21 41

Katolicki Telefon Zaufania „Nadzieja”

codziennie oprócz niedziel i świąt 17.00–21.00

Sosnowiec

32 29 29 893

Katolicki Telefon Zaufania

pn–sob. 16.00–21.00

Szczecin

91 885 11 11; 801 009
741

Katolicki Telefon Zaufania

pn–pt. 17.00–20.00

Świętochłowice

32 770 00 44

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

pn–sob. 17.00–20.00

Tarnów

14 621 01 91

Telefon Zaufania „Arka”

pn–czw. 16.00–20.00
pt–nd. 16.00–6.00

Toruń

56 622 00 00

Telefon Zaufania

pn–pt. 17.00–21.00

Warszawa

22 192 88

Młodzieżowy Telefon Zaufania

pn–wt. 15.00–19.00

Warszawa

800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki–Narkomania

pn–nd. 16.00–21.00

Warszawa

22 628 52 22

TZ dla osób o innej orientacji seksualnej Lambda

pn–pt. 18.00–21.00

Wrocław

71 77 66 208

Telefon Zaufania

sob, nd. i święta 9.00–20.00

Wrocław

71 321 35 46

Duszpasterski Telefon Zaufania

pn–sb. 18.00–21.00

Zakopane

18 192 88

Zakopiański Telefon Zaufania

codziennie 18.00–22.00

68 327 18 63

Telefon Zaufania

śr. 17.00–20.00

Olsztyn

Zielona Góra
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Byli wśród nas
Ś.p. Marian Szatybełko (1928–2021)
Polski przyrodnik, doktor nauk przyrodniczych, absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziału Rybactwa Wyższej Szkoły Rolniczej
w Olsztynie, polityk, poseł na Sejm IX i X kadencji, społecznik, działacz katolicki.

Był wśród gdańskich dyżurnych Telefonu Zaufania
prawie od samych początków. W tej posłudze serca nie
przeszkadzał mu jego status naukowca, polityka, posła
na Sejm.
Wszędzie walczył o prawo do życia. Jako żołnierz
Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, w przestrzeni społecznej o prawo do życia nienarodzonych, o prawo do
godziwej egzystencji dla niepełnosprawnych, w Telefonie Zaufania o życie tych, którzy zamierzali je sobie
odebrać.
W książce Telefon Zaufania — Słucham jest poruŹródło: Międzynarodowe Centrum Informacyjne Pamięć i Tożsamość. Zdjęcie ze strony
szające świadectwo p. Mariana. Dotyczy ono kobiety,
internetowej http://pamiecitozsamosc.pl/kilkudziesieciu-uciekinierow
która przygotowała precyzyjnie zamach na życie swoje
i swoich dzieci. Ale przedtem chciała usłyszeć czyjś głos (chociaż była głęboko przekonana, że nikt i nic nie może
jej pomóc). Długa nocna rozmowa w Telefonie Zaufania z p. Marianem zmieniła dramatyczną decyzję tej kobiety.
Uratowane życie ludzkie. I gdyby nawet w całej posłudze TZ było to tylko jedno uratowane życie, to cały trud czuwania, nieprzespanych nocy, przeżywania dramatów ludzkich w rozmowach w TZ nie poszedłby na marne. „Kto
ratuje jedno życie ludzkie, to jakby uratował cały świat” — głosi napis na medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów.
Marian Szatybełko przeszedł przez życie, czyniąc dobro. Zajaśniało w nim piękne Człowieczeństwo, całe zanurzone w Chrystusie. Widywaliśmy go prawie codziennie na Mszy Świętej. Był członkiem Żywego Różańca. Takim
go zapamiętamy.
Jesteśmy wdzięczni Opatrzności, że był z nami, był jednym z nas.

Ś.p. Barbara Ewicz (1956–2021)
Urodziła się 14 grudnia 1956 roku, zmarła 23 sierpnia 2021 roku. Została pochowana na cmentarzu w Gdańsku-Krakowcu.
Od 2007 roku dyżurowała w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, niosąc pomoc ludziom
będącym w kryzysie psychicznym. W roku 2011 zawiesiła dyżury w związku z koniecznością opieki nad mamą
cierpiącą na chorobę Alzheimera. Mama zmarła w 2020 roku, a Basia sama zachorowała i nie zdążyła już powrócić
do dyżurów w TZ.
Była również członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej w latach 2008–2011.
Basia była niezwykłą osobą: pełną ciepła, dobra, życzliwości, a także wrażliwą i otwartą na potrzeby innych
ludzi. Zawsze chętnie pomagała potrzebującym, wspierała osoby starsze, brała udział w akcjach charytatywnych
na rzecz chorych dzieci, krzywda innych nie była jej obojętna. Bardzo kochała swoją rodzinę.
Jej odejście napełnia nas ogromnym żalem i smutkiem, zostawiła po sobie wiele dobra i będzie jej nam bardzo
brakowało.

