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WPROWADZENIE

Życie każdego człowiek naznaczone jest stratami. Najbardziej bolesne i najdo
tkliwsze uwikłane są w kontekst śmierci, śmierć osoby ukochanej oznacza bo
wiem nieobecność dla świata i dla nas samych. Każda strata, każde trudne do
świadczenie może spowodować rozwój kryzysu psychologicznego, czyli specy
ficznego stanu psychicznego o pewnej dynamice, nacechowanego niepokojem
i napięciem.
Kryzys rozpoczyna się, gdy człowiek nie może rozwiązać jakiegoś trudnego
problemu. Niemożność uporania się z problemem może wynikać z różnych
przyczyn.
1. Problem jest zbyt duży lub wszechogarniający, tak jak to dzieje się po śmierci
kogoś kochanego.
2. Problem może mieć znaczenie tylko dla danej osoby, dlatego należy go inter
pretować z subiektywnego punktu widzenia. Może mieć szczególne znacze
nie tylko w kontekście uprzednich doświadczeń i nierozwiązanych konflik
tów.
3. Trudna sytuacja może pojawić się w okresach szczególnej wrażliwości i po
datności jednostki. Może to być na przykład czas dorastania, naznaczony róż
nymi, niezmiernie ważnymi celami do spełnienia.
4. Wymagający rozwiązania problem ujawnia się, gdy dotychczas stosowane
mechanizmy zmagania się z trudnościami są zablokowane, na przykład
umarła osoba, która stanowiła źródło autentycznego wsparcia.
5. Bolesny problem zastaje osobę zupełnie nieprzygotowaną. Jest całkowicie
nowy. Nie rozwinęły się jeszcze mechanizmy zmagania się z trudnościami
(Puryear 1981). Kryzys jest to taki stan psychiki i sytuacji, który ma charakter
przełomowy, zwrotny. W czasie kryzysu rozstrzyga się stan zdrowia człowie
ka oraz charakter jego związków z otoczeniem, jak i kierunek dalszego roz
woju (Sęk 2001).
Nierozwiązany problem wywołuje napięcie, niepokój, poczucie dyskomfortu
psychicznego. Rozpoczyna się kryzys psychologiczny, stanowiący reakcję
człowieka zdrowego na sytuację trudną (Płużek 1997). Kryzys może przejawiać
się w związku z następującymi problemami (Bancroft, Graham 1996):
1. Straty - drogiej osoby poprzez śmierć lub porzucenie, poczucia własnej war
tości, źródeł wsparcia, zdrowia lub zaufania do innych, poczucia tożsamości
i wolności.
2. Zmiany - pracy, stanu cywilnego, roli rodzicielskiej, tożsamości.
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3. Zaburzenia relacji interpersonalnych pomiędzy bliskimi osobami. W tych
przypadkach niezbędne jest zazwyczaj rozwiązanie kwestii wrogości i innych
emocji.
4. Konflikty - niemożności wyboru jednej z alternatyw.
Może przejawiać się na wielu płaszczyznach życia:
a) emocjonalnej - poprzez przeżywanie lęku, poczucie winy i krzywdy;
b) biofizycznej - rozstrojenie i dezintegracja procesów fizjologicznych, np.
nudności, biegunki, bóle głowy;
c) poznawczej - poprzez upośledzenie i załamanie się zwykłej zdolności roz
wiązywania problemów i podejmowania decyzji;
d) zmiany zachowania - dla której znamienna jest niezdolność do pełnienia
zwykłych funkcji (Kubacka-Jasiecka 1997).
Zazwyczaj człowiek koncentruje się na objawach kryzysu, prawie „zapomi
na” o jego przyczynach. Problem wciąż; pozostaje nierozwiązany, niepokój i ból
psychiczny nasilają się. Wówczas wzrasta podatność na pomoc otoczenia,
otwartość na zmiany.
Interwencja kryzysowa kieruje się następującymi zasadami:
1. Natychmiastowość pomocy.
2. Działanie. Interwent aktywnie uczestniczy w procesie oceny sytuacji i razem
z klientem ustala plan działania.
3. Ograniczony cel. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest uniknięcie
katastrofy oraz umożliwienie powrotu do poprzedniego stanu równowagi
psychicznej.
4. Nadzieja i oczekiwania. Interwent musi zaszczepić nadzieję.
5. Wsparcie. Interwent musi zapewnić wsparcie klientowi, głównie poprzez
swoją obecność i dostępność w czasie procesu. Wsparcie powinno być
udzielane w rozsądnych dawkach, aby nie miało charakteru nadmiernego.
6. Koncentracja na rozwiązaniu problemu. Stanowi istotę interwencji kryzyso
wej. Należy wyodrębnić problem, który tkwi u podłoża kryzysu, a następnie
asystować klientowi w rozwiązaniu go. Uwaga interwenta i terapeuty musi
skupić się na problemie i strategiach rozwiązania.
7. Obraz siebie. Należy poczynić wysiłek, aby ocenić i zrozumieć koncepcję
siebie klienta oraz wpływ, jaki na niego wywierają wszelkie strategie inter
wencji.
8. Tendencja do opierania się na sobie. Uwaga musi być skierowana na wzmo
żenie owej tendencji i przezwyciężenie zależności (Puryear 1981). Stan nie
pokoju i napięcia, dyskomfortu psychicznego w stopniu maksymalnym trwa
około 6 tygodni (por. Caplan 1964). Potem dochodzi do zmian psychopatologicznych lub do zwycięskiego zakończenia. Kryzys bowiem może stać się
szansą przebudowy własnego systemu wartości, zmiany jego hierarchii.
W czasie kryzysu można odnaleźć sens własnego istnienia. Kryzys może
również zmienić postawy wobec innych ludzi w kierunku większej akceptacji
i tolerancji. Paradoksalnie może doprowadzić do większej radości życia. Jako
wymowny przykład mogą tutaj służyć badania cytowane przez Csikszentmi-
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halyi (1996), dotyczące młodych mężczyzn sparaliżowanych wskutek nie
szczęśliwego wypadku. Tragiczne doświadczenie przyniosło im cel życia, ja
sno określony, jakiego nie mieli wcześniej.
Emocje wyzwolone w czasie kryzysu mogą stać się problemem samym
w sobie. Kulturowe, rodzinne lub osobowościowe czynniki mogą hamować
wyrażanie emocji, to z kolei wywiera ujemny wpływ na osobowość i zapobiega
rozwiązaniu problemów. Na przykład niewyrażony gniew, przejawiający się
w wycofaniu z relacji społecznych lub negatywnym zachowaniu, prowadzi do
dewastujących skutków. Terapeuta udzielający pomocy osobie w kryzysie psy
chologicznym powinien postawić sobie następujące cele (Bancroft, Graham
1996):
1. Umiejętność prawidłowego wyrażenia emocji. Gdy jest to konieczne, zachęca
się klienta do właściwej ekspresji emocji w kontaktach z rodziną. Klient po
winien ocenić swoje uczucia jako zrozumiałą reakcję na kryzys i wyrazić je
w odpowiedni sposób.
2. Rozwój właściwej komunikacji. Problem tkwi nie tylko w umiejętności eks
presji uczuć, ale również przekazania ich znaczenia. Może to być reakcja na
kryzys, lecz częściej odzwierciedla trudności pacjenta w zakresie komunika
cji.
3. Przyspieszenia zrozumienia własnych problemów i ich reperkusji. Niemoż
ność pojęcia przyczyn doświadczenia traumatycznego i własnych reakcji
emocjonalnych pogłębia smutek. Na przykład zgwałcona kobieta często od
czuwa poczucie winy z powodu swojej bierności w czasie gwałtu. Terapeuta
wyjaśnia charakter doświadczenia traumatycznego oraz sekwencję emocji,
zazwyczaj doświadczanych w takiej sytuacji. Należy poinformować osobę, że
poczucie winy i tendencja do samooskarżeń należą do charakterystycznych
objawów po zaistnieniu poważnego stresu.
4. Ujawnienie troski i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Troska i empatia
są niezwykle ważne w interwencji kryzysowej. Wzmocnienie poczucia włas
nej wartości może się dokonać poprzez wyszukanie w przeszłości pacjenta
źródeł, z których może on obecnie czerpać siłę do przezwyciężenia kryzysu.
5. Rozwój strategii rozwiązywania problemu. Jest to niezwykle ważne, gdyż
w czasie kryzysu klient podejmuje wiele błędnych, daremnych prób wyjścia
z sytuacji.
Zatem zadania interwencji kryzysowej są trudne, niejednokrotnie wykraczają
poza okres przypisany trwaniu kryzysu. Zasadniczo terapeuta musi być przygo
towany do odpowiedzi na pytania zazwyczaj kierowane do niego przez osobę
w kryzysie (Scott 2000):
1. Co mi się przydarzyło? Sposób spostrzegania doświadczenia traumatycznego
ma charakter osobisty. Wspominał już o tym Caplan (1964). Niekiedy czło
wiek w kryzysie pomniejsza znaczenie traumy, jest to swoisty sposób obrony.
Nie jest nawet konieczne, aby w fazie wstępnej kryzysu osoba właściwie
oceniała swoje tragiczne doświadczenie. Każdy objaw zespołu stresu poura
zowego może być ujmowany jako prawidłowa reakcja na trudną sytuację,
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która niekiedy przywodzi pamięć poprzednich traumatycznych doznań. Jeżeli
jednak reakcje przekraczają granice oczekiwanych, wówczas wskazane jest
skierowanie na terapię.
2. Co stanie się ze mną? Skuteczna interwencja wymaga, aby interwent miał
nadzieję na pomyślne rozwiązanie kryzysu. Istotne jest to, że większość osób
po traumatycznych doświadczeniach powraca do równowagi psychicznej
w przeciągu trzech miesięcy, a u 40% nie następuje to nigdy. W której grupie
znajdzie się klient, zależy głównie od historii jego życia, możliwości uzyska
nia wsparcia oraz mechanizmów zmagania się z trudną sytuacją.
3. Co będzie, jeżeli już nie będę się czuł lepiej? Interweniujący powinien za
pewnić osobę w kryzysie, że gdy jej stan psychiczny nie poprawi się, wów
czas zostanie skierowana na terapię.
4. Czy jestem bezpieczny? Interweniujący powinien uświadomić klientowi, że
powrót do normalności przypomina raczej maraton niż krótki bieg oraz że
w okresie kryzysu może odczuwać dystans w stosunku do innych ludzi, ale
kontakt z bliskimi, nawet w zmniejszonym wymiarze, powoduje, że może
powrócić zadowolenie z tych związków. Należy również ostrzec klienta, że
problemy i trudności mogą pojawić się później.
Interwencja kryzysowa ma zatem charakter doraźny, aczkolwiek stawia sobie
ambitne cele. Pomoc w tych przypadkach ma charakter pogotowia ratunkowego.
Podobnie jak pogotowie, może uratować życie, aczkolwiek powrót do pełnego
zdrowia wymaga już długotrwałych działań.
k k k

Kryzys jest punktem zwrotnym, przełomowym, w którym rozstrzyga się dalszy
kierunek rozwoju jednostki (Puryear 1981; Bancroft, Graham 1996; Kubacka-Jasiecka 1997; Płużek 1997; Sęk 2001). Człowiek może wykorzystać kryzys
zarówno do rozwoju osobowości, jak i znalezienia sensu własnego istnienia. Kry
zys może pozwolić na nabycie nowych umiejętności, które mogą zostać wykorzy
stane, gdy przyjdą następne trudne chwile. W okresie jego trwania osłabiają się
mechanizmy obronne, człowiek pragnie pomocy i jest gotowy do dokonania
zmian, dlatego też niektórzy terapeuci prowokują kryzys, aby ich pomoc była
bardziej skuteczna (Puryear 1981), aby zainicjować rozwój osobowości.
Kryzys może zostać sprowokowany u ludzi, tkwiących w stagnacji życiowej,
wymagającej zmiany. „Kryzys bowiem może rozsadzić od wewnątrz to, co za
skorupiałe, rutynowe, co stało się zwykłą normalnością” (Kast 2001, s. 33).
Kryzys może zastępować motywację do zmian.
Objawy kryzysu psychicznego mogą splatać się z symptomami zespołu stre
su pourazowego, aczkolwiek ten ostatni ma zazwyczaj charakter odroczony
w relacji do doświadczenia traumatycznego. Kryteria diagnostyczne zespołu
stresu pourazowego ustalono w 1980 roku i wprowadzono je do trzeciej wersji
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (DSM), a następnie, w zrewidowanej
formie, do DSM IV (Rosenhan, Seligman 1994). Badania niezbędne do wyzna
czenia kryteriów przeprowadzono w grupach osób ocalałych z pożarów, eksplo
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zji, powodzi czy też obozów koncentracyjnych. Najwięcej jednak osób z tego
typu zaburzeniem wywodzi się z grup ludzi, którzy uniknęli śmierci
w wypadkach samochodowych (Scott 2000).
Z kolei Cavanaugh i Rogers (1983) podają, że badania dotyczyły weteranów
wojny w Wietnamie, przestępców kryminalnych oraz ofiar przestępstw, szcze
gólnie zgwałconych kobiet. Zespół stresu pourazowego powstaje u ludzi, którzy
doświadczyli groźby utraty życia lub poważnych uszkodzeń ciała, integracji
własnej lub innych. Mogli być również tylko świadkami traumatycznych wyda
rzeń. W reakcji na traumę pojawia się intensywny niepokój, poczucie bezna
dziejności i grozy. Podobnie jak w przypadku kryzysu, niezwykle ważna jest
subiektywna ocena doświadczenia, która wyznacza sposób reakcji (Scott 2000).
Od tej subiektywnej interpretacji zależy głównie dalszy rozwój sytuacji. Trau
matyczne doświadczenie może być odmiennie pojmowane przez różnych ludzi
w zależności od ich osobowości i historii życia. Wcześniejsze traumatyczne
doświadczenia przysposabiają do przeżywania zespołu stresu pourazowego,
podobnie jak i uprzednie choroby psychiatryczne. Ważne są cechy osobowości,
w tym podatność na pobudzenie emocjonalne (Scott, Stradling 2000).
Uwarunkowanie reakcji na stres traumatyczny jest bogate, zaliczyć tu można
wiele czynników:
1. Typ doświadczenia - rodzaj uszkodzenia, znaczenie utraconych wartości,
stopień zagrożenia bytu jednostki i grupy, czas trwania urazu itp.
2. Cechy indywidualne jednostki - uwrażliwienie i podatność na patologię,
wiek, stan zdrowia, deficyty biologiczne i społeczne, zasoby odpornościowe.
3. Cechy środowiska po traumie i w czasie powrotu do równowagi, poziom
altruizmu i wsparcia w środowisku (Sęk 2001, s. 261).
Podobnie jak kryzys, zespół stresu pourazowego zmienia jednostkę, która
staje się już innym człowiekiem. Przyjaciele i krewni są świadomi zmian, które
dokonały się w osobowości bliskich (Scott, Stradling 2000). Jedną z wielu kon
sekwencji traumatycznego doświadczenia jest zburzenie wizji przewidywalnego
świata. Powoduje to brak poczucia bezpieczeństwa oraz nienaruszalności włas
nych granic. Dominuje lęk, gniew i bezsilność. Prowadzi to do unikania innych
ludzi oraz kryzysów suicydalnych (Sęk 2001). Nie tylko jednostka oddali się od
bliskich sobie ludzi, ale również oni odchodzą od niej, gdyż swoim zachowa
niem sprawia wiele trudności (Dudek 2003).
Zespół stresu pourazowego najczęściej ma charakter odroczony. W kryzysie
psychologicznym, mającym miejsce bezpośrednio po tragicznym doświadcze
niu, jednostka jest zbyt pochłonięta swoim cierpieniem, aby systematycznie
korzystać z poradnictwa psychologicznego. Potrzebuje również czasu, aby wy
próbować własne mechanizmy zmagania się z trudną sytuacją. Większość osób
z zespołem stresu pourazowego korzysta z pomocy profesjonalnej wiele miesię
cy po kryzysie. Niezwykle rzadko rozpoczyna systematyczną pracę nad sobą
w trudnym okresie (Scott, Stradling 2000). Można zatem sądzić, że „zaniedba
nie” kryzysu psychologicznego wiąże się z zespołem stresu pourazowego. Gdy
osoba uzyska skuteczną pomoc, w czasie kryzysu nie dochodzi do zespołu stresu
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pourazowego. Niektóre objawy zarówno kryzysu psychologicznego, jak i ze
społu stresu pourazowego są wspólne, inne zaś znamienne tylko dla PTSD. Ze
spół charakteryzuje się następującymi objawami (Weiss, za Scott 2000):
1. Natrętne, powtarzające się wspomnienia doświadczenia traumatycznego.
Wspomnienia mają charakter spontaniczny i niekontrolowany, „żyją własnym
życiem”, są niepożądane i trudno je zatrzymać. Jako przykład może tutaj słu
żyć nagłe wspomnienie martwego ciała córki w czasie jazdy samochodem.
2. Powtarzające się i przynoszące dyskomfort psychiczny sny o doświadczeniu
traumatycznym. Koszmarne sny są jednym z najbardziej typowych objawów
zespołu stresu pourazowego. Koszmarne sny według DSM IV są to nawraca
jące, przynoszące cierpienie marzenia senne. Sen może bezpośrednio odnosić
się do traumy lub mieć znaczenie symboliczne. Sny o potworach, upadku ze
skał oraz związane z troskami i konfliktami dnia codziennego nie wchodzą
w rachubę. Dobrą ilustrację tego stanowią badania osób prześladowanych
z przyczyn politycznych w Polsce w latach 1944-1956. Wśród badanych 90
osób u 76% stwierdzono występowanie nawracających marzeń sennych o tre
ści bezpośrednio odnoszącej się do urazu (por. Rutkowski 2000).
3. Nagłe uczucie, że traumatyczne doświadczenie powraca i trzeba je ponownie
przeżyć. Do tej kategorii należą złudzenia, pseudohalucynacje i epizody dysocjacji (np. flashback - polegający na pojawieniu się wyrazistego obrazu
tragicznego wydarzenia). Należy tutaj poczynić odróżnienie od natarczywych
wspomnień (osoba jest świadoma, że przeżyła je kiedyś). W czasie doświad
czenia, znamiennego dla zespołu objawów stresowych, człowiek nie potrafi
odróżnić teraźniejszości od przeszłości. Jego zachowanie może mieć charak
ter dysocjacji, czasem nie zdaje sobie z tego sprawy. Na przykład osoba, która
uczestniczyła w wojnie, słyszy nagle strzały z karabinu maszynowego i kryje
się, przed oczami przesuwają się jej obrazy walki. Ponowne przeżycie traumy
może być wywołane widokiem krwi lub ciała zwierzęcia na poboczu auto
strady.
4. Silny dyskomfort psychiczny, związany z ekspozycją bodźców łączących się
z traumatycznym doświadczeniem. Bodźce symbolicznie połączone z traumą
lub przypominające ją wywołują lęk, niepokój i gniew. Mogą to być rocznice
tragicznych wydarzeń lub miejsca i przedmioty związane z nimi, zakłócające
w znacznym stopniu funkcjonowanie psychospołeczne. Podobny element wy
stępuje w kryzysie związanym z procesem żałoby. Osoby mogą odczuwać
silny lęk przed przedmiotami, związanymi z osobami bliskimi. W znanym mi
przypadku matka tragicznie zmarłego syna tylko raz w tygodniu oglądała je
go zdjęcia. Wszystkie były głęboko schowane na dnie szuflad.
5. Fizjologiczne doznania związane z ekspozycją bodźców wiążących się
z traumatycznym doświadczeniem. Widok miejsc i przedmiotów skojarzo
nych z traumatycznym przeżyciem może wywołać szereg objawów fizjolo
gicznych, takich jak: nieregularny oddech, uczucie ściskania w piersi, ciężaru
w żołądku, zimnych rąk i nóg itp. Osoba często stara się unikać miejsc i
przedmiotów przywołujących pamięć traumy również z uwagi na fizjologicz
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ne doznania, np. zgwałcona w windzie kobieta oblewa się potem, gdy wcho
dzi do niej. Doznania te zazwyczaj są niezmiernie wyczerpujące i stresujące.
6. Unikanie myśli, uczuć lub rozmów związanych z doświadczeniem traumatyzującym. Jednostka stara się nie dopuszczać do myśli i uczuć, które współwystępują z traumą, ani też nie chce rozmawiać o tym, co ją spotkało. Czasem
pije alkohol lub zażywa narkotyki, aby przyćmić wspomnienie negatywnych
doświadczeń. Innym sposobem ucieczki od wspomnienia traumy jest nad
mierna praca. Niekiedy człowiek jest świadomy, że stosuje pewne strategie,
aby „zapomnieć” o bolesnym, tragicznym przeżyciu.
7. Unikanie czynności, miejsc lub ludzi przywołujących wspomnienie traumy.
Zarówno unikanie myśli, uczuć, rozmów, jak i czynności, miejsc i ludzi nie
zawsze jest skuteczne w przezwyciężeniu stresu. Przykładowo ofiary pożaru
w Stoczni Gdańskiej (por. Borys, Morawski 1997) nagle wybiegały z różnych
imprez gromadzących większą ilość ludzi, np. seansów kinowych. Powodzia
nie odczuwali lęk przed przejściem przez most (por. Weiss, za Scott 2000).
8. Niemożność przypomnienia sobie ważnych aspektów traumatycznego do
świadczenia. Człowiek nie może przypomnieć sobie wszystkich wątków do
tyczących traumy. W pamięci pozostają poważne luki. Psychogeniczna
amnezja może być częściowa lub całkowita. Przy opisie zdarzenia ujawnia się
wysoki poziom dyskomfortu psychicznego. Jednostka nie jest w stanie przy
wołać wszystkich aspektów bolesnego doświadczenia, np. człowiek, którego
żona zginęła w wypadku samochodowym, nie pamiętał, w jakich okoliczno
ściach dowiedział się ojej śmierci (Weiss, za Scott 2000). Tego typu amnezji
nie bierze się pod uwagę, gdy ktoś zapomniał o drobnych szczegółach zda
rzenia lub doznał uszkodzenia mózgu, był pod wpływem narkotyków, alko
holu.
9. Znaczne zmniejszenie zainteresowań ważnymi dawniej aktywnościami. Cha
rakterystycznym objawem zespołu stresu pourazowego jest osłabienie zainte
resowań sprawami, które niegdyś miały duże znaczenie. W świetle dramatu,
który stał się udziałem jednostki, całkowicie straciły swą wagę ulubione zaję
cia i zainteresowania, uprzednio wypełniające życie.
10. Uczucie oddalenia od innych osób. Osoby z rozpoznaniem zespołu stresu
pourazowego doznają poczucia alienacji i dystansu wobec innych. Podobnie
zmieniają się postawy wobec innych w kryzysie.
11. Zawężony zasięg emocji. Osoby doznają poczucia psychicznej martwoty
i pustki oraz braku uczuć, które ich zdaniem powinny występować. Można to
traktować jako swoisty mechanizm obronny, chwilę przerwy w cierpieniu.
12. Poczucie skróconej przyszłości lub jej braku, wrażenie, że życie nie będzie już
długo trwało. Powoduje to, że człowiek żyje już tylko dniem dzisiejszym, np.
nie rozumiejąc, że praca może mieć znaczenie dla jego przyszłości.
13. Trudności z zasypianiem, niemożność dłuższego snu. Jak pamiętamy, dodat
kowo w czasie snów pojawiają się treści związane z urazem.
14. Drażliwość lub wybuchy gniewu. Osoby ujawniają poczucie, że straciły
kontrolę nad swoimi emocjami i obawiają się, że utracą ją całkowicie.
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15. Trudności z koncentracją uwagi, np. w pracy. Mogą mieć związek z poja
wieniem się natarczywych myśli i wyobrażeń doświadczenia traumatyczne
go. Szczególnie dotkliwie zakłócają zadania poznawcze.
16. Nadmierna czujność na różnorodne bodźce i ewentualne zagrożenia, wykra
czające poza zakres realnej oceny sytuacji. Na przykład rodzice ofiar pożaru
w Stoczni Gdańskiej obserwowali autentyczny niepokój u swoich dorastają
cych dzieci z powodu braku gaśnicy pianowej w mieszkaniu (por. Borys,
Morawski 1997).
Zespół stresu pourazowego występuje później niż kryzys psychiczny w rela
cji do doświadczenia traumatycznego, ma również bardziej przewlekły cha
rakter. Kryzys psychiczny powinien zamknąć się w obszarze sześciu tygo
dni, zespół rozwija się w różnym czasie: od kilku godzin do kilku lat, z róż
nym nasileniem poszczególnych objawów. Interwencja kryzysowa może być
krótka i mieć charakter doraźny (Scott 2000), natomiast zespół stresu poura
zowego wymaga już dłuższej terapii. Właściwa interwencja kryzysowa mo
że zapobiec powstaniu zespołu stresu pourazowego.
17. Skłonność do reagowania ucieczką w odpowiedzi na różne bodźce, niemające znaczenia dla innych, np. nagły hałas. Jednym ze szczególnie niepożąda
nych skutków doświadczenia traumatycznego jest zjawisko wiktymizacji, tj.
ustawiczne myślenie o sobie w kategoriach ofiary. Ujawnia się tutaj zarów
no nietolerancja dla własnych słabości i skłonność do obwiniania siebie, jak
i przyjęcie tożsamości ofiary (Sęk 2001).
„Syndrom wiecznej ofiary” jest wyrazem wtórnych korzyści emocjonalnych,
których źródłem była traumatyczna sytuacja. Mogą się również pojawić korzy
ści materialne w postaci rent i odszkodowań, jak i społeczne (kombatanctwo).
Zespół stresu pourazowego może wywoływać ponadto tendencję do wyolbrzy
miania negatywnych cech traumy. Zwalnia to z odpowiedzialności za obronę
przed ostrymi i chronicznymi objawami oraz wywołuje przeniesienie poczucia
winy za doświadczenia poprzedzające uraz i będącej jego skutkiem traumy
(Heitzman 2002).
Zespół stresu pourazowego zbliżony jest do kryzysu, aczkolwiek wymaga
bardziej intensywnej terapii. Są również osoby, które doznają traumatycznych
doświadczeń, a nie występuje u nich zespół stresu pourazowego (Decker 1993).
Początkowo sądzono, że występuje u nich mechanizm zaprzeczania rzeczywi
stości, pozwalający na dobre samopoczucie. Kontakt z nimi pozwala stwierdzić,
że traumatyczne doświadczenia wpływają pozytywnie na ich osobowość. Może
nastąpić głęboki proces samoleczenia, wywołujący religijne odrodzenie, obu
dzenie duchowe (Decker 1993). Również i kryzys psychiczny może prowadzić
do przekształcenia osobowości i jej rozwoju.

*

*

Pierwsza część książki dotyczy kryzysu suicydalnego, czyli kryzysu naznaczo
nego myślami i pragnieniem śmierci. Każdy kryzys psychiczny może prze
kształcić się w suicydalny, dlatego też ten typ kryzysu jest analizowany jako
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pierwszy. Interwencja kryzysowa w tym właśnie kryzysie ma największą wagę.
Celem jej jest ocalenie życia jednostki. Jest to walka o życie ludzkie, nawet
wobec sprzeciwu jednostki czy też wbrew własnym wątpliwościom. Pomagają
cy nie może ustawić się w roli sędziego i decydować o wartości życia drugiego
człowieka. Powinien dążyć do ocalenia istnienia, niezależnie od tego, jakim mu
się ono jawi. Podstawowym założeniem interwencji kryzysowej jest właśnie
przekonanie, że kryzys suicydalny trwa jedynie przez pewien czas. Terapeuta
powinien utrzymać pacjenta przy życiu, aż kryzys minie.
Dramatycznym rozwiązaniem kryzysu psychologicznego jest zabójstwo
obok samobójstwa. Kryzys psychiczny wiąże się z zabójstwem w szczególny
sposób. Zabójcy po dokonaniu swego czynu mogą doświadczyć kryzysu psy
chicznego; również kryzys psychiczny mógł ich doprowadzić do zbrodni (por.
Shneidman 1976; Callahan 1994). Agresja bowiem może mieć źródło
w egzystencjalnej próżni. Przestępczość i sens życia są względem siebie w sto
sunku odwrotnie proporcjonalnym (Franki 1985).
Wobec ogromu cierpienia, którego sprawcą jest zabójca, zapomina się o tym,
że on właśnie również jest ofiarą swojego przestępstwa. Zabójstwo doprowadza
go za mury więzienia lub też do celi śmierci. Traci szansę na godne życie lub
życie w ogóle.
Trzecia część książki poświęcona jest kryzysowi, który powstaje, gdy życie
jest zagrożone poprzez chorobę. Możliwość własnej śmierci uświadamia lub
może uświadomić przypadkowość istnienia i jego przemijalność. Stanowi oka
zję do autentycznej konfrontacji z przemijaniem, odsłaniającym się powoli wo
bec perspektywy śmierci własnej lub cudzej (por. Makselon 1988, 2000). Cho
rzy często dokonują bilansu swojego życia. Po stronie „ma” może znaleźć się
cierpienie i ból, po stronie „winien” szczęście, którego nie osiągnęli. Ujemny
bilans życiowy w skrajnych przypadkach prowadzi do kryzysu suicydalnego
(por. Płużek 2000). Kryzys człowieka chorego przebiega w scenerii pogarszają
cych się objawów somatycznych i wzrastającej zależności od innych. Do zdro
wia może powrócić już zupełnie inny człowiek, który odnalazł sens życia i od
krył jego wagę i piękno.
Kryzys psychiczny może dotknąć również bliskich chorego, ludzi kochających
go. Oni również mogli dokonać konfrontacji ze śmiercią zagrażającą choremu
i sporządzają własny bilans życia. W tej sytuacji może rozwinąć się kryzys egzy
stencjalny, naznaczony utratą poczucia sensu istnienia. Ponadto muszą znaleźć
czas dla chorego pomiędzy pracą zawodową i obowiązkami domowymi, serialami
telewizyjnymi lub Internetem. Dość szybko może pojawić się kryzys wypalenia,
który powoduje, że pomoc choremu wydaje się ponad siły. W tym okresie nasila
się ambiwalencja uczuć, typowa dla każdego związku. Niektórzy bliscy zaczynają
posługiwać się mechanizmem racjonalizacji (lepiej dla chorego, aby umarł).
W tej sytuacji eutanazja zdaje się być dobrym rozwiązaniem. Akceptacja
eutanazji czy też zachęcanie chorego do niej są w znacznej mierze uwarunko
wane kulturowo, np. w Polsce nie jest ona rozpowszechniona. Na akceptację lub
odrzucenie eutanazji bardzo silny wpływ wywierają przekonania religijne. Oso
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by głęboko wierzące i wierzące nie aprobują eutanazji (por. Hołyst 2000), a tak
określa się większość Polaków. Ponad 2/3, a zatem niewiele mniej niż 3/4 doro
słych obywateli Polski nie akceptuje eutanazji (ibidem).
Następna część książki związana jest z kryzysem, który pojawia się po śmie
ci kochanego człowieka. Straciliśmy kogoś drogiego w wyniku samobójstwa,
zabójstwa lub choroby terminalnej. Doświadczenie cierpienia zmienia się
w zależność od siły związku ze zmarłym, jego wieku oraz okoliczności śmierci.
Swoiste piętno na procesie żałoby wywierają powszechnie panujące tendencje:
scjentyzm - pogląd, że nauka może wyjaśnić wszelkie strony życia ludzkiego;
pragmatyzm oparty na demokratycznie ustalonych zasadach zachowania się
człowieka wobec jednostki i świata, fascynacja młodością, komercjalizacja sta
rości, np. skracanie życia ludziom pod naciskiem firm ubezpieczeniowych oraz
banalizacja śmierci poprzez środki masowego przekazu i komputery, np. możli
wość powrotu zmarłego przeciwnika do życia (por. Makselon 2000). Makselon
twierdzi, że nie sprzyja to prawdziwej refleksji o przemijaniu. Wydaje się jed
nak, że jednocześnie umożliwia to łatwiejsze pokonanie kryzysu żałoby, ból
jednak może powrócić później w zdwojonej dawce.
Kolejna część książki obejmuje kryzysy spowodowane cudzą agresją, po
gwałceniem sfery intymności, wkroczeniem w najintymniejsze regiony życia.
Jest to kryzys w reakcji na gwałt. Należy on do bardzo dotkliwych. Może się
przekształcić w zespół stresu pourazowego.
Ostatnią część książki zajmują kryzysy tożsamości. Nieakceptowanie kie
runku własnego popędu seksualnego może stać się źródłem silnego kryzysu
psychicznego. Brak zgody na własną orientację seksualną kładzie się cieniem na
poczuciu własnej wartości i samopoczuciu psychicznym, może doprowadzić do
samobójstwa.
Wszystkie rodzaje kryzysów związane są z historią życia jednostki, jej osobo
wością i uwarunkowaniami kulturowymi. Determinanty kulturowe są szczególnie
wyraźne w odniesieniu do homoseksualizmu. Społeczny brak akceptacji homo
seksualizmu powoduje, że jednostka nie może zaaprobować własnej orientacji
seksualnej, ukrywa się, nosi maskę, nie jest sobą. Homoseksualizm może stać się
etykietą, przez pryzmat której człowiek jest oceniany. Homoseksualiści zatem
pragną ukryć swą odmienność i wywołać dobre wrażenie (Lew-Starowicz 1999).
Lęk przed odrzuceniem otoczenia prowadzi do destabilizacji emocjonalnej. Rów
nowagę emocjonalną osiągają tylko w swoim gronie (ibidem).
Doświadczenie kryzysu jest powszechne, dlatego też w książce odwoływano
się niekiedy do opublikowanych listów i dzienników osób znanych. Kryzys
bowiem może dotknąć każdego z nas w ciągu naszego życia. Poczucie pewnej
wspólnoty w doznawanym cierpieniu pozwala na zmniejszenie go.
W książce ukazano niektóre odmiany kryzysu psychicznego. Należy bowiem
pamiętać, że kryzys wpleciony jest w historię życia oraz osobowość jednostki.
Odmian kryzysu może być zatem wiele, tak jak wielu jest ludzi. Zajęto się tymi
kryzysami, którymi autorka zajmowała się do tej pory w pracy klinicznej i na
ukowej. Te właśnie kryzysy oddają najpełniej ideę kryzysu - nie tylko zniszcze
nia, ale i odrodzenia się.

ROZDZIAŁ I

SAMOBÓJSTWO

1. Kryzys suicydalny

W każdym momencie trwania kryzysu psychologicznego mogą pojawić się
myśli i plany pozbawienia się życia. Kryzys psychologiczny przekształca się
w suicydalny. Myśli o odebraniu sobie życia mogą wahać się od niejasnych,
mglistych koncepcji aż do konkretnych planów. Do samobójstwa dokonanego
może jeszcze być długa droga. Samobójstwo bowiem jest zjawiskiem uwarun
kowanym wieloczynnikowo, przebiegającym na różnych płaszczyznach, uzależ
nionym od osobowości i warunków kulturowych.
W każdym z nas są głęboko ukryte tendencje autodestrukcyjne, które ujaw
niają się w zależności od osobowości i okoliczności życia. Niektórzy ludzie
przejawiają większą podatność na samobójstwo, która zmienia się w ciągu życia
jednostki, zależna jest od doświadczeń, poziomu tolerancji na frustrację, su
biektywnej oceny jakości życia, ambicji, zaspokojonych pragnień, psychospo
łecznych warunków (Kerkhof, Arensman 2001).
Interesująca jest koncepcja piramidy w odniesieniu do owej podatności na
działalność autodestrukcyjną. Szeroką podstawę piramidy stanowią myśli
o samobójstwie. Jest to pierwszy człon zachowania autodestrukcyjnego. Często
tliwość pojawienia się myśli o samobójstwie jest wyraźnie zróżnicowana. Nie
którzy ludzie nawet w najtragiczniejszych okolicznościach życia nie myślą
o samobójstwie, inni zaś nawet przy drobnych niepowodzeniach zwracają się ku
niemu. Myśl o samobójstwie stanowić może swoiste koło ratunkowe: pozwala
wytrwać w trudnej i bolesnej sytuacji, osłabiać niepokój przed przyszłością
planować skrócenie niewyobrażalnego cierpienia.
W niektórych okresach życia myśli o samobójstwie przychodzą częściej, są
bardziej natarczywe. Do nich należy niewątpliwie okres dorastania, naznaczony
próbami ustalenia własnej tożsamości, znalezienia własnego miejsca w życiu,
konfrontacji siebie z otaczającą rzeczywistością. W tym czasie młodzi ludzie
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mogą poszukiwać sensu własnego istnienia. Niemożność znalezienia odpowie
dzi na to pytanie prowadzić może do poczucia frustracji egzystencjalnej i pustki.
Wówczas myśli o samobójstwie mogą pojawić się z całą siłą. Niektórzy przyj
mują, że myśli o samobójstwie w niełatwym okresie dorastania są zjawiskiem
normalnym, stanowią charakterystyczny sposób reagowania na trudne doświad
czenia życiowe (Kerkhof, Arensman 2001).
Z drugiej zaś strony, nie wolno tych myśli lekceważyć. Myśl może bowiem
zaowocować czynem. Na marginesie można dodać, że systematycznie wzrastają
samobójstwa młodocianych, jak wynika z raportu sporządzonego przez Świato
wą Organizację Zdrowia (De Leo 2002). Pomiędzy rokiem 1950 a 1995 nastąpił
60-procentowy wzrost samobójstw młodzieżowych, szczególnie dotyczy to
młodych mężczyzn.
Następna płaszczyzna piramidy należy do osób, u których myśli o samobój
stwie są częstsze lub przybierają kształt konkretnych planów. Dużo zależy od
tego, czy jednostka potrafi ujawniać własne uczucia i przeżycia, czy wyciągnie
dłoń po pomoc do innych. Umiejętność ujawniania własnych uczuć i przeżyć
jest wyraźnie osłabiona u osób z tendencjami autodestrukcyjnymi. Jest niezależ
na od poziomu depresji, niepokoju i poczucia beznadziejności. Przyspiesza roz
wój zachowań autodestrukcyjnych przy wysokim poziomie niepokoju, depresji,
poczucia beznadziejności (Apter, Ofek 2001). Niezwykle ważna jest czujność
innych, opierająca się na odpowiednich informacjach, oraz gotowość poniesie
nia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Należy pomagać innym poprzez
swoją jak najbardziej intensywną obecność, dla samobójcy bowiem drugi czło
wiek oznacza tylko nieobecność (Ringel 1987).
Kolejną płaszczyznę piramidy tworzą osoby po próbach samobójczych. Od
lat w suicydologii toczy się spór, czy samobójstwa dokonane można traktować
tak samo, jak usiłowane (por. Linehan 1986). Spór toczy się od postawionej
w 1958 roku tezy Stengla, Cooka i Kreegera, że osoby po zamachach samobój
czych dokonanych i usiłowanych tworzą całkowicie odmienne populacje. Mo
tywy i przyczyny samobójstw usiłowanych i dokonanych są zbliżone, w samo
bójstwach usiłowanych silniejszy jest motyw wpływania na innych ludzi i za
dawania im bólu (Stengel 1975). Obecnie w suicydologii bardziej popularny jest
pogląd, że zachowanie suicydalne to pewne kontinuum, po jednej stronie są
myśli o samobójstwie, drugą stanowią samobójstwa dokonane. Nawet osoby,
które dokonują samouszkodzeń, należą do samobójców (Lester 1988). Należy
także pamiętać, że populacja osób o tendencjach autodestrukcyjnych nie jest
jednolita, czasem tylko przypadek decyduje o tym, czy samobójstwo jest usiło
wane, czy też dokonane. Samobójstwo bowiem to rodzaj swoistej gry ze śmier
cią. Podstawowym zadaniem Ośrodków Profilaktyki Samobójstw jest roztocze
nie opieki nad wszystkimi, którzy usiłowali popełnić samobójstwo. Próby sa
mobójcze pod względem zagrożenia samobójstwem należy oceniać według
następujących kryteriów:
- śmierć nie nastąpiła, ale był to wynik szczęśliwego przypadku lub wysiłku
lekarzy oraz ulepszonych metod interwencji (np. dializa przy zatruciach),
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- odbywała się intensywna walka sił samoniszczących i samopodtrzymujących, wynikiem było osłabione działanie (próba samobójstwa jako „wyrok Bo
ga”, wołanie o pomoc, demonstracja histeryczna czy też pragnienie przespania
dłuższego czasu - nazwane przerwą presuicydalną),
- zamiar śmierci był udawany; niemniej zamiar samobójstwa i rezultat dzia
łania mogą znacznie odbiegać od siebie, czasem decyduje tu przypadek (Ringel
1987).
We wszystkich próbach samobójstwa, niezależnie od stopnia nasilenia, wy
raża się „alarmująca chęć samozniszczenia” (Ringel 1987, s. 43). W ciągu
dwóch do trzech lat należy liczyć się z ponowną próbą pozbawienia się życia.
Właśnie osoby po próbach samobójstwa stanowią grupę podwyższonego ry
zyka, wymienianą przez Światową Organizację Zdrowia.
Wierzchołek piramidy stanowią samobójstwa dokonane. Wskaźnik samo
bójstw dokonanych modyfikowany jest przez szereg czynników. Większość
samobójców dokonanych już uprzednio próbowała odebrać sobie życie (Van
Herringen 2001).
Gdy idea śmierci raz powstanie u człowieka, będzie wzmacniana jako jedyne
rozwiązanie. Grupa osób po samobójstwach usiłowanych musi zostać objęta
działaniami profilaktycznymi w szerokim tego słowa znaczeniu. Od reakcji
otoczenia zależy, czy myśl o samobójstwie przekształci się w czyn. Od podsta
wy piramidy do jego szczytu wiodą różne drogi, można szybko wejść na szczyt.
Proces suicydalny może również toczyć się powoli. Jest on modyfikowany przez
pewną podatność na samobójstwo, złożoną z cech biologicznych i psycholo
gicznych, a uaktywnia się pod wpływem stresu czy frustracji. Może trwać dłużej
niż sześciotygodniowy okres kryzysu (Van Herringen 2001).
Do samobójstwa dokonanego dochodzi się różnymi drogami, wplecionymi
w kontekst osobowościowy i kulturowy.