Gdański Telefon Zaufania
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej
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Program
Jesiennej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Polskiego Towarzystwa Pomocy
Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
„Aktywność społeczna a COVID-19 — wpływ ograniczeń aktywności społecznej
wywołanych epidemią COVID-19 na zdrowie fizyczne i psychiczne
oraz poziom uzależnień od czynników psychoaktywnych”
Sopot, 8–10 października 2021
Konferencja odbędzie się w salach przykościelnych Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny
Gwiazdy Morza w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 19
8 października 2021 (piątek)
10.00–10.50 Msza św. w intencji dyżurnych Telefonów Zaufania
Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza, w Sopocie
(również transmitowana na kanale YouTube)
11.00–11.10 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka, Prezes PTPT
11.10–12.00 Wpływ mediów na profilaktykę zachowań samobójczych, wykład i dyskusja
mgr Ryszard Jabłoński,
suicydolog, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego,
Uniwersytet Warmińsko Mazurski
12.00–13.00 Żałoba patologiczna a syndrom ocalonego od aborcji, wykład online i dyskusja
ks. dr Jan Jankowski,
filozof, psychoterapeuta, Członek Stowarzyszenia doradców programu Żywa Nadzieja,
absolwent Szkoły Psychoterapii i Psychoanalizy w Aix-en-Provence, Béziers, Francja
13.00–14.00

Przerwa na lunch

14.00–14.30 Forum pomagania, trudne rozmowy w Telefonach Zaufania — praca w grupach
14.30–16.10 Problemy profilaktyki pornografii u dzieci i młodzieży, wykład i dyskusja
Informacja nt. projektu dotyczącego wspierania kondycji psychicznej uczniów
realizowanego przez IPZIN na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki
dr Szymon Grzelak,
psycholog, praktyk i badacz zajmujący się zagadnieniami wychowania
i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży
16.10–16.30

Przerwa na kawę

16.30–17.20 Przemoc emocjonalna wobec dzieci w sytuacji okołorozwodowej, wykład i dyskusja
prof. dr hab. Magdalena Błażek,
psycholog, Gdański Uniwersytet Medyczny
17.20–18.00 Rozmowa z trzeźwym alkoholikiem z AA, p. Zbyszkiem Krzymińskim
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska,
Gdański Uniwersytet Medyczny
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9 października 2021 (sobota)
09.00–10.45 Inwazja technologii w życie dzieci i młodzieży w związku ze zdalną nauką
— wpływ na ich zdrowie psychiczne, wykład i dyskusja
dr Bogna Białecka,
psycholog, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Poznań
10.45–11.15

Przerwa na kawę

11.15–12.15

Rodzina wobec problemu uzależnień, wykład i dyskusja
mgr Jolanta Łazuga-Koczurowska,
psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, superwizor, dyrektor Ośrodka
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

12.15–13.00 Problemy rodzin z dziećmi z wadami wrodzonymi, wykład i dyskusja
prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba,
Gdański Uniwersytet Medyczny
13.00–14.00

Przerwa na lunch

14.00–14.30 Forum pomagania, trudne rozmowy w Telefonach Zaufania — praca w grupach
14.30–15.30 Dzieci wysoko wrażliwe — szanse i zagrożenia, wykład online i dyskusja
dr Beata Kostrubiec Wojtachnio,
psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie,
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
15.30–16.30 Różne oblicza przemocy „Gaslighting” wykład online i dyskusja
ks. dr Grzegorz Kudlak,
psycholog, Uniwersytet Warszawski
16.30–17.00

Przerwa na kawę

17.00–17.30 Poczucie celu i sensu życia a etap choroby nowotworowej, wykład i dyskusja
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz,
psycholog, Gdański Uniwersytet Medyczny
17.30–18.00 Znaczenie humoru w medycynie
doc. dr. n. med. Zbigniew Bohdan,
lekarz pediatra, Gdański Uniwersytet Medyczny

10 października 2021 (niedziela)
09.00–13.00 Forum pomagania, trudne rozmowy w TZ — wymiana doświadczeń
Wpływ ograniczeń aktywności społecznej wywołanych epidemią COVID-19
na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poziom uzależnień od czynników
psychoaktywnych — dyskusje w grupach

Spis treści
Profilaktyka zachowań samobójczych. Czy wszyscy powinniśmy brać w niej udział?

Kochani,

mgr Ryszard Jabłoński.............................................................................................................................1

po rocznej przerwie spotkamy się ponownie na Konferencji PTPT, w Sopocie.
Przyjęliśmy formę hybrydową spotkania. Tych, którzy z różnych powodów
nie będą mogli przyjechać do Sopotu, zapraszamy do uczestnictwa online.
Czekamy na Was z radością. Mamy nadzieję, że Sopot przywita Was
słońcem i będzie okazja do odnowienia i wzmocnienia naszych przyjaźni.

Wrażliwość, która przeszkadza,wrażliwość, która pomaga
dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio.............................................................................................................3
Różne oblicza przemocy. Gaslighting
ks. dr Grzegorz Kudlak...........................................................................................................................5
Przemoc emocjonalna wobec dzieci w sytuacji okołorozwodowej
prof. dr hab. Magdalena Błażek..............................................................................................................8
Rodzina a problem uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży
mgr Jolanta Łazuga-Koczurowska........................................................................................................11

Zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby obrady były owocne.

Kłamstwo jako akt komunikacji interpersonalnej
prof. dr hab. Mieczysław Ciosek..........................................................................................................15

W imieniu Zarządu PTPT
i Redakcji „Naszej Gazety”
Grażyna Świątecka
Prezes

Żałoba zniekształcona a „syndrom ocalonego od aborcji” — c.d.
ks. dr Jan Jankowski..............................................................................................................................19
Poddajmy się fali wzruszeń serc naszych…
Andrzej Dramiński................................................................................................................................27
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