2. Różne drogi dochodzenia do samobójstwa

Jak już wspomniano, populacja samobójców nie jest jednorodna. Nie każde
samobójstwo poprzedza kryzys psychologiczny. Można wskazać na różne spo
soby dochodzenia do ostatecznego i nieodwołalnego rozwiązania problemów
życiowych.
1. Pierwsza droga - jest częsta, charakterystyczna dla osób chorych psy
chicznie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, z poważnymi zaburzeniami
osobowości. W historii ich życia notuje się traumatyczne doświadczenia i dłu
gotrwałe problemy w relacjach interpersonalnych. Często byli leczeni psychia
trycznie. Podatność na samobójstwo ma charakter stały. Niemniej większość
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osób z tej populacji umiera z przyczyn innych niż samobójstwo, aczkolwiek
w ich życiu częste były okresy zachowania autodestrukcyjnego.
2. Druga droga-jest relatywnie częsta. Samobójstwo zostaje popełnione po
pewnym okresie powracających myśli o odebraniu sobie życia, planowaniu
samobójstwa i zamachów na własne życie. Niezwykła podatność na samobój
stwo pojawia się w pewnych okresach życia. Powracające plany samobójstwa
i jego próby mogą być wyzwolone poprzez trudne doświadczenia życiowe, po
wstające w życiu wielu ludzi, takie jak np. strata pracy, śmierć współmałżonka
czy też nieobecność terapeuty. W ich przypadku kryzysy psychologiczne prze
kształciły się w suicydalne. Dla osób po zamachach samobójczych, które znala
zły się w szpitalach ogólnych, ważną rolę profilaktyczną spełnia interwencja
kryzysowa czy też opieka psychologiczna.
3. Trzecia droga - samobójstwo zostaje dokonane po jednym okresie myśli
i planów samobójczych. Osoby należące do tej kategorii przez większość swo
jego życia nie zdradzały podatności na samobójstwo, wiodły szczęśliwe życie.
Nagle to wszystko załamało się pod wpływem tragicznego doświadczenia. Prze
żyły tylko jeden kryzys psychologiczny.
4. Czwarta droga - samobójstwo nie było poprzedzone myślami i planami
pozbawienia się życia. Pragnienie popełnienia samobójstwa przyszło nagle.
Impuls, aby siebie zabić, jest nieodparty. Dokonanie samobójstwa poprzedzały
doświadczenia naruszające w poważnym stopniu poczucie własnej wartości, np.
strata majątku. Prawdopodobieństwo samobójstwa wzmaga dostęp do szybkich
środków pozbawienia się życia, takich jak np. broń palna (Kerkhof, Arensman
2001).
Na każdej z tych dróg trudne doświadczenie życiowe wyzwala działalność
autodestrukcyjną. Samobójstwo nigdy nie jest przypadkową reakcją na stres.
Rozwój w kierunku takiego rozwiązania dokonuje się stopniowo i skrycie (Ringel 1987). Jest uwarunkowany osobowością.
Samobójstwo nie zawsze związane jest z obniżeniem nastroju. Niektórzy po
pełniają samobójstwo w stanie zachwytu. Ich czyn spełnia magiczną rolę, jest
zaprzeczeniem śmierci i jest traktowany jako przejście do sławy, otwiera drzwi
do chwały (Maltsberger 1997). Jako przykład wskazuje się tutaj samobójstwo
Sylvii Plath i Yukio Mishimy, amerykańskiej poetki i sławnego pisarza japoń
skiego.
Ponad połowa ludzi popełniających samobójstwo jest chronicznie autodestrukcyjna, stresy życiowe mają dla nich mniejsze znaczenie. Interwencja kryzy
sowa w tych przypadkach jest tylko czasowo lub chwilowo skuteczna. Dla ludzi,
którzy nie pasują do modelu interwencji kryzysowej, wskazane są inne metody
terapii.
W suicydologii przyjmuje się dwa modele: interwencji kryzysowej i terapii
ciągłej. Model interwencji kryzysowej opiera się na założeniu, że kryzys jest
zjawiskiem, które może przeminąć. Osoba interweniująca za wszelką cenę stara
się ocalić życie ludzkie. Model terapii ciągłej zakłada, że tylko pacjent może
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decydować o własnym życiu, nikt nie powinien ingerować w jego postanowie
nia. Może sobie odebrać życie, jeżeli tylko tego pragnie (Pulakos 1993).
Kryzys suicydalny nie jest jedyną drogą, która wiedzie do samobójstwa,
prowadzą do niego różne ścieżki. Wszystkie wiąże koncepcja, że wszelkie sa
mobójstwa są wywołane przez niedostrzeżony i nieuleczony ból psychiczny.
Każdy człowiek może popełnić samobójstwo, gdy spotka go cierpienie i jest
przekonany, że nie ma od niego ucieczki, że nie może go znieść ani tolerować
(Shneidman 1996b). Ból psychiczny wiąże się z poczuciem, że jest się za
mkniętym w pułapce razem z uczuciami, których nie można znieść. Samobój
stwo nie ma jednej przyczyny, wszystkie one znajdują się w jednej rzece
wszechogarniającego bólu psychicznego. Ludzie wybierają śmierć zamiast cier
pienia, które wydaje się nieskończone (Maltsberger, Goldblatt 1995).
Różna jest jednak tolerancja na ból psychiczny. Odmienne są sposoby inter
pretacji doświadczeń i oceny dróg wyjścia z trudnej sytuacji.

3. Kryzys suicydalny w perspektywie poznawczej

3.1. Zaburzenia kognitywne a kryzys suicydalny

Zamiar samobójstwa, znamionujący kryzys suicydalny, powstaje w kontekście
zaburzeń kognitywnych: negatywnych myśli automatycznych i błędnych prze
konań oraz schematów poznawczych, stanowiących ich podstawę. Schematy
poznawcze można określić jako podświadome, kognitywne struktury, których
geneza sięga okresu dzieciństwa. W ciągu życia jednostki są weryfikowane
i konsolidowane. Od najmłodszych lat rysuje się potrzeba zmiany starych sche
matów i rozwoju nowych, aby sprostać różnym i złożonym wymaganiom. Sta
nowią one niezwerbalizowane założenia, zgodnie z którymi żyjemy. Zazwyczaj
nie podlegają dyskusji (Freeman, Reinecke 1993).
Schematy poznawcze osób o tendencjach autodestrukcyjnych i depresyjnych
koncentrują się na pewnych wątkach, takich jak szczególna wrażliwość na straty
lub odrzucenie oraz poczucie osobistej nieadekwatności i braku miłości. Sche
maty mogą być ukryte, uśpione przez dłuższy czas i wyzwalane są poprzez
szczególne okoliczności. Wtedy wyłaniają się błędne przekonania lub negatyw
ne myśli automatyczne. Behawioralna reakcja na nieprawidłowe schematy po
znawcze modyfikuje emocje. Na przykład jeżeli ktoś hołduje błędnemu przeko
naniu „wszyscy muszą zawsze mnie kochać”, to staje się bezradny i zależny,
nieustannie poszukuje wsparcia i zapewnienia oraz ustawicznie śledzi oznaki
braku zainteresowania lub zniecierpliwienia innych. Taki człowiek może zostać
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wybitnym profesorem, aktorem lub politykiem, nieustannie poszukującym apro
baty innych (Freeman, Reinecke 1993).
Schematy poznawcze dotyczą przekonań o sobie samym, własnych związ
kach z innymi, swojej przyszłości i całym świecie. Niezbędne dla całościowego
zrozumienia klienta staje się zrozumienie jego błędów poznawczych w tzw.
hipotezie kognitywnej (Potoczek 1995). Klasyczny model terapii kognitywnej
dotyczy terapii krótkiej (10-20 sesji) i koncentruje się raczej na automatycznych
myślach negatywnych. Może być zatem wykorzystany w interwencji kryzyso
wej.
Tendencje autodestrukcyjne wiążą się z negatywnym obrazem własnej oso
by, spostrzeganiem siebie, teraźniejszości i przyszłości w pesymistyczny sposób.
Pierwszym elementem tej triady jest negatywny obraz siebie, spostrzeganie
siebie jako osoby niekochanej, niezdolnej, niekompetentnej, nieumiejącej cie
szyć się życiem. Drugi składnik tej triady to negatywna postawa wobec świata
i swoich związków z innymi. Własne życie jest ujmowane jako niekończące się
pasmo walk z różnymi przeciwnościami losu. Inni ludzie jawią się jako nad
miernie krytykujący, nieudzielający emocjonalnego wsparcia i odrzucający. Nie
jest to zresztą nieuzasadnione, gdyż swoim zachowaniem irytują innych
i istotnie tracą wsparcie oraz są porzucani (Beck 1986; Freeman, Reinecke
1993). Trzeci element tej triady to negatywna postawa wobec własnej przyszło
ści, wyrażająca się w oczekiwaniu trudności i przekonaniu, że nie ma możliwo
ści zmagania się z nimi (ibidem).
Znajomość problemów pacjenta w obrębie triady poznawczej wytycza kieru
nek terapii. Terapia poznawcza jest krótkoterminowa, oparta na współpracy
z klientem i psychoedukacyjna. Wręcz idealnie nadaje się do terapii pacjentów
ujawniających poczucie beznadziejności i tendencje autodestrukcyjne (Freeman,
Reinecke 1993). Opiera się na założeniu, że czynniki poznawcze odgrywają
decydującą rolę w rozwoju tendencji autodestrukcyjnych. W toku terapii błędy
poznawcze są monitorowane i korygowane. Klient aktywnie uczestniczy w pro
cesie leczenia. Modyfikuje się negatywne myśli, tkwiące u podstaw tendencji
autodestrukcyjnych, np. „Nic już mi nie pomoże”, „Nie ma sensu dalej żyć bez
Małgosi”, „Mogę już umrzeć, bo nie jestem nikomu potrzebny” itp. Terapeuta
pomaga klientowi ocenić wiarygodność i użyteczność tych myśli oraz przeko
nań tkwiących u ich podłoża (Beck 1986).
Terapia krótkoterminowa może zostać wykorzystana w interwencji kryzyso
wej. Nacisk powinien w niej zostać położony również na zmianę oceny do
świadczeń życia.
Ocena doświadczeń życiowych, nawet tych najtrudniejszych, w znacznej
mierze zdeterminowana jest pewnymi cechami procesów poznawczych. Istnieje
wyraźne podobieństwo tych cech nawet pomiędzy dziećmi i dorosłymi o ten
dencjach autodestrukcyjnych.
Jedną z charakterystycznych cech osób dorosłych przejawiających skłonność
do zachowań autodestrukcyjnych jest sztywność procesów poznawczych, wyra
żająca się niemożnością znalezienia alternatyw, zastosowania nowych rozwią
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zań, spostrzegania nowych i niezwykłych sytuacji. Orbach i współautorzy
(1987) badali związek pomiędzy sztywnością procesów poznawczych a samo
bójstwami u dzieci. Wyodrębniono trzy grupy dzieci:
a) ujawniających tendencje autodestrukcyjne,
b) przewlekle chorych,
c) normalnych.
Wiek badanych wahał się pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Sztywność po
znawcza została zdefiniowana w odniesieniu do umiejętności podawania alter
natywnych rozwiązań i koncepcji danej sytuacji. Badano również, w jakim stop
niu dziecko uważa śmierć za coś atrakcyjnego. Dzieci o tendencjach autodestrukcyjnych potrafiły podać mniej alternatywnych rozwiązań niż normalne lub
przewlekle chore. Śmierć jako atrakcyjna jawiła się tylko dzieciom autodestrukcyjnym. Niemożność ujrzenia alternatywnych rozwiązań pośredniczy pomiędzy
doznawaniem stresu a samobójstwem. Atrakcyjność śmierci zmienia się w za
leżności od doświadczeń życiowych, jest kuszącą propozycją w trudnej sytuacji.
Ponadto dziecko czy też dorosły niedostrzegający możliwości rozwiązania
swoich problemów skłonni są uznać śmierć za jedyne pewne wyjście.

3.1.1. Poczucie bycia w pułapce

Znamienne dla osób o tendencjach autodestrukcyjnych jest przekonanie, że nie
można rozwiązać własnego problemu. Pojawia się wrażenie bycia w pułapce,
z której poza śmiercią nie ma już wyjścia. Jedną z przyczyn tego doznania jest
charakterystyczna dla osób depresyjnych i autodestrukcyjnych tendencja do
niejasnych i nieokreślonych wspomnień, które redukują umiejętność rozwiąza
nia problemów (Williams, Pollock 2001). Aby stworzyć koncepcję rozwiązania
problemu, niezbędny jest dostęp do przeszłości, jednostka musi umieć korzystać
z jej zasobów. Przeszłość jest swoistą bazą danych, można ją wykorzystać przy
wychodzeniu z trudnej sytuacji. Ponadto, jeżeli człowiek czuje się upokorzony,
odrzucony i pokonany, swobodny dostęp do okresu, w którym był akceptowany,
kochany i podziwiany, pomoże mu podnieść nastrój.
Z tendencjami autodestrukcyjnymi koreluje brak swobodnego dotarcia do
zasobów swojej pamięci. Aby to usprawnić, wskazany jest trening całkowitej
koncentracji na danej chwili. Poczucie bycia w pułapce powoduje, że osoby
przeżywają kryzys psychologiczny ciężej i boleśniej. Łatwo w tej sytuacji
o myśli i plany samobójstwa, a nawet o ich realizację. Niemożność rozwiązania
kryzysu psychologicznego wiąże się również ze zniekształceniami procesów
poznawczych.
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3.1.2. Zniekształcenia procesów poznawczych

Beck (1986), Beck i współautorzy (1979) wymieniają szereg typów deformacji
procesów poznawczych, sprzyjających rozwojowi tendencji autodestrukcyjnych:
1. Wszystko albo nic - nawiązuje do tendencji spostrzegania swoich doświad
czeń, osiągnięć, cech osobowości w sposób dychotomiczny: czarny lub
biały.
2. Katastroficzność - wiele osób depresyjnych i o tendencjach autodestrukcyj
nych ujawnia skłonność do wyolbrzymiania własnych trudności. Należy
jednak dodać, że ten sposób spostrzegania rzeczywistości pełni również
funkcje adaptacyjne, gdyż pozwala uzyskać wsparcie innych, przygotować
się na trudności, unikać trudnych zadań i nie spotykać się
z rozczarowaniami. Najczęściej jednak jest źródłem niepokoju.
3. Nadmierne uogólnienia - osoby o tendencjach autodestrukcyjnych przeja
wiają skłonność do wyciągania ogólnych konkluzji na podstawie pojedyn
czych faktów. Są również przekonane, że pojedyncze negatywne doświad
czenia będą się ustawicznie powtarzać. Samobójstwo staje się wtedy rze
czywistym rozwiązaniem.
4. Selektywne abstrahowanie - nawiązanie do wybiórczego unikania doświad
czeń i informacji, które mogą podważyć przekonanie o beznadziejności sy
tuacji. Na przykład mogą przyjmować, że z pewnością będą odrzuceni przez
innych, mimo że są dowody czegoś zupełnie innego.
5. Wyciąganie arbitralnych i negatywnych wniosków mimo braku dowodów.
Znane formy to „czytanie w myślach” i „negatywne przewidywania”.
„Czytanie w myślach” to przekonanie, że inni wiedzą, o czym drugi czło
wiek myśli i czego pragnie. „Negatywne przewidywania” wiążą się z ocze
kiwaniem nieszczęść i klęsk. Przewidywanie traktowane jest jako fakt, cho
ciaż może być nierealistyczne i nieprawdziwe. Może służyć jako samospełniająca się przepowiednia.
6. Powiększanie i pomniejszanie. Ujawnia się tutaj tendencja do wyolbrzymia
nia negatywnych, a pomniejszania pozytywnych doświadczeń. Na przykład
można patrzeć na własne braki i niepowodzenia i porównywać je z osią
gnięciami i sukcesami innych. Wyolbrzymianie własnych niedostatków
i braków oraz pomniejszanie swoich dodatnich stron prowadzi do poczucia
niższej wartości.
7. Rozumowanie oparte na emocjach - człowiek bierze pod uwagę własne emo
cje jako dowód rzeczywistej sytuacji. Na przykład: „Czuję się winna, a więc
muszę być złym człowiekiem, powinnam umrzeć”, „Odczuwam bezradność
i przytłoczenie problemami - zatem nie można rozwiązać moich proble
mów, nie da się”.
8. Twierdzenia - „powinno się”, „musi się” są najbardziej dysfunkcjonalne.
Z jednej strony, motywują człowieka do właściwych działań, z drugiej zaś
strony, niemożność sprostania im rodzi poczucie winy, urazy, niepokój
i gniew. Mogą już nie stanowić motywów działania, lecz pozostawiać czło
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wieka bezradnym i apatycznym. Szczególnie osoby depresyjne odczuwają,
że nie mogą sprostać swoim oczekiwaniom, nie mogą zrobić tego, co po
winny.
9. Tworzenie własnej, błędnej tożsamości, opartej jedynie na wadach, uchybie
niach, niepowodzeniach. Jest to ekstremalna forma tendencji do nadmierne
go uogólnienia. Za tym tkwi przekonanie: „Miarą człowieka są błędy, które
popełnia”. To tendencja częsta u osób depresyjnych.
10. Wiązanie ze sobą doświadczeń, które nie mają nic wspólnego.
11. Związane z dychotomicznym stylem myślenia przekonanie, że nie można
stracić kontroli nawet nad najbłahszym doświadczeniem.
12. Skłonność do ustawicznego porównywania siebie z innymi. Poczucie włas
nej wartości jest uzależnione od porównywania się z innymi. Zbyt często
porównania wypadają na niekorzyść osoby depresyjnej i autodestrukcyjnej.
Osoby autodestrukcyjne odbierają siebie jako mniej atrakcyjne, mniej kom
petentne, mniej bystre, dochodzą zatem do konkluzji, że nie ma po co żyć.
13. Dyskwalifikacja własnych pozytywnych cech - odzwierciedlona w powie
dzeniach typu: „tak, ale...” Każdy sukces wydaje się im tylko pozorny.
14. Hołdowanie przekonaniu, że życie powinno być sprawiedliwe, szczęśliwe,
a nieszczęście przychodzi do tych, którzy go oczekują. Jeżeli wydarzy się
coś pozytywnego, to oczekują, że tak będzie zawsze. Najlepszą drogą wyj
ścia z trudnej sytuacji jest samobójstwo.
Zniekształcenia procesów poznawczych w pewnych przypadkach mogą
spełniać funkcje adaptacyjne. Dążenie do perfekcji jest wskazane, np. przy ope
racji chirurgicznej czy też unieszkodliwianiu bomby. Z punktu widzenia profi
laktyki samobójstw ważne jest, czy jednostka nauczyła się monitorować procesy
poznawcze i usuwać zniekształcenia. Już sama świadomość ich występowania
i negatywnych konsekwencji może doprowadzić do ich wyeliminowania.
Deformacje procesów poznawczych prowadzą do szczególnie silnego i boles
nego przeżywania stresów, konfliktów i frustracji, przyspieszają wejście w kryzys
psychologiczny. Mogą wreszcie wpłynąć na tragiczne zakończenie kryzysu samo
bójstwem.
W niektórych okresach życia występuje zwiększona podatność na negatywne
doświadczenia, osłabiające umiejętność kontrolowania własnych emocji. Znie
kształcanie procesów poznawczych może być jednym z głównych czynników
decydujących o występowaniu kryzysu i jego dramatycznego przebiegu.

4. Interwencja kryzysowa w samobójstwie
Interwencja w kryzysie suicydalnym powinna nawiązywać do sześciu czynni
ków prewencji samobójstwa, wyłonionych przez Szwedzką Narodową Radę
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Zapobiegania Samobójstwom (The Swedish National Council for Suicide
Prevention 1997).
1. Rozmowy o śmierci i samobójstwie. Umiejętność rozmowy o śmierci po
zwala zrozumieć egzystencjalny wymiar życia i nadaje mu znaczenie. Jest
warunkiem wstępnym umiejętności rozmawiania o samobójstwie. Rozwój
tych umiejętności pozwala na przygotowanie się do zarówno rozwiązywania
własnych problemów, jak i pomocy innym.
2. Termin samobójstwo ma różne znaczenia w odmiennych sytuacjach życio
wych. Dla niektórych ludzi oznacza jedną z alternatyw wyjścia z trudnej sy
tuacji, dla samobójcy natomiast jest jedynym rozwiązaniem bolesnych pro
blemów.
3. Proces suicydalny polega na przekształceniu myśli w czyny. Do samobójstwa
może prowadzić długa droga rozważań, wątpliwości. Często popełnione jest
pod wpływem presji i konfliktów w bliskich związkach oraz alkoholu lub
narkotyków.
4. Samobójstwo nie jest nieuniknionym przeznaczeniem. Tendencje autodestrukcyjne można przezwyciężyć. Są tylko przejściowe. Gdy kończy się kry
zys suicydalny, rodzą się nowe możliwości. Ludzie obdarzeni są dużymi si
łami witalnymi i umiejętnością znalezienia nowych dróg.
5. Samobójstwu można zapobiec. Szansą jest zaufanie komuś, kto rozumie
i może dać wsparcie w rozwiązaniu trudnych i bolesnych problemów lub po
stawi diagnozę i skieruje na leczenie zaburzeń psychicznych.
6. Pomoc jest dostępna. Wciąż wzrasta wiedza o samobójstwie i problemach
z nim związanych.
Interwencja kryzysowa nawiązuje do aktywnej, krótkotrwałej, dyrektywnej
terapii zakładającej, że myśli i dążenia do samobójstwa przemijają, samobój
stwu można zapobiec. Celem interwencji, gdy zagraża śmierć samobójcza, jest
przede wszystkim ocalenie życia (por. Peck 1985; Achte 1990; Berman, Jobes
1991). Cel ten nie jest tak oczywisty, jak by mogło się wydawać. W suicydologii
spotyka się poglądy, że nie każde życie godne jest ocalenia (por. Battin 1992;
Pohlmeier 1993; Diekstra 1993). Wiąże się to z koncepcją racjonalnego samo
bójstwa, w myśl której nie należy od zamachu na własne życie powstrzymywać
terminalnie chorych, niepełnosprawnych i starszych (Battin 1992). Koncepcja
racjonalnego samobójstwa obejmuje coraz szersze kręgi osób niezasługujących
na życie, dotyczy już nie tylko chorych śmiertelnie, ale również chronicznie.
Z perspektywy teorii egzystencjalnej każdy z nas miałby „racjonalne” powo
dy, aby odebrać sobie życie, i to abstrahując od indywidualnej historii życia.
Każdy bowiem przyszedł na świat nie z własnej woli, nie wybierał czasu ani
miejsca. W nieznanym punkcie biografii dosięgnie nas śmierć z powodu choro
by (często bolesnej) lub z ręki przestępcy, czy też na skutek wypadku.
Bezwzględnie zatem należy odrzucić wszelkie rozważania i analizy, czy da
ny człowiek ma racjonalne powody, aby samobójstwo popełnić. Samobójstwa
nie można analizować w tych kategoriach, zwłaszcza że terapeuta nie może
uchronić się od subiektywnego spojrzenia na problemy pacjenta. Mogą one
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w szczególny sposób przywołać własne problemy i konflikty terapeuty. Nie
można również zapomnieć o tym, że na postawach wobec klienta odciska się
w specyficzny sposób osobowość terapeuty, nawet mimo jego umiejętności
i wiedzy. Argumentem rozstrzygającym wydaje się być niemożność obdarzenia
człowieka władzą decydowania o cudzym życiu i śmierci. Bo to właśnie inter
weniujący bądź terapeuta decyduje, czy powody samobójstwa podane przez
klienta są racjonalne. W interwencji kryzysowej w perspektywie samobójstwa
najważniejsza jest walka o życie człowieka, nawet wbrew jemu samemu. Wy
maga tego szacunek dla godności istoty ludzkiej. Wstępem do tej walki jest
ocena ryzyka samobójstwa.

4.1. Ryzyko samobójstwa

Ocena ryzyka samobójczej śmierci jest zadaniem trudnym, wymaga głębokiej
wiedzy klinicznej, ale również intuicji. Terapeuta musi być uczulony na subtelne
nawet oznaki zagrożenia życia. Nawet najlepsi specjaliści w dziedzinie inter
wencji kryzysowej czy terapii długoterminowej powinni bezpośrednio pytać
klienta, czy zamierza popełnić samobójstwo (Puryear 1981; Hendin 1982; Achte
1990; Freeman, Reinecke 1993; Kienhorst 1995). Bezpośrednie pytania zazwy
czaj powodują, że klient odczuwa ulgę. Ma wrażenie, że jest poważnie trakto
wany oraz świadomość, iż jednak ktoś troszczy się o niego. Przede wszystkim
ma możliwość ujawnienia swoich planów i zamiarów oraz przedyskutowania
własnych wątpliwości. Z drugiej zaś strony, terapeuta nie może zaakceptować
twierdzenia pacjenta, iż o samobójstwie nie myśli. Klient może ukrywać swój
zamiar popełnienia samobójstwa.
Przy ocenie ryzyka samobójstwa można posługiwać się kryteriami demogra
ficznymi, określanymi przez Światową Organizację Zdrowia (1999). Zgodnie
z nimi do grup szczególnego ryzyka należą: osoby po stracie kogoś bliskiego,
w procesie żałoby, po próbach samobójczych, ciężko chorzy somatycznie, starsi,
emigranci, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, dotknięci samobójczą śmiercią
w kręgu najbliższych, pierwotni mieszkańcy kraju, np. Indianie w USA. Męż
czyźni bardziej niż kobiety są zagrożeni samobójstwem w świecie zachodnim,
statystycznie częściej popełniają samobójstwo.
Poszczególne kryteria można ze sobą wiązać. I tak np. ryzyko samobójstwa
dokonanego jest znacznie większe dla starszego, chorego mężczyzny niż mło
dej, zdrowej dziewczyny. Usytuowanie klienta w obszarach zagrożeń pozwala
lepiej ocenić ryzyko śmierci z własnej ręki, ale może to być złudne. Może przy
nosić terapeucie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, że dany klient nie popeł
ni samobójstwa. Klient może nie należeć do żadnej z tych kategorii, a zagroże
nie jego życia może być duże.
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Sonneck, Sjogren (1990) opracowali bardziej szczegółowe kryteria oceny ry
zyka samobójstwa, wykorzystując doświadczenia z pracy w Wiedeńskim
Ośrodku Zapobiegania Samobójstwom. Ocena ryzyka samobójstwa przebiega
na trzech płaszczyznach:
1. Ustalenie, czy osoba wyznająca swój zamiar odebrania sobie życia, należy do
jednej, czy kilku grup ryzyka. Ryzyko samobójstwa proporcjonalnie wzrasta
do liczby grup, w których można usytuować jednostkę, np. starszy, chory so
matycznie alkoholik.
2. Ocena, czy człowiek jest w toku ostrego kryzysu suicydalnego, oraz określe
nie rodzaju kryzysu (rozwojowy, związany z etapami życia, np. dorastania,
czy też związany z traumatycznymi doświadczeniami życiowymi).
3. Ustalenie fazy rozwoju tendencji autodestrukcyjnych: rozważenie argumen
tów za i przeciw samobójstwu, czy też podjęcie już decyzji o zadaniu sobie
śmierci.
4. Analiza syndromu presuicydalnego, opisanego przez Ringela (1987).
Syndrom presuicydalny znamionuje agresja hamowana, skierowana ku sobie.
Charakterystyczne jest zawężenie sytuacyjne, któremu towarzyszy utrata rów
nowagi pomiędzy warunkami życia a poczuciem własnych możliwości oraz
zawężenie dynamiczne - „wydającego człowieka na pastwę niesłychanie sprzę
żonego napędu, który można porównać z mocą rakiety, zdolnej wynieść ko
smiczną kapsułę poza pole ciążenia ziemi” (Ringel 1987, s. 60).
Następny element syndromu presuicydalnego to zawężenie zarówno stosun
ków międzyludzkich (całkowita izolacja), jak i świata wartości, uwydatniające
się w obniżeniu poczucia własnej wartości i dewaluacji niektórych dziedzin.
Sonneck, Sjogren (1990) sądzą, że posługiwanie się tymi kryteriami ocen,
grup ryzyka, głębokości kryzysu i jego rodzaju, faz rozwoju tendencji autode
strukcyjnych i syndromu presuicydalnego pozwala na trafne przewidywanie
samobójstwa.
Zamiar samobójstwa, od stadium analiz, poprzez etap ambiwalencji, aż do
podjęcia postanowienia, jest procesem decyzyjnym. Główną rolę pełnią w nim
czynniki poznawcze i motywacyjne. Zamiar powstaje najczęściej w związku
z depresją spowodowaną negatywnymi myślami o sobie, swoich doświadcze
niach, przyszłości. Zatem określone komponenty poznawcze poprzedzają po
stawy i nastawienia emocjonalne wobec samych zjawisk. W tym procesie pewną
rolę pełnią również oczekiwania przypisane osobom znaczącym oraz dotyczące
własnej skuteczności i skutków zdarzeń. Pojęcie własnej skuteczności można
utożsamiać również z pojęciem kompetencji osobistej. Potencjalny samobójca
musi być przekonany, że jego działania będą skuteczne, że przynajmniej w tym
jednym jest kompetentny, a więc potrafi skutecznie zrealizować swoje plany
(Juczyński 1995).
Propozycja rozszerzenia syndromu presuicydalnego (por. Juczyński 1995)
pozwala na bardziej precyzyjne ustalenie stopnia zagrożenia życia poprzez
ustalenie ważności różnych przekonań osobistych i normatywnych, ocenę po
czucia kompetencji i oczekiwań skutków własnych działań.
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Niesłychanie ważne w kontekście zagrożenia samobójstwem jest poczucie
beznadziejności. Jeżeli człowiek nie ma nawet cienia nadziei, że rozwiąże swoje
problemy, to prawdopodobieństwo samobójstwa jest duże (Beck 1986; Beck,
Weishaar 1990; Williams, Pollock 2001).
Poczucie beznadziejności stanowi stały schemat negatywnych oczekiwań
wobec przyszłości (Beck 1986). Wiąże się z negatywną koncepcją siebie. Niskie
poczucie własnej wartości i tendencja do doświadczania beznadziejności w obli
czu trudnych doświadczeń są powiązane. Oba z kolei mają swoją genezę
w trudnych doświadczeniach dzieciństwa (przemoc seksualna i fizyczna). Tera
pia niskiego poczucia własnej wartości i beznadziejności obniża ryzyko samo
bójstwa.
W genezę kryzysu wpleciony jest wątek osobowościowy i kulturowy. Czy
dojdzie do kryzysu psychologicznego, zależy zarówno od subiektywnej oceny
sytuacji, jak i uwarunkowań kulturowych. Są jednak pewne doświadczenia ży
ciowe, które w każdej kulturze zwiększają podatność na występowanie tendencji
autodestrukcyjnych oraz występowanie kryzysu (Freeman, Reinecke 1993).
1. Poważna choroba. Nawet łagodna choroba somatyczna może zwiększyć po
datność na samobójstwo. Każda choroba może aktywizować schemat zależ
ności, bezradności, nieumiejętności zmagania się ze stresem.
Powiązania między chorobami somatycznymi a tendencjami autodeśtrukcyjnymi są wyraźne. Tezę tę weryfikowano w populacji 7589 osób w przedziale
wieku pomiędzy 17 a 39 rokiem życia. Badania przeprowadzono w USA
wiatach od 1988 do 1994 (Druss, Pincus 2000). 16,3% respondentów wy
znało, że w ciągu swojego życia myślało o samobójstwie. U chorych soma
tycznie odsetek rozważających śmierć samobójczą wynosił 25,2%, wśród
mających więcej niż jedno schorzenie - 35,3%. W historii życia osób chorych
somatycznie obserwowano więcej prób samobójstwa. Nowotwory i astma
czterokrotnie zwiększają ryzyko samobójstwa (ibidem).
2. Chroniczna choroba może zmniejszyć umiejętności skutecznego zmagania się
ze stresem. Wyzwala również zależność.
3. Starość. W starszym wieku występuje znaczny ubytek sił fizycznych, poja
wiają się choroby, obniża się odporność na infekcje. Odchodzą osoby bliskie.
Samobójstwa w tym okresie dowodzą nieumiejętności poradzenia sobie ze
skomplikowanymi problemami. Fizjologicznej krzywej życia powinna towa
rzyszyć psychologiczna, tak sądził Jung (Ringel 1987). W każdym okresie
życia powinniśmy dopasowywać się psychicznie do zmian zachodzących
w ciele. W starszym wieku (po 60. roku życia) wyraźne jest ograniczenie
możliwości poprzez zmniejszenie siły fizycznej, niemożność traktowania
własnego ciała jako naturalnej bazy życia. Osłabia się również poczucie wła
snej wartości, a to za sprawą emerytury, praca bowiem określa wartość i de
cyduje o poczuciu własnej godności, szczególnie w przypadku mężczyzn.
Zawężają się relacje interpersonalne, trudno nawiązać nowe znajomości, star
sze zamierają z powodu chorób i śmierci. Starzejący się wychodzi naprzeciw
osamotnieniu - pisał Ringel (1987). W naszym kraju szczególnie dotkliwe
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i upokarzające stają się problemy materialne. Wielu ludzi na emeryturze nie
może zapewnić sobie nawet podstawowych warunków życia, nieraz cierpią
głód.
Starość jest okresem niebezpiecznym z punktu widzenia zagrożenia samobój
stwem, ale jak wynika z danych WHO (por. De Leo 2002) ilość samobójstw
osób starszych w krajach anglosaskich, w których są bardzo dobre warunki
socjalne, obniżyła się w latach 1950-1995. W ostatnich latach również
i w Polsce zmieniły się wskaźniki samobójstw starszych (por. Lester 2000b).
4. Straty osobiste. Śmierć bliskich osób i ulubionych zwierząt zwiększa podat
ność na wystąpienie myśli o samobójstwie. Strata pracy lub domu również
może prowadzić na drogę samobójstwa.
5. Głód zwiększa prawdopodobieństwo utraty kontroli osobistej, zwiększa ryzy
ko zachowania autodestrukcyjnego.
6. Poczucie samotności. Ważna jest tutaj subiektywna ocena siebie jako osoby
samotnej, niezależnie od okoliczności życia. Można być samotnym w tłumie.
Samotność predysponuje do zachowań autodestrukcyjnych.
7. Zmęczenie i słabe nasilenie energii psychicznej mogą wynikać np.
z niewyspania, ale zmęczenie może współwystępować z depresją. Niezależ
nie od przyczyny zmęczenia osłabia ono możliwość zmagania się ze stresami
życia i z myślami o samobójstwie.
8. Nowe doświadczenia życiowe - przeprowadzka do nowego domu, podjęcie
nowej pracy, zawarcie nowego związku wzmaga podatność na występowanie
tendencji autodestrukcyjnych. Wiąże się to ze stresem, jaki niesie nowe, jesz
cze nieznane, utratę czegoś bliskiego, odmienne oczekiwania wobec siebie
i zmienione wymagania innych.
9. Chroniczny ból - osłabia umiejętności skutecznego zmagania się z trudami
życia.
10. Nieumiejętność rozwiązywania problemów może nie być zauważona, gdy
życie przebiega bez problemów i trudności. W przypadku stresu jednostka
zaczyna dostrzegać jedyne rozwiązanie w śmierci, nie widzi już alternatyw.
11. Uzależnienie od środków odurzających zmniejsza zarówno umiejętność
rozwiązania problemów, jak i „zdrowy rozsądek”, samobójstwo staje się je
dyną opcją.
12. Gniew osłabia możliwość kontroli własnych impulsów.
13. Słaba umiejętność kontrolowania własnych reakcji.
14. Silny stres.
15. Psychologiczna podatność. Osoby depresyjne lub ujawniające wysoki niepo
kój przejawiają tendencję do interpretowania doświadczeń jako negatywnych.
Poznawcza skłonność do tego typu interpretacji pogłębia niepokój i depresję.
Tworzy się błędne koło.
16. Podatność neurologiczna. Choroby i uszkodzenia neurologiczne mogą powo
dować, że człowiek nie jest w stanie zmagać się ze stresami życia. Dostrzega
świat, doświadczenia, przyszłość w konkretny sposób, który uniemożliwia
skuteczne uporanie się ze stresami.
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Samobójstwo jest zatem zjawiskiem uwarunkowanym wieloczynnikowo.
Różne przyczyny mogą prowadzić do samobójstwa. Niektóre czynniki mogą
występować łącznie. Ważny jest również wpływ warunków kulturowych.
W niektórych kulturach możliwa jest większa akceptacja samobójstwa.
Wszelkie wskaźniki ryzyka mają tylko orientacyjny charakter. Nie można
bowiem z całkowitą pewnością przewidzieć samobójstwa. Nie wynika to z bra
ku wiedzy czy też umiejętności terapeutów, ale z tego, że na jednostkę wpływają
doświadczenia i działania innych, których nie sposób przewidzieć. Można jedy
nie być zadowolonym z możliwości wyodrębnienia osób o wysokim ryzyku
samobójstwa (Hengeveld i współ. 1988).
Obowiązkiem terapeuty jest określenie ryzyka zagrożenia życia śmiercią sa
mobójczą. Jednak wobec własnej prognozy należy zachować pokorę. Nieprze
widywalne doświadczenia mogą zmienić bieg wydarzeń i przechylić szalę
w stronę śmierci. Niektórzy terapeuci zakładają, że każde zachowanie autodestrukcyjne służy manipulacji innymi, jest specyficznym sposobem uzyskania
kontroli i wpływu, nie rozpoznają wagi zamiaru samobójczego. Klienci autodestrukcyjni wzbudzają w nich gniew i awersję. Wytwarza się agresywny model
przeciwprzeniesienia, stanowiący prawdziwą przeszkodę w uzyskaniu postępu
w terapii (Buckman 1994). Są również terapeuci, którzy przeceniają wagę za
grożenia samobójstwem i ulegają manipulacjom klienta (Hendin 1982). Klient
poprzez groźby samobójstwem może manipulować terapeutą i podporządkować
go sobie. Umiejętność rozeznania prawdziwego zagrożenia życia oraz przeciw
stawienia się manipulacjom stanowi o prawdziwym kunszcie terapeuty.

4.2. Zasady interwencji kryzysowej

W interwencji kryzysowej można wykorzystać różne rodzaje terapii krótkoter
minowych. Ideą terapii krótkoterminowej jest skuteczna i szybka pomoc klien
towi. Wybór rodzaju terapii uzależniony jest od orientacji teoretycznej
i przygotowania praktycznego terapeuty.
Niezależnie jednak od rodzaju zastosowanej terapii, w kryzysie suicydalnym
obowiązują pewne zasady niesienia pomocy. Przede wszystkim pomoc terapeu
tyczna powinna być udzielona jak najszybciej, nim kryzys zaostrzy się. W tej
swoistej walce o życie klienta nie należy przekonywać go o pięknie i wartości
istnienia. Może to tylko pogłębić poczucie niezrozumienia i osamotnienia. Dla
niego bowiem życie straciło swe znaczenie, widzi je w perspektywie udręk
i niezliczonych przeciwności, z którymi nie ma już siły walczyć (Kienhorst
1995). Nie należy również namawiać go, aby żył dla innych, pragnie bowiem
żyć dla siebie (Hendin 1982). Wydaje się jednak, że ten argument może być
rozstrzygający u osób, które czują się odpowiedzialne za innych, np. matki.
Czasem dążenie do samobójstwa hamuje właśnie myśl, że ktoś drogi pozostanie
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w cierpieniu, opuszczeniu. Z własnej praktyki klinicznej znam przypadek męż
czyzny, który z decyzją samobójstwa czekał, aż zdechnie jego ulubiony pies.
Dopiero po śmierci psa usiłował popełnić samobójstwo, planowane od wielu lat.
Pomoc osobie, zagrożonej śmiercią z własnej ręki, wymaga przede wszyst
kim koncentracji na problemie, który jest głównym powodem dramatu kryzysu
suicydalnego, najistotniejszym wątkiem w gąszczu przyczyn. Najważniejsze
jest, aby terapeuta i klient wspólnie opracowali strategię rozwiązywania proble
mów w atmosferze empatii i wsparcia emocjonalnego (Achte 1990; Berman,
Jobes 1991; Kienhorst 1995). Poprzez zrozumienie celu lub instrumentalnego
znaczenia zachowania autodestrukcyjnego terapeuta prowadzi klienta do do
stępnych, alternatywnych wobec samobójstwa dróg rozwiązania problemów.
Potencjalny samobójca, jak każdy z nas, pragnie spełnić swoje pragnienia
i zmienić sytuację, która wydaje się nie do zniesienia. Zadaniem terapeuty jest
wspólne z klientem wypracowanie bardziej skutecznych dróg realizacji celów
i rozwiązywania problemów (Berman, Jobes 1991).
Terapeuta nie powinien zastanawiać się, dlaczego klient spośród różnych
możliwości wybrał śmierć, tylko jak rozwiązać problemy, aby samobójstwo
stało się zbyteczne (Shneidman 1985). Najlepiej można pomóc klientowi, jeżeli
samobójstwo potraktuje się jako sposób unicestwienia wszechogarniającego
bólu (Shneidman 1996b). Taka postawa terapeuty pozwala na tolerancję, wzma
ga empatię i poszukiwanie skutecznych sposobów eliminacji przyczyn cierpie
nia.
W interwencji kryzysowej należy wykorzystać typowe rysy kryzysu suicy
dalnego, takie jak ostra walka pomiędzy pragnieniem życia a jednocześnie
śmierci. W tej bitwie niekiedy dominuje pragnienie życia, innym razem śmierci.
Ambiwalencja postaw wobec życia i śmierci może przybierać różne nasilenia
w zależności od indywidualnego przypadku. Jest swoistym sojusznikiem
w dążeniu do ocalenia życia. Beck i in. (1979) proponują, aby sporządzić dwie
listy. Na jednej z nich klient umieszcza argumenty przemawiające za wyborem
samobójstwa. Druga lista zawiera spis powodów, dla których warto żyć. Najczę
ściej klientowi w głębokiej fazie kryzysu suicydalnego trudno jest wyszukać
powody, które sprawiają, że życie jest wartościowe. Dlatego też może poszukać
tych powodów we własnej przeszłości, może cofnąć się do okresów, w których
był szczęśliwy lub zadowolony. Następnie wspólnie z terapeutą wyodrębnia
zyski i straty, związane z wyborem życia lub śmierci. Zazwyczaj potem wizja
śmierci nie jest już tak bardzo kusząca. Dla niektórych osób przywoływanie
i analizowanie pozytywnych i negatywnych stron wyboru życia lub śmierci jest
niezwykle bolesne. Podjęli już bowiem decyzję samobójstwa po jakimś okresie
wahań i wątpliwości. Nie chcąjuż ponownie przeżywać tej trudnej drogi (Beck
i współ. 1979).
Wydaje się jednak, że skoro klient decyduje się na pomoc terapeutyczną, to
ryzyko samobójstwa jest mniejsze. Jeżeli zdecydował się na skorzystanie z po
mocy terapeutycznej, to ma jeszcze jakieś wątpliwości o słuszności decyzji sa
mobójstwa. Terapeuta powinien te wątpliwości rozbudzić.
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Ważne jest również, aby terapeuta koncentrował się na uczuciach klienta, ta
kich jak poczucie winy, wstydu, gniewu, udaremnionych ambicji, nieodwzajem
nionej miłości, bezradności i beznadziejności. Celem interwencji jest poprawa
zarówno w świecie emocji, jak i zewnętrznym. Może się to dokonać w różno
rodny sposób, zarówno przez techniki terapeutyczne, jak i konkretną pomoc
w sprawach życiowych (Achte 1990). Kryzys suicydalny bowiem wymaga nie
tylko pomocy terapeutycznej, ale również w sprawach codziennych, np. gdy
motywy samobójstwa związane są ze skrajnym ubóstwem czy też stratą pracy
(Beck i in. 1979; Płużek 1991; Leenars 1991). Jak to ujął Ringel (1987), u pod
łoża profilaktyki samobójstw musi tkwić pytanie o sytuację życiową człowieka
i działania, które można podjąć, aby mu pomóc. „Jedna z najnikczemniejszych
opinii, jaką się słyszy w odniesieniu do takich sytuacji brzmi, każdy jest kowa
lem swojego losu” (Ringel 1987, s. 183).
Zatem interwencja kryzysowa powinna wyjść poza zakres terapii krótkoter
minowej do udzielania pomocy w różnych sprawach, np. poszukiwaniu pracy.
Wymaga to zaangażowania pracowników socjalnych. Budzi również wątpliwo
ści, czy to nie służy wzmacnianiu autodestrukcji. Trzeba jednak kierować się
celem, jakim jest ocalenie życia człowieka, wbrew jemu samemu, a nawet wła
snym wątpliwościom.

5. Kryzys suicydalny w wybranych grupach

5.1. Samobójstwa żołnierzy

Wskaźnik samobójstw usiłowanych i dokonanych przez żołnierzy uwikłany jest
wyraźnie w kontekst kulturowy. W wojsku polskim przemiany społeczno-polityczne, wejście armii w struktury NATO oraz skrócenie czasu obowiązko
wej służby wojskowej spowodowały zwrócenie większej uwagi na działalność
profilaktyczną (Gruszczyński i in. 2002). W latach 90. obserwowano niewielki
spadek ilości samobójstw u żołnierzy zawodowych: z 24,6 na 100 tys. do 19,0
(Florkowski, Gruszczyński 1995). Natomiast u żołnierzy służby zasadniczej
wskaźnik samobójstw nieznacznie wzrósł: z 12,3 w 1990 do 13,3 w 1994 roku.
Florkowski, Gruszczyński (1995) analizowali akta żołnierzy, którzy odebrali
sobie życie w latach 1990-1994. Większość żołnierzy w obu grupach (61%
żołnierzy zawodowych i 59% służby zasadniczej) popełniło samobójstwo
z przyczyn, jak to określili autorzy, pośrednio związanych ze służbą wojskową.
Bezpośredni związek ze służbą wojskową wykryto u 38,6% żołnierzy zawodo
wych i 40,8% służby zasadniczej. Do bezpośrednich przyczyn zaliczono u żoł
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nierzy zawodowych konflikty w miejscu pracy oraz trudności adaptacyjne doty
czące warunków służby, lęk przed karą w grupie żołnierzy służby zawodowej.
Jak słusznie podkreślają autorzy, przyczyny samobójstwa należy traktować
umownie. Powszechnie bowiem wiadomo, że samobójstwo jest zjawiskiem
uwarunkowanym wieloczynnikowo, ostatni motyw może już tylko przechylać
czarę goryczy.
Florkowski (1993) próbował ustalić hipotetyczną sylwetkę żołnierza zagro
żonego samobójstwem. Z punktu widzenia statystycznego jest to kawaler, uro
dzony i wychowany na wsi lub w miasteczku (do 25 tys. mieszkańców), z dwu
nastomiesięcznym stażem w służbie wojskowej, mający wykształcenie zasadni
cze zawodowe lub podstawowe. Ujawnia schizoidalne cechy osobowości, prze
jawiające się w tendencji do przyjmowania uległych i wycofujących się postaw
wobec otoczenia, trudności w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych, brak
sprecyzowanych celów życiowych, przeżywanie niepowodzeń w sposób nie
współmierny do bodźca.
Drugą grupę stanowią żołnierze z cechami psychopatii impulsywnej, niekontrolujący swoich stanów emocjonalnych, skłonni do konfliktów z otocze
niem, mający duże trudności w adaptacji do służby wojskowej (Florkowski
1993).
Motywy samobójstw usiłowanych żołnierzy przebywających w klinice psy
chiatrycznej w latach 1980-1983, 1990-1993 wskazują na trudności przystoso
wania (45,2%), konflikty interpersonalne (20,4%) i zawód miłosny (15%). Za
mach na własne życie miał związek z trudnościami przystosowania i nieumie
jętnością poradzenia sobie w sytuacji trudnej. Warunki służby wojskowej
w specyficzny sposób weryfikują sprawność mechanizmów adaptacyjno-kompensacyjnych i mogą wywołać kryzys psychiczny, zwłaszcza że różne
czynniki etiologiczne mogą się łączyć (Florkowski i współ. 1995).
Trudności w przystosowaniu do wymagań społecznych odkryto również
w badaniach samobójstw usiłowanych w armii francuskiej (Abane i współ.
1977). Badaniami objęto nie tylko żołnierzy po próbach samobójstwa, ale rów
nież tych, w których historii życia nie notowano zamachów na własne życie.
Kolejną grupę porównawczą stanowiły osoby cywilne, dobrane wiekiem i płcią,
które usiłowały odebrać sobie życie. Czynnikiem silnie różnicującym grupy po
próbach samobójczych od grupy kontrolnej były trudności adaptacji do wyma
gań społecznych i relacji interpersonalnych już od najwcześniejszych lat życia,
poczynając od okresu szkolnego. Osoby po próbach samobójstw bardziej nega
tywnie niż jednostki z grupy kontrolnej oceniały szkołę i doświadczenia szkolne
oraz ujawniały większe trudności w relacjach interpersonalnych. Częściej sa
mowolnie opuszczały szkołę i miały złe oceny. Trudności zwiększały się, gdy
młodzi ludzie rozpoczynali pracę zawodową, znaczny odsetek mężczyzn po
próbach samobójstwa ujawniał zarówno całkowity brak zainteresowania pracą,
jak i zaangażowania w życie społeczne i kulturalne. Mężczyźni, którzy dokonali
zamachu na własne życie, częściej niż osoby z grupy kontrolnej wywodzili się
z domów, w których brakowało jednego z rodziców z powodu śmierci, rozwodu
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lub separacji. Większość z nich negatywnie oceniała swoje relacje z ojcem
w zestawieniu z nieznacznym odsetkiem badanych z grupy kontrolnej. Problemy
psychologiczne i psychiatryczne, takie jak alkoholizm, depresja i samobójstwo
w rodzinach, częściej niż w grupie kontrolnej występowały w populacji osób po
próbach samobójstwa (Abane i współ. 1977). Można zatem sądzić, że zamach
na własne życie w wojsku stanowił logiczną konsekwencję długotrwałych trud
ności adaptacyjnych, konfliktów, stresów.
Odmienne tło samobójstw obserwuje się w Siłach Obronnych Izraela (Apter,
Ofek 2001). Służba w tej formacji traktowana jest jako szansa udowodnienia
własnej wartości, podobnie jak prestiżowe uniwersytety w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Wielu młodych ludzi w armii zyskuje nową tożsamość. Z badań
samobójstw żołnierzy wynika, że samobójcy stawiali sobie wysokie wymagania
i nawet małe błędy wywierały dewastujący wpływ na ich samopoczucie psy
chiczne. U wielu samobójców dostrzeżono (podobnie jak w wojsku polskim por. Florkowski 1993) schizoidalne rysy osobowości oraz tendencje do stronie
nia od innych już od dzieciństwa. Ich rodzice, nauczyciele i przyjaciele opisy
wali ich jako samotne dzieci, izolujące się od innych. Wielu z tych młodych
ludzi ujawniało wszechogarniającą potrzebę wywierania korzystnego wrażenia
już w czasie wstępnych procedur przyjmowania do armii w 16. roku życia, aby
dostać się do prestiżowych oddziałów, przeznaczonych do walki. Interesujące
jest to, że późniejsi samobójcy ujawniali większą sprawność fizyczną niż ich
rówieśnicy oraz niezwykle wysokie standardy osiągnięć. Nawet drobne niepo
wodzenie mogło przekształcić się w prawdziwą katastrofę, zwłaszcza że nie
zwracali się do nikogo o pomoc. Ich autodestrukcyjne tendencje wspierało za
pewne hasło Izraelskich Sił Obronnych: „Lepsza śmierć niż wstyd”. Wszyscy,
którzy traktują swoje osiągnięcia jako sposób uzyskania władzy czy też substy
tut prawdziwej bliskości w relacjach społecznych, są szczególnie podatni na
tragiczną w skutkach dekompensację. Ryzyko samobójstwa wzmaga osłabiona
umiejętność zwierzania się ze swoich problemów (Apter, Ofek 2001).
Samobójstwo w wojsku, niezależnie od kontekstu kulturowego, wydaje się
stanowić efekt końcowy długotrwałych konfliktów i trudności przystosowania.
Tendencje autodestrukcyjne mogą się nasilać w wojsku, gdy wymagania wobec
jednostki są większe i ponadto jest ona zmuszona do nieustannego przybywania
z wieloma ludźmi. Warto również podkreślić, że w polskim wojsku żołnierze
służby zasadniczej często traktują próbę samobójstwa jako możliwość uwolnie
nia się od uciążliwego, obowiązkowego, obecnie rocznego pobytu w wojsku.

5.2. Kryzys suicydalny osób pozbawionych wolności

Więzienie stwarza szereg sprzyjających okoliczności do wystąpienia kryzysu
naznaczonego myślami i planami pozbawienia się życia. Samobójstwo jest
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główną przyczyną śmierci więźniów w USA (Hayes 1994). Można wskazać na
pewne czynniki determinujące rozwój tendencji autodestrukcyjnych. Należą do
nich:
a) lęk przed nieznanym;
b) brak zaufania do władz więzienia;
c) izolacja od rodziny i innych osób znaczących;
d) poczucie braku kontroli własnej przyszłości;
e) poczucie wstydu, związane z uwięzieniem;
f) dehumanizujące warunki uwięzienia (Hayes 1994).
Człowiek, który zostaje aresztowany, może odczuwać lęk przed samym pro
cesem, wysokością wyroku, który zdecyduje o kształcie jego życia co najmniej
na kilka lat. Zazwyczaj nie ma zaufania do władz więzienia, do całego personelu
sprawującego nad nim kontrolę. W więzieniu jest sam, musiał rozstać się z bli
skimi osobami. Warunki uwięzienia pozbawiają go możliwości wolnego życia.
System więzienny charakteryzują pewne cechy, które znacznie zwiększają roz
wój autodestrukcyjnych tendencji.
1. Autorytatywne postawy zwierzchników, np. więzień przenoszony jest z jednej
placówki do drugiej bez wyjaśnienia przyczyn. Próby poznania motywów de
cyzji są traktowane jako bunt. Więzień jest całkowicie pozbawiony kontroli
swojej przyszłości i możliwości dokonywania wyborów (Fawcett, Marrs
1973).
W więzieniu obowiązuje pewien regulamin, który jest mniej lub bardziej kon
sekwentnie realizowany. Więzień musi przystosować się do wymagań obo
wiązujących w danej placówce. Zakres podejmowania decyzji jest ograniczo
ny. W Polsce w ostatnich latach nastąpiło złagodzenie rygorów więziennych,
lecz stwarza to nowe zagrożenia. Łatwiej jest więźniom nawiązywać kontakty
między sobą, z drugiej zaś strony, daje większą możliwość wpływu niefor
malnych podkultur więziennych. Poważnym źródłem frustracji jest brak pra
cy dla więźniów, wywołujący poczucie nudy i monotonii (Szaszkiewicz
1997).
2. Dehumanizacyjne otoczenie. Więźniowie są stłoczeni na małej przestrzeni
z innymi, często przerażonymi i podejrzliwymi osobnikami (Fawcett, Marrs
1973). Szczególnie więzienia w Polsce są przepełnione, alarmują o tym środ
ki masowego przekazu. Ponadto kwitnie „drugie życie” więzienne, tworzą się
nieformalne grupy „ludzi” - obdarzonych pewnymi przywilejami i „frajerów”
- doznających upokorzeń i prześladowań (por. Szaszkiewicz 1997). Główne
zajęcia więźniów to rozpaczliwe wysiłki, aby zdobyć wiadomości od ludzi
z zewnątrz, uzyskać od nich pomoc. Silne pragnienie porozumiewania się
z innymi odzwierciedla potrzebę kontaktu. Dehumanizujące warunki wzmac
niają poczucie bezsilności i utraty kontroli nad własnym życiem (Fawcett,
Marrs 1973).
3. Kryzys psychiczny u więźniów może być wywołany przez śmierć kogoś bli
skiego. W tym przypadku smutek nie może znaleźć właściwego wyrazu.
Więźniowie nie mogą bowiem uczestniczyć w uroczystościach pogrzebo
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wych, a jeżeli zostanie wyrażona zgoda, to tylko w kajdankach wolno im iść
za trumną bliskiego. Nie mają zatem możliwości wyrażenia swojego bólu
i żalu (Rees 2001).
W warunkach sprzyjających rozwojowi autodestrukcyjnych skłonności nie
wszyscy reagują w podobny sposób. Istnieją grupy więźniów obarczonych
szczególnym ryzykiem samobójstwa. Należą do nich:
1. Osoby, które niedawno aresztowano. Czują się zranione i upokorzone pro
blemami, jakich przysporzyli zarówno sobie, jak i swojej rodzinie. Zazwyczaj
osoby należące do tej kategorii prowadziły dotąd ustabilizowany tryb życia
w rodzinie, były zatrudnione. Przestępca z tej kategorii zabił kogoś lub po
pełnił przestępstwo natury seksualnej. Odznacza się dobrze ukształtowanym
obrazem własnej moralności. Okoliczności spowodowały utratę kontroli i po
pełnienie przestępstwa, które nie licuje z jego dotychczasowym obrazem od
powiedzialnego obywatela.
2. Osoby uwięzione od dłuższego czasu (kilkanaście miesięcy), ujawniające
powoli narastające, uporczywe poczucie beznadziejności i brak wiary we
własną przyszłość. Nie mają żadnych związków ze światem poza murami
więzienia. Więzień od dłuższego czasu wycofuje się z kontaktów z innymi
przestępcami. Personel więzienia może podświadomie lub nawet świadomie
sprzyjać jego planom pozbawienia się życia. Bierze bowiem pod uwagę ży
ciorys przestępcy, w którym stale powtarzają się różne przestępstwa. Czasem
personel więzienia może nawet zachęcać do samobójstwa.
3. Osoby z zaburzoną osobowością typu antyspołecznego usiłują manipulować
otoczeniem poprzez różne czyny autodestrukcyjne. Czasem popełniają samo
bójstwo, gdy nakłoni ich otoczenie. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż
działania autodestrukcyjne w ich przypadku służą głównie podniesieniu jako
ści życia (Danto 1973).
Nie można jednak zapomnieć, że typowe dla wielu przestępców jest to, że
zachowują się w sposób gwałtowny zarówno w stosunku do innych, jak i do
siebie. Niekiedy dzięki autodestrukcyjnym działaniom starają się uzyskać pewne
korzyści, np. zmienić celę lub dostać się do szpitala więziennego (Hayes 1999).
W polskich więzieniach charakterystycznym zjawiskiem są samouszkodze
nia (Kosewski 1977; Górski 1986; Szaszkiewicz 1997). Samouszkodzenia są
przejawem agresji skierowanej do siebie. Śmierć jednostki jest tylko jednym
z ostatnich wyjść, jakie bierze się pod uwagę (Szaszkiewicz 1997). Akty samoagresji mogą służyć rozładowaniu napięcia emocjonalnego, wywołanego niepo
kojem lub gniewem, i służą również do uzyskania konkretnych celów (Kosew
ski 1977). Istnieje duża różnorodność aktów samoagresji. Należą do nich nacię
cia skóry (w gwarze więziennej chlasty), dające natychmiastowy skutek
w postaci ran broczących krwią. Po najczęściej stosowanych nacięciach drugie
miejsce zajmuje połykanie ciał obcych (połyki), prowadzące do zabiegów chi
rurgicznych. Więźniowie najczęściej połykają przedmioty metalowe, które mogą
znaleźć w swoim otoczeniu, np. trzonki łyżek, druty, żylety itp. Popularne jest
również wprowadzanie pod skórę i do narządów ciała różnego rodzaju ciał ob
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cych („wbitki”). Niektóre wymagają operacji chirurgicznej, np. drut wbity przez
skórę do klatki piersiowej przy oddychaniu zostaje wciągnięty w głąb płuc.
Kolejne odmiany samouszkodzeń to mechaniczne lub chemiczne uszkodzenie
gałki ocznej (zasypki), samozatrucia oraz upusty krwi, doprowadzające do ogól
nego osłabienia lub upozorowania choroby. Różnorodność aktów samouszko
dzeń jest wielka, zależy od pomysłowości więźniów (Szaszkiewicz 1997).
Niepokojące jest to, że odróżnienie autentycznych tendencji autodestrukcyj
nych od prób manipulacji otoczeniem i wywierania na nim presji wymaga rze
telnej wiedzy klinicznej i sporego doświadczenia.
Kolejny podział osób zagrożonych więcej niż inni samobójstwem obejmuje
dwie grupy:
1. Pierwszą grupę tworzą młodzi, impulsywni mężczyźni oskarżeni o przestęp
stwa o charakterze gwałtownym. Nie ujawniają cech klinicznej depresji, ale
podejmują zamachy na własne życie, często bezpośrednio po aresztowaniu.
Wywiad może odsłonić głębokie poczucie beznadziejności pod powierzchnią
arogancji i pewności siebie.
2. W skład drugiej grupy wchodzą więźniowie, podejmujący próby samobójstwa
w więzieniu. Znamienne dla nich jest poczucie beznadziejności i kliniczne
objawy depresji. Często samobójstwo poprzedza odrzucenie przez osobę zna
czącą, u której więzień poszukiwał wsparcia w czasie odbywania kary po
zbawienia wolności.
Niektórzy autorzy wyodrębniają również pewne etapy w rozwoju tendencji
autodestrukcyjnych (Hoff 1973):
1. Okres bezpośrednio po uwięzieniu. W tym czasie najsilniej rysują się tenden
cje autodestrukcyjne, przejście od wolności do więzienia to katastrofa. Jed
nostka, nagle zdana na siebie, odczuwa niepewność, zagrożenie wyrokiem
przybiera postać ponurego przeczucia. Nawet wyrok jest łatwiej znieść niż
niepewność. W tej sytuacji pojawia się tendencja do całkowicie niekontrolo
wanych, rozpaczliwych reakcji. Samobójstwo może zdarzyć się zaraz po
uwięzieniu lub w kilka dni później i jest główną przyczyną śmierci osób
aresztowanych, np. w USA występuje dziewięć razy częściej niż w populacji
normalnej (Hayes 1994).
2. Drugi etap - to pozorne przystosowanie do warunków więziennych. Ale
w tym okresie więzień może popełnić samobójstwo, gdy zbliża się proces.
Może wówczas nagle uświadomić sobie, że już nie ma możliwości ucieczki
od konsekwencji swojego przestępczego działania.
3. Trzeci etap przypada na okres rozprawy. Samobójstwo w znacznej mierze
zależy od wyroku. Istnieje duże prawdopodobieństwo ataku paniki zaraz po
odczytaniu wyroku. W sądzie w Wiedniu obowiązuje zakaz prowadzenia
oskarżonych po balkonie, gdy wyrok zapadł. Zdarza są bowiem, że areszto
wani po usłyszeniu wyroku usiłują wyskoczyć z balkonu (Hoff 1973).
Również i Stengel (1975) podkreślał, że samobójstwa zdarzają się przede
wszystkim zaraz po aresztowaniu, w okresie poprzedzającym wyrok, nim wię
zień zdoła się przystosować do warunków więzienia. Z drugiej zaś strony, więź
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niowie po długoletnim pobycie w więzieniu odczuwają wewnętrzną pustkę, są
już „psychicznie martwi” i tęsknią do śmierci. Dla wielu z nich istnieje tylko
jedna możliwość ekspresji tłumionej agresji: poprzez marzenia o potyczce (Gilligan 1992). Śmierć jest dla nich obietnicą spokoju (ibidemj. Niektórzy
(w amerykańskich więzieniach) popełniają samobójstwa „za pośrednictwem”
egzekucji. Od 1976 do 1993 roku wykonano 29 egzekucji na prośbę więźniów
(Cordes 1994). Typowy przypadek w tej grupie to mężczyzna, który myśli
o samobójstwie albo też o ucieczce z więzienia lub celi śmierci.
Ryzyko samobójstwa jest również zdeterminowane postawami więźnia wo
bec ogłoszonego wyroku.
Można wyodrębnić dwa rodzaje postaw:
1. Aktywno-pozytywny sposób traktowania kary, która staje się przedmiotem
refleksji. Więzień rozumie cel kary i jednocześnie usiłuje w jakiś sposób
przystosować się do warunków więzienia. Żywi również nadzieję, że po od
byciu kary powróci do społeczeństwa, jego prawa zostaną przywrócone.
W tych przypadkach niebezpieczeństwo samobójstwa jest niewielkie. Ryzyko
samobójstwa może zwiększyć się wówczas, gdy dręczą go wątpliwości, czy
kara była wystarczająca i czy potrafi ponownie przystosować się do życia
społecznego. W naszych warunkach społecznych, w Polsce, więźniów nurtują
również wątpliwości, czy uda im się zdobyć pracę i czy zarobki wystarczą na
utrzymanie.
2. Aktywno-negatywna postawa. Kara zostaje odrzucona, zaś „instytucji” wy
powiedziana wojna. Negacja kary zostaje wyrażona, ujawnia się agresja. Ten
typ przestępców sprawia najwięcej problemów w więzieniu. Niebezpieczeń
stwo samobójstwa staje się najsilniejsze wtedy, gdy agresja zwrócona prze
ciwko otoczeniu wyczerpie się. Rezygnacja z walki oznaczać może rezygna
cję z siebie.
3. Pasywne podejście. Przestępca wycofuje się z kontaktów z innymi więźniami,
zamyka się w sobie. Może ujawnić się silna depresja. Wtedy ryzyko samobój
stwa jest duże.
Niewątpliwie różne postawy wobec kary pozbawienia wolności są głęboko
osadzone w osobowości więźnia. Osoby o zaburzonej osobowości typu anty
społecznego nie doznają poczucia winy, kara dla nich jest zawsze niesprawie
dliwa, a walka z innymi stanowi sposób życia.
W więzieniach polskich w latach 1987-1997 stwierdzono wzrost wskaźnika
samobójstw dokonanych. Najwyższy wskaźnik samobójstw zanotowano w 1990
roku. Wśród samobójców w aresztach i więzieniach przeważają ludzie młodzi
w wieku od 21. do 40. roku życia. Większość z nich należała do podkultury
więziennej i dokonała samobójstwa przez powieszenie (Binczycka-Anholcer
1998, Hołyst 2002).
Odrębną kwestię stanowi to, że w literaturze przedmiotu mało uwagi przy
wiązuje się do profilaktyki samobójstw u więźniów. Mało jest publikacji po
święconych temu zagadnieniu. Na więźniów bowiem patrzy się raczej przez
pryzmat przestępstw, które popełnili, krzywd, jakie wyrządzili. Wydaje się, że
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ochrona przed samobójstwem wynika tylko z chęci zachowania ładu w więzie
niu, nienarażania się na pogorszenie statystyk samobójstw w więzieniu.
Każdy przypadek samobójstwa w więzieniu powinien być poddany pewnej
analizie z tego punktu widzenia, czy można było mu zapobiec (Hayes 1999).
Wydaje się jednak, że nie ma odpowiedniego klimatu do profilaktyki samo
bójstw w więzieniu. W dobie eutanazji i samobójstwa w asyście śmierć więźnia
obciążonego różnymi przestępstwami przeciwko życiu i mieniu innych obywa
teli również traci na znaczeniu.

6. Nietypowe rozwiązania kryzysu psychicznego

6.1. Samobójstwo połączone z zabójstwem

Na powiązanie samobójstwa z zabójstwem wskazywali już psychoanalitycy,
szczególnie Menninger, który rozbudował koncepcję Freuda o instynktownym
pochodzeniu agresji i ciągłej walce instynktów życia i śmierci, tkwiących
w każdym z nas. Według Menningera (1938) w każdym samobójstwie przejawia
się pragnienie zabicia kogoś obok pragnienia zabicia siebie. Samobójstwo po
wiązane z zabójstwem jest dowodem istnienia agresji w samobójstwie.

6.1.1. Typy samobójstw

Samobójstwa, w których sprawca najpierw zabija drugą osobę, a potem odbiera
sobie życie, są modyfikowane wieloma czynnikami. Można je podzielić na
pewne kategorie (Lange 1980):
1. Psychotyczno-depresyjne. W tych przypadkach motywacja działania jest
pseudoaltruistyczna. Celem jest ochrona innych przed nadchodzącym nie
szczęściem, które przeczuwa sprawca. Zbrodnia dotyczy najbliższych osób,
w większości przypadków ukochanych dzieci. Najczęściej zabójstwo poprze
dza wyznanie miłości i troski. Z punktu widzenia prawnego zabójcy nie są
odpowiedzialni za swój czyn.
2. Przestępcze. Podstawę zabójstwa związanego z samobójstwem stanowią:
emocjonalne napięcie, podniecenie, poczucie rozczarowania i bezradności,
gniew skierowany na ofiarę i nienawiść do niej. Motywem zabójstwa jest
pragnienie zemsty. Sprawca ujawnia zarówno poczucie krzywdy, jak i agresję
w stosunku do siebie samego. Sądzi, że jedynym rozwiązaniem problemów
jest samobójstwo, ale chce zabrać ze sobą kogoś drugiego, skoro już „musi”

Samobójstwo

43

odebrać sobie życie. W tych przypadkach nie ma podstaw prawnych do kwe
stionowania poczytalności samobójcy, a zarazem zabójcy.
3. Częściowo psychopatologiczne. Podstawą zabójstwa powiązanego z samo
bójstwem jest reaktywna depresja i poczucie beznadziejności. Motywacją za
bójstwa jest lęk, że najbardziej kochane osoby pozostaną osamotnione.
Sprawca głównie koncentruje się na swoich potrzebach. Miłość i współczucie
dla siebie i innych mieszają się. W tych przypadkach można orzekać czę
ściowo zmniejszoną poczytalność.
Główne kryterium podziału między przestępczym a patologicznym samobój
stwem połączonym z zabójstwem stanowi obecność psychotycznej depresji
(Lange 1980). Różne typy zabójstw połączonych z samobójstwem wiąże groźba
rozstania. Wywołuje bowiem silny gniew i dalszą regresję ego już i tak uszko
dzonego. Nienawiść może zwrócić się w kierunku własnej osoby lub obiektu,
albo jednocześnie obu. Człowiek już nie wie, czy samobójstwo, czy też zabój
stwo jest jego celem. Granice pomiędzy nim a obiektem zacierają się (Dorpat, za
Hendin 1982).

6.1.2. Częstotliwość występowania samobójstwa połączonego z zabójstwem
Samobójstwo powiązane z zabójstwem jest zjawiskiem relatywnie rzadko wy
stępującym. Na przykład w Belgii w ciągu sześciu lat, pomiędzy 1985 a 1990
rokiem, było 250 przypadków samobójstw łączących się z zabójstwem
w populacji 9,9 milionów ludzi (Cosyns, Depreen 1991). Mimo braku rzetel
nych danych eksperci oceniają, że samobójstwo razem z zabójstwem w USA
jest przyczyną zgonów od 1000 do 1500 osób rocznie, co stanowi wskaźnik
śmiertelności zbliżony do śmierci z powodu gruźlicy lub zapalenia opon (Marzuk i współ. 1992). Analiza zabójstw w Wielkiej Brytanii w latach 1987-1990
wskazuje, że zabójstwa, po których sprawca odbiera sobie życie, stanowią 6%
ogólnej liczby zabójstw (Danson, Goothill 1996). Wskaźniki tego typu zabójstw
modyfikowane są czynnikami kulturowymi, pozostaje jednak pewien uniwersal
ny wzór. Mężczyźni zabijają żony lub partnerki, kobiety natomiast dzieci,
a potem odbierają sobie życie. Należy pamiętać, że za tymi suchymi danymi
kryją się ludzie z krwi i kości oraz prawdziwe dramaty ludzkie.
Samobójstwo w połączeniu z zabójstwem modyfikowane jest przez osobo
wość, wiek i uwarunkowania kulturowe.

6.1.3. Samobójstwo łączone z zabójstwem w osób starszych

W kulturze zachodniej zjawisko samobójstwa poprzedzonego zabójstwem doty
czy częściej osób starszych (Haenel, Elsasser 2000; Cohen 2001; Cohen 2003).
Na przykład w Stanach Zjednoczonych wskaźnik samobójstw powiązanych
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z zabójstwem jest dwukrotnie wyższy u starszych niż młodszych. W każdym
roku przybywa więcej niż 500 tego typu samobójstw. Prawie 20 starszych Ame
rykanów umiera z tego powodu w każdym tygodniu. W tych przypadkach nie
mal zawsze mężczyzna zabija żonę lub kochankę, a wkrótce potem siebie. Spo
radycznie zdarza się, że samobójca zabija starsze rodzeństwo lub innych człon
ków rodziny. Starsi ludzie rzadko zabijają dzieci oraz osoby niezwiązane po
krewieństwem, jeżeli tak, to przyjaciół (Cohen 2003).
Interesujące światło na problematykę zabójstw łączonych z samobójstwami
rzucają badania przeprowadzone w USA (Cohen 2003). Porównano przypadki
indywidualnych samobójstw z tymi powiązanymi z zabójstwem w latach 19881994. Obie grupy zbliżone były wiekiem, wiek badanych wahał się w granicach
od 79. do 80. roku życia. Wszyscy mężczyźni byli żonaci. Połowa grupy męż
czyzn, którzy odebrali sobie życie po zabiciu żony, sprawowała nad nią opiekę.
Nie były to zabójstwa wynikające z miłości lub adoracji. Był to raczej przejaw
desperacji i depresji oraz końcowy akt przemocy (Cohen 2003). Jak to ujęła
Cohen (2003), stres związany ze sprawowaniem opieki zwiększa ryzyko samo
bójstwa połączonego z zabójstwem.
Opiekowanie się chorym może doprowadzić do rozwoju kryzysu egzysten
cjalnego, który znamionuje utrata poczucia sensu własnego istnienia. Może
również stać się przyczyną kryzysu wypalenia, który charakteryzuje depersona
lizacja, powodująca przedmiotowe traktowanie chorego. Można sądzić, że trud
opieki nad chorym wyzwala dawne konflikty i urazy, nasila ambiwalencję
uczuć. W tej sytuacji kryzys łatwo może się przekształcić w sytuację wymagają
cą natychmiastowej pomocy, grożącą samobójstwem lub zabójstwem.
Porównanie grupy samobójców i osób, które przed swoim samobójstwem
dokonały zabójstwa wskazuje, że mężczyźni z pierwszej grupy więcej skarżyli
się na problemy z własnym zdrowiem, aczkolwiek pogorszenie stanu zdrowia
przed śmiercią notowano u 1/3 zabójców.
W obu grupach wskaźniki depresji były wysokie, jednak sekcje zwłok nie
wykazały, że zażywali środki antydepresyjne. Depresja zatem nie była leczona,
jak to często się zdarza w przypadku starszych.
Do samobójstw połączonych z zabójstwem dochodzi w różnych typach
związków.

6.1.4. Rodzaje więzi małżeńskich w kontekście samobójstw połączonych
z zabójstwem
Wspólnymi cechami małżeństw, których problemy zostaną rozwiązane poprzez
samobójstwo łączone z zabójstwem, są: percepcja zagrożenia związku, rzeczy
wiste lub tylko spostrzegane zmiany zdrowia, a także konflikty małżeńskie oraz
przemoc (Cohen 2000). Można jednak wyodrębnić pewne typy małżeństw:
1. Do pierwszej kategorii (około 50% przypadków) należą małżeństwa trwające
od dłuższego czasu. Współmałżonkowie są zależni od siebie, wzajemnie się
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ochraniają. Mężczyzna zazwyczaj jest od dwóch do czterech lat starszy od
żony, może być poważnie chory. W większości przypadków sprawuje opiekę
nad przewlekle chorą żoną. Ujawnia silną depresję, powiązaną z poczuciem
beznadziejności i bezradności, oraz wyczerpanie. Mimo stałych kontaktów
z lekarzami nie leczy depresji. Narasta również poczucie izolacji po wielu
latach opiekowania się żoną. Samobójstwo i zabójstwo planuje od dłuższego
czasu. Odczuwa bowiem lęk przed utratą możliwości opiekowania się
i ochraniania żony. Nawet gdy żona jest zdrowa, realne lub tylko percepowane pogorszenie stanu zdrowia może poprzedzać samobójstwo z zabójstwem.
Mężczyźni z tej kategorii opisani są przez rodzinę jako dominujący i rozta
czający kontrolę. Depresja i bezradność oraz niemożność znalezienia wyjścia
z sytuacji podwyższają znacznie ryzyko zabójstwa z samobójstwem.
2. Drugi typ małżeństw znamionuje agresja i przemoc (około 30% przypadków).
Ten rodzaj związku bardziej charakterystyczny jest dla młodszych małżeństw,
ale również występuje u starszych. Zabójca jest zazwyczaj znacznie starszy
od ofiary, związkowi grozi rozpad lub współmałżonkowie są w separacji.
3. Trzeci typ związków został nazwany „symbiotycznym”; małżonkowie są
niezwykle zależni od siebie. Jedno z nich lub oboje chorują. Mąż i żona są tak
silnie związani, że trudno wyodrębnić ich indywidualne cechy. Zabójcę czę
sto znamionuje dominująca osobowość. Nie oznacza to submisyjności u żony,
którą mąż pragnie kontrolować we wszystkich osobistych i małżeńskich de
cyzjach. Żona ponadto jest zazwyczaj przewlekle lub śmiertelnie chora.
Szczególnie interesujące jest powiązanie funkcji sprawowania opieki nad
żoną z późniejszym jej zabójstwem. Opieka nad osobą chorą przynosi poważny
stres i może wywołać depresję, zwłaszcza u ludzi, którzy usiłowali podporząd
kować sobie innych i kontrolować ich. Teraz nie mogą znieść własnej bezradno
ści.
Zamordowane kobiety, jak można sądzić, zazwyczaj nie wiedziały i nie ak
ceptowały zabójstwa. Większość z nich została zastrzelona w czasie snu (Cohen
2003).
W genezę zabójstw połączonych z samobójstwem wpleciony jest wątek kul
turowy. Można to prześledzić na przykładzie małżeństw w Indiach (John 2000).
W jednym z regionów Indii obserwuje się wysoki wskaźnik samobójstw z za
bójstwami. Ten region Indii jest odmienny od innych. W latach 90. XX wieku
obniżył się zarówno przyrost naturalny (w przeciwieństwie do innych regionów
kraju), jak i wskaźnik śmiertelności niemowląt. Wzrosła przeciętna długość
życia. Jednocześnie podwyższył się wskaźnik rozwodów i wzrosła liczba uza
leżnionych od alkoholu. W tym właśnie regionie Indii dokonały się poważne
zmiany życia społecznego, dzięki napływowi pieniędzy od emigrantów
(1,5 miliona osób wyemigrowało i przesyła pieniądze rodzinom). Zmiany spo
łeczne oraz osłabienie wiary w tradycyjne wartości rodzinne tworzą klimat
sprzyjający wzrostowi samobójstw połączonych z zabójstwami. Można wyod
rębnić dwa typy małżeństw, w których dochodzi do dramatu samobójstwa
z zabójstwem.
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1. Mąż namawia żonę do wspólnego samobójstwa, przed własną śmiercią zabi
jają dzieci. On jest inicjatorem zarówno samobójstwa, jak i zabójstwa. Ojciec
zazwyczaj dominuje w rodzinie. U niego pojawia się depresja i tendencje
autodestrukcyjne. Nakłania żonę, aby wspólnie popełnili samobójstwo,
wcześ-niej zabijając dzieci. W okresie poprzedzającym samobójstwo pozycja
społeczna rodziny nagle obniżyła się. Grozi jej bankructwo i utrata prestiżu
oraz dotychczasowych warunków życia. Wątek obawy przed utratą prestiżu
i pogorszeniem warunków życia nie występował w amerykańskich małżeń
stwach. Jest to dowód na istnienie różnic kulturowych.
2. Małżeństwo nacechowane jest głębokimi konfliktami. Mąż jest alkoholikiem
lub ustawicznie podejrzewa żonę o zdradę (tendencja do powątpiewania
w wierność żony jest charakterystyczna dla alkoholików). Żona jest depresyj
na i myśli o samobójstwie. Zabija dzieci przed własnym samobójstwem.
Z retrospekcyjnych badań samobójstw połączonych z zabójstwami, przepro
wadzonych w Australii, wynika, że istnieją zasadniczo dwa rodzaje tego typu
zabójstw:
1. Starsi partnerzy, u których stan zdrowia znacznie się pogarsza.
2. Mężczyźni owładnięci patologiczną zazdrością w związkach, którym grozi
rozpad lub też już nastąpił (Easteck 1994).
Każda kultura stwarza odmienne determinanty samobójstw połączonych z za
bójstwami. Mają one wspólne cechy, mimo różnic kulturowych. Należy do nich
utrata poczucia sensu życia i poczucie izolacji (Ziese 1968). Jednocześnie rozwija
się agresja do osób płci przeciwnej, która pozwala na zabójstwo. Można sądzić, że
w przypadku kobiet zabijających swoje dzieci agresja jest w większym lub mniej
szym stopniu wymierzona przeciw ich ojcom. Poprzez śmierć własną a przede
wszystkim dzieci, pragną wymierzyć zemstę, ukarać mężczyznę, który ich za
wiódł. Kobiety bowiem częściej swoich partnerów zabijają pośrednio.
W niektórych przypadkach wspólnym motywem samobójstw połączonych
z zabójstwami jest brak odwagi popełnienia samobójstwa. Człowiekowi, który
nie akceptuje siebie i innych, trudno odważyć się na odebranie sobie życia, acz
kolwiek tego pragnie. Stwarza zatem warunki, które niejako zmuszają go do
zadania sobie śmierci. Odrzucony przez żonę „poświęca” ją przygotowując się
na śmierć. Znad martwego ciała żony nie ma już ucieczki. Podobnie dzieje się
w przypadku matek i dzieci.

6.1.5. Dziecijako ofiary samobójstw połączonych z zabójstwem
Matki zabijają dzieci, a potem popełniają samobójstwo. Jak już wspomniano,
zabójstwo dziecka może być wyrazem zemsty w stosunku do jego ojca, przeja
wem pragnienia ukarania go. Koshinaga (1973) analizował samobójstwo z za
bójstwami w Japonii na przestrzeni lat od 1946 do 1972. Typowy przypadek to
kobieta zdradzona przez męża, która odbiera sobie życie, wcześniej zabijając
dziecko. W ten sposób podwójnie karze męża.
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W latach 60. w Japonii często zdarzały się samobójstwa matek, które nie
mogły poradzić sobie z wychowaniem dzieci. Wiek matek wahał się pomiędzy
20. a 30. rokiem życia. Mieszkały same w izolowanych apartamentach i nie
mogły poradzić sobie ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Nie mogły prosić
o pomoc własnych matek, bo mieszkały daleko. Wyszły za mąż, ale nie potrafiły
właściwie opiekować się dzieckiem. Traciły zaufanie we własne możliwości
i zabijały dziecko, a potem odbierały sobie życie.
Hendin (1960, 1982) dostrzega silną korelację pomiędzy tendencjami autodestrukcyjnymi a silnym poczuciem winy, związanym z niemożnością obdarze
nia własnego dziecka odpowiednią miłością i troską. Badania kobiet przeprowa
dzał w Danii, gdzie silny nacisk kładzie się na odpowiednie sprawowanie funk
cji macierzyńskich i zapewnienie dziecku optymalnej opieki. Niemożność spro
stania oczekiwaniom społecznym (większym niż w innych krajach) oraz poczu
cie winy tkwią u podłoża zabójstw dzieci, a potem samobójstw. Zabójstwo
dziecka przed własnym samobójstwem nie tylko oznacza niemożność pokocha
nia dziecka, ale również przekonanie, że nie ma innej osoby, która mogłaby
zastąpić matkę (Hendin 1982). Tylko w nielicznych przypadkach motywem
zabójstwa dziecka jest lęk, że będzie nieszczęśliwe po śmierci matki.
W przypadkach samobójstw połączonych z zabójstwami już po śmierci osób
zazwyczaj doszukujemy się motywów. Zapominamy, że samobójstwa są uwa
runkowane wieloczynnikowo. Niemniej gdy umiera dziecko, można sądzić, że
jest to zarówno wyraz zemsty wymierzonej przeciwko ojcu, jak i niemożności
pokochania dziecka.
Samobójstwo połączone z zabójstwem w praktyce trudno jest odróżnić od
samobójstw rozszerzonych, w których druga osoba zgadza się na pozbawienie
jej życia lub sama popełnia samobójstwo. Trudno jest rozróżnić, czy osoba wy
raziła zgodę na własną śmierć, czy też zabójstwo zostało dokonane bez jej apro
baty, a nawet wiedzy. Pewnym wskaźnikiem mogą być listy pożegnalne, ale
rzadko się je spotyka (Haenel, Elsasser 2000). Również niektóre okoliczności
śmierci i dane z życia ofiar mogą sugerować, że było to zabójstwo nieuzgodnione. Należą do nich: głębokie konflikty, zerwane związki, zaawansowany wiek,
choroba fizyczna powiązana z lękiem o utratę niezależności czy też przedawko
wanie leków (Cohen i współ. 1998). Z drugiej zaś strony, te same czynniki spo
tykamy w samobójstwach podwójnych. Wiele zatem przypadków jest nieroz
strzygniętych, okrytych tajemnicą.

6.2. Pakt samobójczy

Pakt samobójczy odzwierciedla pragnienie, aby nie umierać samotnie, aby
ostatnie chwile życia przeżywać z kimś drugim. Może to być osoba bliska lub
zupełnie obca. Niekiedy samobójstwo popełnia wspólnie kilka osób. Najczęściej
jednak dotyczy dwóch osób. Jednym z najsławniejszych samobójstw tego typu
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było samobójstwo H. von Kleista w 1811 roku. Poeta zastrzelił swoją przyja
ciółkę, a następnie odebrał sobie życie. Analiza listów napisanych tuż przed
śmiercią ujawnia stan psychiczny poety. Pojawia się w nich „rozkosz śmierci”
(Janion 2001). Von Kleist miał poczucie, że musi umrzeć, ponieważ spełnił
wszystkie swoje cele: „Umieram, bo mi z tej ziemi nie pozostaje nic, czego
mógłbym się jeszcze nauczyć i co mógłbym zdobyć” (Janion 2001, s. 169).
Śmierć stanowiła dla niego upragniony cel. Był to wybór samobójstwa, „naj
wspanialszej, najrozkoszniejszej spośród śmierci” (ibidem). Śmierć traktował
jako wstęp do „wielkiej, odkrywczej podróży”. Poglądy te podzielała jego
przyjaciółka.
„My z naszej strony nie chcemy już nic wiedzieć o radościach tego świata i marzą się
nam prawdziwe niebiańskie łąki i słońca, w których blasku będziemy wędrować z długimi
skrzydłami u ramion” (Janion 2001, s. 170).

Śmierć pełniła tutaj wyraźnie rolę magiczną, stanowiła nie tylko wyzwolenie
od wszystkich problemów, ale przynosiła wizję niezwykłego szczęścia. Uwal
niała od pustego już życia, bez celów i zainteresowań. Ten sposób interpretowa
nia własnego życia przez Kleista mógł wskazywać na depresję.
Spektakularnym przykładem paktu samobójczego jest śmierć Rudolfa Habs
burga, następcy tronu Franciszka Józefa. Rudolf już od pewnego czasu poszu
kiwał kobiety, która zgodziłaby się razem z nim popełnić samobójstwo. Znalazł
ją w osobie siedemnastoletniej zaledwie Mary Vetsery. Na dzień przed śmiercią
zwyczajem samobójców wspomniał mimochodem, że jutro wybiera się „na
zawsze” na polowanie. Nie przywiązano do tego wagi. W zamku położonym
nieopodal Wiednia zabił Mary, a w dwie godziny później popełnił samobójstwo.
W liście pożegnalnym do matki napisał, że nie może żyć, gdyż Jest zabójcą”.
Wydaje się, że szukał ostatecznego argumentu usprawiedliwiającego samobój
stwo. Mary również zostawiła pożegnalne listy do matki i siostry. Prosiła o wy
baczenie, że nie może oprzeć się miłości i że jest bardziej szczęśliwa umierając
niż podczas swego życia. Siostrę prosiła również, aby każdego 13 stycznia
(dzień, w którym oddała się Rudolfowi) kładła białą gardenię na jej grobie
(Morton 1979). Następca tronu, który od dawna borykał się z różnymi proble
mami, wykorzystał miłość młodej dziewczyny, aby nie odchodzić samotnie
z tego świata.
Pakty samobójcze były szczególnie popularne w ciągu trzystu lat feudalnych
rządów Tokugawa Shogunate. Sfrustrowani ludzie wspólnie ze swymi partne
rami odbierali sobie życie. Ten typ samobójstw wciąż występuje w Japonii.
Kochankowie, przyjaciele i krewni wspólnie odbierają sobie życie. Najczęściej
jednak czynią to matki razem z dziećmi, następnie kochankowie i współmałżon
kowie (Hendin 1982; Kichinosuke 1981). Wzorem dla wielu Japończyków stało
się sławne samobójstwo Yokio Mishima w 1970 roku. Wybitny pisarz japoński
wraz ze swym kochankiem żołnierzem wkroczył do gabinetu dowódcy armii.
Powiązał go sznurami i z balkonu wygłosił manifest. Następnie popełnił sepuku,
zadając sobie mieczem głębokie rany w brzuchu. Kochanek zgodnie z dawnym
obyczajem odciął mu głowę. Interesujące jest to, że po jego śmierci 20 nastolat
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ków usiłowało lub dokonało samobójstwa w podobny sposób, wyrażając wielki
podziw dla pisarza (Kichinosuke 1981). Śmierć pisarza zarówno stanowi swo
isty przykład paktu samobójczego, jak i dowodzi „zaraźliwości” samobójstwa,
tak dobrze znanej i opisanej w literaturze przedmiotu.
W XXI wieku wraz z rozpowszechnieniem się Internetu pojawiły się nowe
możliwości zawierania paktów samobójczych. Jako przykład może tu służyć
porozumienie zawarte przez Internet w sprawie wspólnego samobójstwa. Dwu
dziestokilkuletni Norweg już od dłuższego czasu właśnie przez Internet poszu
kiwał osoby, która zgodzi się razem z nim odebrać sobie życie. Siedemnastolet
nia mieszkanka Austrii odpowiedziała na jego propozycję i 19 lutego 2000 roku
spotkała się z nim w Norwegii. Razem podróżowali do słynnego miejsca
w Norwegii nad fiordami. Następnego dnia znaleziono ich martwych u podnóża
skały (Mehlum 2000). Internet może spełniać negatywną rolę w profilaktyce
samobójstw również i dlatego, że na jego stronach można spotkać szczegółowe
instrukcje, jak popełnić samobójstwo.
Samobójstwo i zabójstwo, tak jak pakt samobójczy mogą wynikać z ze
wnętrznego zagrożenia dla związku dwojga ludzi. Może to być realne lub tylko
percepowane zagrożenie. Dobrym przykładem jest samobójstwo Stefana Zwe
iga, znakomitego pisarza. Popełnił je wspólnie z żoną w Brazylii, gdzie schronił
się podczas II wojny światowej. W miesiącach poprzedzających samobójstwo
odczuwał coraz większą depresję i lęk, związany z sytuacją światową. Obawiał
się, że wpływy Hitlera i jego ideologii sięgną aż do odległej Brazylii. Jako Żyd
nie czuł się bezpiecznie, nawet tak daleko od Europy. Nie ukrywał przed swoimi
przyjaciółmi depresji i poczucia beznadziejności. W liście do byłej żony napisał:
„W naszym wieku jesteśmy jedynie widzami wielkiego dramatu (lub lepiej tra
gedii) życia i niech inni młodsi grają swoje role. Naszą jest zniknąć w ciszy...”
(Haenel 1993). Sześćdziesięcioletni pisarz popełnił samobójstwo wspólnie
z młodą żoną. W pożegnalnym liście napisał: „Żegnam wszystkich moich przy
jaciół. Niech zobaczą świt po długiej nocy. Jestem zbyt niecierpliwy, wyprzedzę
ich” (ibidem).
W chwili śmierci jego sytuacja materialna i społeczna była pomyślna, ale był
świadomy odrębności świata, w którym żył, i miał poczucie, że stracił na zaw
sze „wczorajszy świat”, za którym bardzo tęsknił. Charakterystyczny dla niego
był brak szacunku dla siebie i własnych osiągnięć oraz „niemal patologiczny
brak wiary w siebie i swoje możliwości”, który wiązano z doświadczeniami
dzieciństwa, szczególnie brakiem empatii u matki. Wraz z żoną żyli w zupełnej
izolacji. Jest to znamienne dla osób, które popełnią samobójstwo wraz z zabój
stwem lub wspólne z inną osobą. Każde zagrożenie dla związku dwojga osób
stroniących od innych może doprowadzić do wspólnego samobójstwa (Haenel,
Elsasser 2000). Tym zagrożeniem może być również choroba. Jako przykład
służy tutaj samobójstwo Nico Speyeera, 76-letniego profesora psychiatrii spo
łecznej, członka Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobój
stwom. Speyeer był chory na nowotwór i już tylko duże dawki leków mogły
uśmierzyć ból. W liście pożegnalnym do swojego przyjaciela wyjaśnił, że pra
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gnie umrzeć z godnością, w wybranym miejscu i czasie, nie chce być zależny od
łaski innych. Żona wspólnie z nim popełniła samobójstwo, gdyż nie chciała
przeżyć człowieka, którego kochała (Diekstra 1993).
Pakt samobójczy często rozważa się w kontekście romantycznej miłości ko
chanków rozdzielonych przez los. Jednakże, jak to ujął Alvarez (1972), śmierć
jest tu tylko nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności lub pomyłką. Policja lon
dyńska zawsze odróżnia spośród ciał samobójców wyłowionych z Tamizy tych,
którzy odebrali sobie życie z powodu nieszczęśliwej miłości. Na ich rękach
widoczne są ślady walki o życie (Alvarez 1972).
Samobójstwo jest zjawiskiem uwarunkowanym wieloczynnikowo, mocno
osadzonym zarówno w osobowości, jak i historii życia jednostki. Strata ważnej
osoby może reaktywować wspomnienia ważniejszych rozstań czy tez porzuceń.
Rozstanie z kimś kochanym może również stanowić ostatnią kroplę w kielichu.
Paktowi samobójczemu często nadaje się romantyczne znaczenie. Hendin
(1982) jako przykład tej tendencji podaje samobójstwo dwojga ludzi, opisanych
przez francuskiego filozofa J. Baechlera. Młodzi ludzie pozostawili list, w któ
rym wyjaśnili, że odbierają sobie życie, aby „zachować swoją miłość”. Tymcza
sem w samobójstwie tym, podobnie jak i w każdym innym, gniew i tendencje do
manipulacji odgrywają pewną rolę. Pakt samobójczy rzadko jest wyrazem wza
jemnej miłości. Z doświadczeń Hendina (1982) w terapii młodych ludzi, którzy
planowali podwójne samobójstwo lub zostali uratowani po jego próbie, wynika,
że społeczne i ekonomiczne problemy lub niezgoda rodziców na związek od
grywają najmniejszą rolę. Najważniejsze w tym względzie są osobiste problemy,
utrudniające harmonijne relacje z drugą osobą.
Zazwyczaj mężczyźni proponują wspólne samobójstwo. Kobiety natomiast
czasem bardzo niechętnie akceptują propozycję. Pakt samobójczy odzwierciedla
niezwykłą manipulację wyrażoną w słowach: „Jeżeli mnie kochasz, to umrzesz
ze mną”. Jest to swoisty test miłości partnerki, autodestrukcja i destrukcja są
powiązane. Hendin (1982) dostrzega, że pakt samobójczy jest formą tyranii,
próbą podporządkowania życia partnera. Rzadko jest wyrazem miłości. Samo
bójstwo powiązane z zabójstwem, podobnie jak pakt samobójczy, wiąże nie
zwykle trudny przebieg procesu żałoby u bliskich.
Z uwagi na liczbę uczestników wyróżnić można pakty samobójcze diadalne
i multipersonalne (Hołyst 2002). W każdym pakcie samobójczym jedna osoba
jest bardziej zdeterminowana do samobójstwa i bardziej aktywna w działaniu.
Wywiera wpływ na bardziej biernego partnera, skłaniając go do samobójstwa.
Partner bierny też w pewien sposób oddziałuje na osobę aktywną, więc obie
strony wzmacniają się w decyzji podjęcia paktu samobójczego. Podstawowym
warunkiem wyłonienia się paktu samobójczego jest interakcja jednostek, mają
cych zbliżone problemy przystosowania. Podstawą tych interakcji są gesty eks
ploracyjne, czyli wieloznaczne i nieokreślone zachowania stanowiące zachętę.
Pakt samobójczy przybiera skrajną postać w czasie ataków terrorystycznych.
Wówczas samobójstwo łączy się z zabójstwem wielu ludzi. Organizacje rekru
tujące wybierają kandydatów wśród bardzo młodych ludzi. Charyzmatyczni
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przywódcy nakłaniają ich, aby umrzeć „męczeńską” śmiercią. Ostatni krok to
sporządzenie kontraktu społecznego w formie testamentu zarejestrowanego na
taśmach wideo. Umierający są głęboko religijni i uważają że ich działanie jest
uwarunkowane przez religię. Wierzą że ich postępowanie mówi samo za siebie,
że to oni widzą świat obiektywnie, inni ludzie się mylą i zniekształcają rzeczy
wistość. Prasa arabska wyjaśnia, że „męczennicy” ponoszą śmierć za własną
religię i wiarę (Merari, za Vishann 2003). Trzeba to również rozpatrywać
w szerszym kontekście, np. na Środkowym Wschodzie powszechne jest poczu
cie niesprawiedliwości i prześladowania przez supermocarstwa i ich zwolenni
ków.
Zatem pakt samobójczy może przybierać różne postacie i wiązać się z całą
gamą czynników. Zawsze jednak pozostaje tragiczną stratą życia ludzkiego.

6.3. Samobójstwo za pośrednictwem policji

Ten typ samobójstwa już od dawna jest opisywany w amerykańskich czasopi
smach prawniczych i policyjnych. Porywanie zakładników, przemoc w domu
i miejscu pracy służą do aranżacji sytuacji, w których można zostać zabitym
(Geller, Scott 1992). Policjantów przygotowuje się do tego, że niektórzy prze
stępcy zamierzają odebrać sobie życie za ich pośrednictwem. Przestępcy mogą
dać do zrozumienia, że zamierzają popełnić samobójstwo poprzez słowa lub
gesty. Mogą również prowokować policjantów nieprawdziwą bronią w ten spo
sób nakłaniając ich do użycia własnej broni. Niekiedy sprawiają wrażenie, jakby
im nie zależało, czy zginą z ręki policji, czy też nie. Podejmują desperackie
próby ucieczki w sytuacji, gdy nie ma żadnych szans. Może również się zda
rzyć, że wcześniej nie planowali samobójstwa, ale złapani w chwili przestęp
stwa, prowokują policjantów, aby zostać zabitym (Wormer, Odiach 1997).
Czasem przed swoją śmiercią z rąk policji zabijają innych, przypadkowo
spotkanych ludzi. Czekają na policję, strzelając do różnych osób. Ujawnia się
tutaj agresja do całego świata. Dobrym przykładem jest postać Charlesa Whitmana, studenta Uniwersytetu w Teksasie. Od kilku miesięcy skarżył się na nara
stającą wrogość i złość do wszystkich, której źródła nie potrafił wyjaśnić.
Szczególna wrogość skierowana była do ojca, który maltretował rodzinę.
W dniu 1 sierpnia 1966 roku najpierw zamordował matkę, a potem żonę; obie
bardzo kochał. Pozostawił list, następnie wszedł na wieżę budynków admini
stracji uniwersytetu i zastrzelił 16 osób przechodzących ulicą bądź zwiedzają
cych wieżę, nim dosięgnęła go kula policji. W swoim ostatnim liście Charles
Whitman prosił, aby dokonano sekcji jego zwłok, by wykryć, „czy nie jest psy
chicznie chory”. Istotnie, sekcja zwłok wykazała guza mózgu, który był przy
czyną nagłych zmian nastroju (Crime Casebook 1994).
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Samobójstwo Whitmana zostało dokonane za pośrednictwem policji. Wydaje
się, że ten typ samobójstw w pewien sposób można wyjaśnić w świetle koncep
cji pośrednich form samobójstwa (por. Farberow 1980). Jednostka nie ginie
bezpośrednio z własnej ręki, ale podejmuje różne działania, aby własną śmierć
przyspieszyć.

6.4. Propozycja terapii ujmującej samobójstwo jako działanie
skierowane na cel w ramach nurtu narracyjnego

Terapia ta w pewnym stopniu nawiązuje do nurtu poznawczego. Wychodzi
z założenia, że zarówno samobójstwo dokonane, jak i usiłowane są świadomie
planowanymi działaniami, powiązanymi z procesami emocjonalnymi
i poznawczymi. Autodestrukcyjne działania są częścią długotrwałego procesu,
który poprzedza pewien projekt. Proces jest modyfikowany przez czynniki ze
wnętrzne i wewnętrzne oraz uwarunkowania kulturowe, wczesne doświadczenia
lub zaburzenia psychiatryczne. Każdy człowiek jest ekspertem w dziedzinie
własnego życia. W tym modelu terapii zmieniają się role terapeuty i klienta.
Przede wszystkim specjalistąjest klient.
Proces autodestrukcyjny rozpatruje się z punktu widzenia celu, mającego
znaczenie dla potencjalnego samobójcy. Samobójstwo najczęściej jest doraźnym
celem, mającym zastosowanie tylko wtedy, gdy inne, długoterminowe cele
i projekty są przekreślone. Samobójstwo pozwala uciec od bólu psychicznego
i uciążliwej sytuacji, związane jest z negatywnymi i upokarzającymi doświad
czeniami. Autodestrukcja obrazuje wysiłek, aby zachować szacunek dla siebie
samego.
W dyskusjach z pacjentem, koncentrujących się wokół podłoża działań wy
mierzonych przeciwko sobie, interweniujący staje się współautorem narracji.
Wspólnie wyszukują nowe, behawioralne strategie przezwyciężenia kryzysu
emocjonalnego. W tym kontekście działania człowieka są interpretowane jako
wynik świadomych i podświadomych procesów, modyfikowanych przez czyn
niki emocjonalne i społeczne. Z działaniami współwystępują emocje, stanowią
ce również motywy działań.
Michel i Valach (2001) nawiązują do koncepcji karier samobójczych Marisa.
Samobójstwo służy pewnym celom, zróżnicowanym w zależności od płci. Jest
alternatywne do oryginalnych celów życiowych. „Kariera” samobójcza to dłu
gotrwały proces. Może rozpocząć się próbą samobójstwa na drodze zamiarów,
planów i różnych strategii rozwiązywania problemów^ Pragnienie samobójstwa
w ciągu życia może wciąż powracać.
Samobójstwo zastępuje cele, których człowiek nie mógł osiągnąć. Są one
wyznaczone w ramach idealnej koncepcji osobowości. Samobójstwa mężczyzn
wynikają z niepowodzeń w pracy zawodowej i życiu seksualnym oraz niespeł

Samobójstwo

53

nionych ambicji. Prawie zawsze samobójstwa kobiet związane są z udaremnie
niem celów w małżeństwie (np. zapewnienie sobie dobrego małżeństwa), rodzi
nie i w życiu seksualnym. Niemożność spełnienia celów w tych obszarach pro
wadzi do poczucia bezużyteczności i wstydu oraz może wywołać kryzys psy
chiczny z tendencjami autodestruktywnymi.
Za każdym samobójstwem tkwi jakaś historia, nie ma bowiem prostych
przyczyn samobójstwa. Samobójstwo stanowić może rozwiązanie trudnej sytu
acji, zajmując naczelną pozycję w hierarchii celów, jako zastępstwo celów ory
ginalnych.
Człowiek zdaje sobie sprawę z działań prowadzących do samobójstwa.
W grę wchodzą tutaj narracyjne wątki wyjaśnień i interpretacji własnych prze
konań, pragnień i zamiarów oraz wyborów. Jednostka subiektywnie interpretuje
doświadczenia zgodnie z przekonaniami i w świetle celów.
Terapeuta wchodzi w świat narracyjnych konstruktów, które są jakby jego
wspólnym dziełem z klientem. W toku terapii narracje utrwala się na taśmach
wideo. Film zatrzymywany jest w przedziale od jednej minuty do trzech. Klient
odpowiada na pytania dotyczące jego uczuć, wrażeń i spostrzeżeń. Wywiad jest
nagrywany na taśmę magnetofonową i analizowany w grupie ekspertów. Ko
mentarze uczestników służą do rekonstrukcji istotnych wątków karier
i projektów. Narracjom klienta nadaje się hierarchiczną strukturę. Zespół ba
dawczy uzasadnia podsumowanie narracji, formułuje ostateczną konkluzję
z perspektywy działań skierowanych na cel, wykorzystując język, jakim posłu
guje się pacjent. W czasie tej terapii klient jest w centrum uwagi jako najlepszy
znawca swojego życia. Natomiast psycholog i psychiatra mają umiejętności
zebrania dobrego wywiadu. Związek terapeuta - klient musi być oparty na za
ufaniu. Klient powinien odczuwać, że terapeuta go rozumie, wtedy potrafi otwo
rzyć się. Wówczas terapeuta dostrzega pod działaniami autodestrukcyjnymi
innych system skierowany na cel, który się nie powiódł. Podstawowy warunek
terapii to wspólne rozpatrywanie z pacjentem znaczenia kryzysu w kontekście
jego życia i wyszukiwanie alternatyw dla samobójstwa. Samobójstwo musi
zostać przesunięte na niższy szczebel hierarchii celów.

6.5. Psychoanalityczny model interwencji kryzysowej

Sposób interwencji kryzysowej jest ukształtowany przez orientację teoretyczną
i praktyczne przygotowanie terapeutów. W szwajcarskim ośrodku interwencji
w Genewie utworzono oddział stałego, aczkolwiek krótkiego pobytu dla mło
dych ludzi po próbach samobójstwa, którzy planują popełnić samobójstwo do
konane. W czasie pobytu w ośrodku objęci są intensywną interwencją kryzyso
wą, zorientowaną psychoanalitycznie (Ottino 1999).
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Podstawą pracy terapeutycznej są trzy cele:
1. Przezwyciężenie oporu przeciwko leczeniu.
2. Obniżenie wskaźnika powtórnych prób samobójstwa, niejako związanych
z odrzuceniem terapii.
3. Podniesienie jakości życia, gdy klient przy pomocy terapeuty zdoła już prze
zwyciężyć kryzys suicydalny.
Pierwszy kontakt z klientem wymaga nawiązania terapeutycznego sojuszu,
silnego na tyle, aby klient nie odmówił pomocy. Dobrym sposobem utworzenia
sojuszu jest dostarczenie okazji, aby klient mówił o obecnych doświadczeniach
związanych z kryzysem. W ten sposób pojawia się szansa, że klient zainteresuje
się prawdziwymi przyczynami zamachu na własne istnienie. Czasem już w cza
sie pierwszego spotkania można sięgnąć do przeszłości.
W ośrodku stałego pobytu proponuje się klientowi 48-godzinny okres bez
telefonów i wizyt krewnych oraz przyjaciół, aby nabrał pewnego dystansu do
swoich problemów. Nad klientem czuwa zespół pielęgniarek (24 godziny), leka
rzy i psychologów.
Interwencja kryzysowa jest inspirowana psychoanalizą. Tylko wobec niektó
rych klientów stosuje się model behawioralny (w przypadkach gdy ich umiejęt
ności werbalne są słabe, podobnie jak i zdolność do refleksji) lub poznawczy
(gdy klient nie może zaakceptować skutków przeniesienia).
Już w pierwszych etapach interwencji kryzysowej klient powinien sobie
uświadomić łańcuch podświadomych skojarzeń, który doprowadził do prób
samobójstwa. Świadomość staje się bodźcem do dalszej pracy nad sobą. Sięga
się również do doświadczeń okresu dzieciństwa, które mogły się przyczynić do
obecnego dyskomfortu psychicznego. Nacisk jest położony na wczesną i inten
sywną interwencję kryzysową. Uzasadnienia jej psychoanalitycznego charakteru
są następujące:
1. Po pierwsze i najważniejsze, psychoanaliza kładzie nacisk na powiązanie
problemów teraźniejszości z doświadczeniami w przeszłości, w przeciwień
stwie do podejścia poznawczego, zorientowanego na czas obecny. Psycho
analiza podkreśla ciągłość życia. Jest to szczególnie ważne dla dorastających,
cierpiących często na kryzys tożsamości.
2. Po drugie, powiązania pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, tak silnie
eksponowane przez nurt psychoanalityczny, nadają życiu znaczenie. Psycho
analiza koncentruje się na znaczeniu życia jednostki.
3. Po trzecie, terapeucie łatwiej jest pracować, szczególnie z dorastającymi, gdy
posługuje się koncepcją kompleksu Edypa. Wyjaśnia to wiele konfliktów
pomiędzy dorastającymi a członkami ich rodzin. Ponadto w psychodynamicznym podejściu silnie podkreśla się różnice zarówno pomiędzy płciami,
jak i pokoleniami. Również i zagadnienie tożsamości jest mocno eksponowa
ne przez psychoanalityków, a jest to główny problem dorastających.
W swojej pracy terapeuci uwzględniają również zasady interwencji kryzy
sowej. Program terapeutyczny w ośrodku interwencji kryzysowej stanowi wstęp
do długoterminowej terapii (Ottino 1999). Ten szczególny model interwencji
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kryzysowej stosuje się wobec młodocianych, wydaje się jednak, że może być
użyteczny również i w stosunku do innych pacjentów, zagrożonych samobój
stwem. W świetle psychoanalizy można wyjaśniać i rozwiązywać głębokie kon
flikty wewnętrzne, aczkolwiek wymaga to dłuższego czasu, wykraczającego
poza zasięg terapii krótkoterminowej. Niemniej niektóre problemy pacjentów
mogą zostać zinterpretowane, nim zostaną oni skierowani na terapię długoter
minową.

ROZDZIAŁU

KRYZYS W KONTEKŚCIE WŁASNEJ AGRESJI.

ZABÓJSTWO

1. Zabójstwo w kontekście kryzysu psychologicznego

Zabójstwo, podobnie jak i samobójstwo, od wieków towarzyszy istocie ludzkiej.
W koncepcji psychodynamicznej samobójstwo i zabójstwo są wyrazem tej sa
mej agresji związanej z instynktem śmierci (Tanatos), obecnym w każdym
człowieku. Agresję, która pozwala na odebranie życia innemu człowiekowi,
wyzwala wszechogarniająca, doświadczona frustracja.
Sławny esej Freuda „Przestępstwo z punktu widzenia poczucia winy” (za
Keltikangas-Jarvinen 1978) zazwyczaj określa się jako początek psychoanali
tycznej kryminologii. Freud badał pacjenta, ujawniającego silne poczucie winy,
którego przyczyny nie znał. Popełnił przestępstwo, które uzasadniało poczucie
winy. Teraz już znał przyczynę (Keltikangas-Jarvinen 1978). Od czasów Freuda
wielu psychiatrów spostrzega przestępstwo jako próbę uniknięcia czegoś, uak
tywnioną przez chorobę psychiczną.
Samobójstwo i zabójstwo może wiązać mechanizm acting-out. Jest to nie
werbalne wyrażenie podświadomego konfliktu. Sposób rozwiązania konfliktu
zależy od siły systemu wartości etycznych. Agresja może zostać zwrócona do
wewnątrz i przejawiać się w postaci samobójstwa lub zostaje swobodnie wyra
żona na zewnątrz. Samobójstwo i zabójstwo traktować można jako drogi od
prowadzania wrogości (Lester G., Lester D. 1971). Pozornie banalne doświad
czenie, mające znaczenie tylko dla danej osoby, kieruje agresję w stronę innego
człowieka lub siebie. Wybór samobójstwa lub zabójstwa zdeterminowany jest
siłą superego. Wysoki poziom wartości etycznych nie pozwala na skierowanie
agresji na zewnątrz w ekstremalnej formie. Wtedy człowiek może wybrać po
średnią formę „zabicia kogoś” poprzez swoje samobójstwo (por. Menninger
1938). Wszak pragnienie zabicia kogoś jest nieodłącznym, zweryfikowanym
poprzez badania empiryczne składnikiem aktu samobójczego.
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Interesujące wnioski wynikają z porównania osób o tendencjach autode
strukcyjnych z przestępcami, sprawcami agresywnych czynów przestępczych.
Dokonano porównań 34 agresywnych przestępców z osobami po próbach samo
bójstwa (Engstrom 1999). Obie grupy dobrano, biorąc pod uwagę kryterium
wieku i rozpoznania psychiatrycznego. Z grupy przestępców wykluczono tych,
którzy w przeszłości usiłowali odebrać sobie życie. Profile osobowości prze
stępców i osób po próbach samobójstwa były podobne. Charakterystyczny dla
obu grup był wysoki poziom niepokoju. Jak można było oczekiwać, poziom
agresji skierowanej do siebie był wyższy w grupie niedoszłych samobójców.
Impulsywność, werbalna agresja i tendencja do hamowania agresji znajdowały
się w obszarze normy w obu grupach. Kwestię odmiennych kierunków agresji
mogłaby wyjaśnić historia życia oraz analiza obecnej sytuacji życiowej (Eng
strom 1999). Nie można jednak zapominać, że niektórzy zabójcy również do
świadczają kryzysu suicydalnego oraz popełniają samobójstwa.
Powiązania popędu zabójstwa i samobójstwa wskazywane były już przez
psychoanalityków (por. Freud 1999), szczególnie dotyczy to roli instynktu agre
sji, znajdującego się w konflikcie z instynktem życia, podobnie jak aspołeczny
id pozostaje w konflikcie z systemem wartości etycznych. Poważna represja
naturalnego instynktu agresji poprzez maltretowanie dziecka we wczesnym
okresie życia powoduje, że pojawia się on w zniekształconej formie w później
szym okresie życia. Jest to w szczególny sposób powiązane z lękiem przed
śmiercią. Przezwyciężenie lęku przed śmiercią określa się jako heroizm, budzą
cy podziw. Nadaremny wysiłek, aby zostać heroicznym, prowadzi do zachowa
nia antyspołecznego (por. Becker 1973).
Zabójstwo i samobójstwo są dwojako powiązane. W każdym samobójstwie
występuje pragnienie zabicia kogoś poprzez swoją śmierć, natomiast wielu za
bójców doznaje kryzysu suicydalnego. Ryzyko samobójstwa jest wyższe u za
bójców (Wormer, Odiach 1997).
Niektórzy badacze kładą nacisk na to, że samobójstwo i zabójstwo są wyni
kiem patologicznego rozwoju osobowości. W wielu badaniach w odniesieniu do
zabójstw podkreśla się rolę narcyzmu.

2. Osobowościowe determinanty zabójstw ze szczególnym
uwzględnieniem roli narcyzmu

1. Szczególną rolę w genezie agresji zdaje się odgrywać narcyzm. Pojęcie to
w literaturze psychologicznej ma charakter kontrowersyjny. Z jednej bowiem
strony, miłość własna jest niezbędnym składnikiem rozwoju emocjonalnego.
„Miłość do własnej osoby jest podstawowym, a zarazem najpotrzebniejszym
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uczuciem. Gdy jej zabraknie, kończy się życie” (Pospiszyl 1995, s. 5). Z dru
giej zaś strony, narcyzm może pojawić się w postaci patologicznej, ułatwiają
cej skierowanie agresji na innych.
Główny problem osobowości narcystycznej związany jest z zaburzeniem po
staw w stosunku do siebie oraz relacji z obiektem, czyli z osobami znaczącymi,
np. rodzicami, i ważnymi przedmiotami świata zewnętrznego.
U jednostek, które znamionuje osobowość narcystyczna, ujawnia się niesły
chanie silna potrzeba bycia kochanym i akceptowanym. Natomiast życie emo
cjonalne tych osób jest ubogie, płytkie. Ujawniają słabą empatię wobec uczuć
innych i są przekonani, że mają prawo wykorzystywać ludzi bez poczucia winy.
Pod niejednokrotnie czarującą powierzchownością kryje się chłód emocjonalny
i brak respektu dla uczuć innych. Często sprawiają wrażenie zależnych, ponie
waż pragną podziwu ludzi, lecz na głębszym poziomie są całkowicie niezdolni,
aby uzależnić się od kogokolwiek.
Nie potrafią również odczuwać smutku, znamienny jest brak reakcji depre
syjnych. Gdy zawiodą ich inni ludzie, mogą sprawiać wrażenie smutnych, ale
głębsza analiza wskazuje gniew i urazę, nasycone myślami o zemście. Nie ma
również prawdziwego smutku z powodu straty osoby. Bezpośrednio reagują na
frustrację, ale może wystąpić również reakcja odroczona. Myśl: „Albo jesteś
taki, jak pragnę, albo przestaniesz istnieć” jest przejawem podświadomej po
trzeby kontrolowania wszystkiego (Kemberg 1975, 1984, 1992).
Istnieje zatem wyraźne powiązanie pomiędzy narcyzmem a agresją
w stosunku do innych ludzi. Może się uaktywnić, gdy drugi człowiek nie spełnia
oczekiwań, odbiega od narzuconego mu modelu. Z drugiej zaś strony, ma zwią
zek z zespoleniem obrazu idealnego ja, idealnego obiektu oraz ja realnego. Owo
zespolenie ma źródło we frustracjach wczesnego dzieciństwa. Osoba narcy
styczna utożsamia siebie z własnym idealnym obrazem, realny zaś ulega zatra
ceniu. Obiekty świata zewnętrznego nie zostają uwewnętrznione, zatem powstaje pustka emocjonalna, umożliwiająca instrumentalne traktowanie ludzi.
Czasem pojawia się tendencja do nawiązywania symbiotycznego związku, ale
wtedy inny człowiek przybiera postać idealną. Jest to wynik projekcji własnego
wielkościowego ja na inną osobę. Pierwsze oznaki odrzucenia ze strony „ideal
nej” osoby wywołują natychmiastową agresję i jej dewaluację (Kemberg, za
Doktór 1988). Kemberg (1984) wprowadza również określenie „złośliwego
narcyzmu” w przypadkach zespolenia prymitywnej agresji z poczuciem własnej
wspaniałości. Wiążą się z tym antyspołeczne zachowanie, agresja i tendencje
paranoidalne. Nawet w złośliwym narcyzmie istnieje jeszcze umiejętność emo
cjonalnego związania się z innymi ludźmi i doznawania poczucia winy (Kernberg 1996).
Znamienną cechą osób narcystycznych, jak już wspomniano, jest zawyżona
samoocena, która przejawia się zazdrością o wszystko. Zawiść staje się dodat
kowym bodźcem do przeżywania obniżonego nastroju lub traktowania jako
narkotyku swej działalności zawodowej, towarzyskiej czy seksualnej.
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Typowe dla osobowości narcystycznej jest całkowite poczucie wyższości
oparte zazwyczaj na błędnych przesłankach. Tacy ludzie sądzą, iż inni powinni
rozpoznawać ich wielkość, czasem ich wykorzystują nawet bez świadomej in
tencji (Milion, Davis 1996).
Osobowość narcystyczna, której podgrupę stanowi osobowość antyspołecz
na, wyraźnie koreluje z dokonywaniem przestępstw o charakterze agresywnym,
wymierzonych przeciwko życiu innych ludzi. Świadczą o tym badania Keltikangas-Jarvinen (1978a). Autorka badała 68 mężczyzn oskarżonych o gwałtow
ne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz 42 kobiety po próbach samo
bójczych. Na marginesie można dodać, iż ujemną stroną tych badań jest porów
nanie mężczyzn z kobietami, jak również niejednorodność grupy przestępców,
wśród których znajdowali się także zabójcy. Zastosowano następujące metody
badań: test Rorschacha, TAT, Skalę Siły Ego oraz Depresji Becka. Wyniki badań
testów projekcyjnych wskazywały na agresję, wrogość oraz narcystyczne cechy
osobowości u przestępców. Większość przestępców ujawniała rysy osobowości
narcystycznej, takie jak urok osobisty, pod którego powierzchnią czai się chłód
emocjonalny, silną potrzebę bycia uznanym i podziwianym. Poczucie własnej
wartości łatwo ulegało zranieniu. Ujawniały się zaburzenia relacji z obiektem
oraz przekonanie o prawie do wykorzystywania innych bez najmniejszego po
czucia winy. Znamienna była nienawiść, silny gniew oraz wyładowanie agresji
w reakcji na trudne doświadczenia. Grupa przestępców nie była homogeniczna,
można w niej było wyodrębnić kilka podgrup. Autorka, porównując sprawców
czynów agresywnych i osoby po próbach samobójstw, doszła do konkluzji, że
zarówno autodestrukcyjne, jak i agresywne zachowania są manifestacją psy
chicznej dezintegracji. Za najważniejszy rys, wspólny dla przestępców, uznała
niemożność odróżnienia realnego i idealnego obrazu siebie, zatem cechę oso
bowości narcystycznej.
W kolejnych badaniach (Keltikangas-Jarvinen 1978b) w grupie przestępców
wyróżniała podgrupy, które podzieliła na dwie kategorie:
a) jednostki z osobowością psychopatyczną;
b) przestępcy o neurotycznej strukturze charakteru.
Wszystkie podgrupy wiązała słaba umiejętność doznawania emocji, szcze
gólnie poczucia winy, oraz niska tolerancja na frustrację. Typowa cecha to nie
adekwatna koncepcja siebie, pomieszanie idealnego i realnego obrazu własnej
osoby, niemożność ich odróżnienia. Zatem znów doszły do głosu narcystyczne
rysy osobowości (Keltikangas-Jarvinen 1978).
W genezie działań agresywnych, i to o największym nasileniu, ważną rolę
odgrywają niektóre rysy osobowości narcystycznej. Należy do nich emocjonalne
angażowanie się w działania potwierdzające własną wyższość i niezwykle silne
pragnienie przewyższania innych oraz posiadania bardzo dobrej opinii o sobie
(Bushman, Baumeister 1998). Weryfikowano tezę o powiązaniu agresji i narcy
zmu, badając 540 studentów. Punktem wyjścia badań była teza, iż osoby narcy
styczne pragną w bardzo silnym stopniu przewyższać innych. Badanym dano
możliwość ujawniania agresji w stosunku do osoby neutralnej lub też wygła
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szającej o nich pozytywną lub negatywną opinię. Mierzono narcyzm i poczucie
własnej wartości.
Jednostki o osobowości narcystycznej ujawniały najsilniejszą agresję, ata
kowały osobę, od której otrzymały negatywną opinię o sobie samym. Ujawniały
niezwykłą agresję, gdy ktoś je atakował lub obraził. Natomiast gdy je chwalono,
poziom agresji nie przekraczał obszarów normy. Interesujące jest to, że poczucie
własnej wartości nie korelowało z agresją, a związek pomiędzy nimi - jeżeli
w ogóle istnieje, to jest słaby.
Nadmierna miłość do siebie lub narcyzm zwiększa prawdopodobieństwo
agresji. Jeżeli ukształtuje się zbyt wysoka opinia o własnej osobie i swoich
możliwościach, a inni tego nie uznają, jednostka może zagrażać innym. Najbar
dziej niebezpiecznymi ludźmi są ci, którzy uważają siebie za osoby nadzwy
czajne. Dzieje się tak dlatego, że zagrożenie ja u osób narcystycznych wywołuje
agresję przeciwko tym, którzy zagrażają nadmiernie pozytywnej koncepcji sie
bie (Bushman, Baumeister 1998). Autorzy właśnie narcyzmem tłumaczą ostat
nie przypadki zabójstw w amerykańskich szkołach.
Istnieje więc wyraźny związek pomiędzy agresją a narcyzmem. Podważanie
wysokiej samooceny u osoby narcystycznej może spowodować wybuch agresji
(Bushman, Baumeister 1998; Baumeister 2001), doprowadzając nawet do zabój
stwa. Należy przy tym dodać, że ta wysoka samoocena u jednostki narcystycz
nej ma iluzoryczny charakter. Zaznacza się tutaj poplątanie idealnej i realnej
koncepcji siebie, silne pragnienie, aby obraz idealny stał się rzeczywistością.
Wydaje się, że koncepcja narcyzmu właściwie wyjaśnia przypadki niespotyka
nej agresji, zabójstw ze szczególnym okrucieństwem u osób wywodzących się
z tak zwanych „dobrych domów”, z dwojgiem rodziców kochających dziecko
i troszczących się o nie. W pozornie normalnej rodzinie toczył się proces, który
doprowadził do ukształtowania zaburzonej osobowości typu narcystycznego.
Może się za tym kryć nadmiernie kontrolująca matka lub rodzice, którzy po
przez dziecko starają się zaspokoić własne sfrustrowane potrzeby. Dziecko mo
gło być stawiane na piedestale, idealizowane. W wyniku tego nie miało prawa
do bycia niedoskonałym i okazywania słabości. Musiało wyrzec się siebie,
swoich zainteresowań i zamiłowań, stać się wyjątkowe i doskonałe, aby uzyskać
miłość rodziców. Idealizowane dziecko wypiera się własnej słabości i zaczyna
w różny sposób manipulować innymi ludźmi, aby potwierdzić swą wyjątko
wość. „Wielkościowe ja” odgradza je od innych ludzi oraz powoduje ustawicz
ny, aczkolwiek rzadko uświadamiany lęk przed porażką i upokorzeniem (Pospiszyl 1995).
Istotne jest to, że większość osób z narcystycznymi zaburzeniami osobowo
ści doznało w dzieciństwie zarówno upokorzenia, jak i idealizacji (Lowen
1995). Konieczność podtrzymania idealnego obrazu własnych możliwości
i znaczenia tkwi u podłoża czynów agresywnych i sprowadza je na drogę prze
stępstw. Należy jednak pamiętać, że populacja zabójców nie jest jednorodna
i można tutaj spotkać różne typy zaburzeń osobowości.
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3. Taksonomia zabójców

W populacji zabójców istnieją różne podgrupy z uwagi na cechy osobowości.
Levis i współautorzy (1988) badali 13 młodocianych zabójców. Większość w tej
grupie ujawniała skłonność do czynów agresywnych już przed popełnieniem
zabójstwa. Większość doznała również poważnego uszkodzenia centralnego
systemu nerwowego na skutek urazów okołoporodowych, zapalenia mózgu,
wypadków samochodowych połączonych z utratą przytomności, urazów czaszkowo-mózgowych przez np. pobicie przy użyciu młotka. W większości przy
padków w ich rodzinach panowała przemoc, byli maltretowani psychicznie.
Znamienne było to, że od czasu do czasu tracili kontakt z rzeczywistością,
sporadycznie bowiem pojawiały się u nich zaburzenia psychotyczne. Wyniki
badań wskazują, że zabójstwo nie jest aktem niekontrolowanej agresji
u osobnika wzrastającego w idyllicznym dzieciństwie. Ci, którzy popełniają
najbardziej brutalne zbrodnie, zazwyczaj ujawniają neurologiczne zaburzenia,
wyrastali w domach, w których panowała przemoc. Impulsywność, labilność
emocjonalna i uszkodzenia procesów poznawczych często współwystępują
z neurologicznymi dysfunkcjami i osłabiają umiejętność kontrolowania zacho
wania. Paranoidalna orientacja, czyli nieufność i podejrzliwość wobec innych
oraz tendencja do błędnej oceny, tkwi u podłoża zbrodni.
Gierowski (1993) za pomocą analizy skupień wyodrębnia kilka rodzajów za
bójców spośród grupy 105 przestępców, posługując się jako kryterium moty
wem zabójstwa. Do grupy pierwszej zaliczył sprawców działających z pobudek
ekonomiczno-rabunkowych. Grupę drugą tworzyli zabójcy seksualni, przestęp
stwo popełniający z chęci zaspokojenia popędu seksualnego. Trzecią grupę sta
nowili sprawcy działający z motywów urojeniowych. Kolejną grupę tworzyły
osoby o dominującym motywie zemsty. W następnej grupie motywem było
poczucie krzywdy i urazy. W ostatniej grupie sprawców bez wyraźnego motywu
zbrodni ujawnił się ukryty wpływ motywów emocjonalno-afektywnych, zwią
zanych z organicznym uszkodzeniem mózgu. W etiologii zabójstw poważną rolę
odgrywał lęk. Zabójcy nie stanowili populacji homogennej, agresja i lęk tkwiący
u jej podłoża różniły się pod względem genezy, motywacji czy przebiegu. Jak to
ujmuje Gierowski (1993), nie można sobie nawet wyobrazić jednej uniwersalnej
koncepcji wyjaśniającej zachowanie zabójców. Należy również pamiętać, że
poziom intelektualny sprawców zabójstw jest różny, np. badania Rutkowskiego
i Wolskiej (1977) wskazują, że w populacji zabójców (50 osób) najliczniej re
prezentowana była inteligencja przeciętna.
Zatem etiologia zabójstw jest niezwykle złożona i zawsze za agresją sprawcy
kryje się dramat osobisty. Złożoność populacji zabójców jest dobrze udoku
mentowana w badaniach Czerwińskiej (1998). Badaniami objęła ona 64 spraw
ców zabójstw, 50 mężczyzn i 14 kobiet pomiędzy 15. a 68. rokiem życia. Doko
nała opisu cech predysponujących do zabójstwa i wchodzących w skład syn-
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dromów prehomidalnych. W skład pierwszego syndromu wchodzą: charaktero
patia, socjopatia, problemy z alkoholem, wysoki poziom agresji, słaba internali
zacja norm etycznych. Syndrom drugi obejmuje zaburzenia seksualne, syndrom
trzeci - zaburzenia nerwicowe, introwersję, zaniżoną samoocenę, prawidłową
internalizację norm. W przypadku syndromu trzeciego kluczową rolę odgrywały
czynniki sytuacyjne, długotrwałe oddziaływanie sytuacji trudnej o cechach za
grożenia, przeciążenia, sytuacja sprawiająca ból.
Badania Czerwińskiej dobitnie wskazują, że nie można jednakowo traktować
każdego przypadku zabójstwa. W tej największej zbrodni, jaką jest odebranie
życia drugiemu człowiekowi, znaczącą rolę odgrywa szereg czynników. Zabójcy
różnią się zarówno cechami osobowości, jak i historią życia. Zabójstwo stało się
również towarem, za pewną opłatą można bowiem nabyć usługę polegającą na
zabiciu wskazanej osoby. Zabójstwo kogoś można również zlecić za obietnicę
awansu, uznania czy też powiększenia aktywów w działalności przestępczej.
W tych przypadkach pomiędzy sprawcą a ofiarą nie istnieje relacja (Dudek
2003). Szczególną grupę stanowią zabójcy seryjni.

4. Zabójcy seryjni

Zabójca seryjny zabija ofiary w pewnych odstępach czasu bez widocznego mo
tywu. Pierwsze systematyczne badania datują się od 1988 roku (Hale 1994).
W przypadku zabójstw seryjnych nie ma żadnych powiązań pomiędzy ofiarą
a jej zabójcą. Mogą być wprawdzie znajomymi, ale nie ma tutaj bliższych po
wiązań. Nie występuje motyw nienawiści, lęku, wściekłości, zazdrości. Motywy
zabójcy są trudne do zdefiniowania, nie są oczywiste. Zabójca bez oczywistych
motywów popełnia zbrodnie, zanim ktoś go powstrzyma. Hale (1994) twierdzi,
że występuje tutaj motyw uwolnienia tłumionych emocji. Zabójca nie dostrzega
powiązań pomiędzy sobą a ofiarą. Związek z ofiarą ma charakter pośredni.
Przywołuje on wspomnienia kogoś, kto upokorzył, zranił, zadał ból. Zabójca
przenosi uczucie nienawiści, wściekłości, niepokoju ze sprawcy na ofiarę. Po
przez zabójstwo usiłuje wymazać pamięć o doznanych upokorzeniach (Hale
1994). Przemieszczenie agresji, typowe dla tego typu zabójstw, wyjaśnić można
w kategoriach teorii Dollarda i Millera. Podobne bodźce wyzwalają stłumioną
agresję, która mogła być zablokowana przez obiektywne niebezpieczeństwo
(kara) lub subiektywne związane z niemożnością ujawnienia agresji wskutek
uprzednich kar. Agresja zostaje stłumiona, ale zostanie wyzwolona w pośredni
sposób poprzez przemieszczenie na mniej zagrażające obiekty (Hale 1994).
Swoistą ilustrację tej tezy stanowi przypadek Perry’ego, opisany przez Trumana Capote’a (1968). Perry wprawdzie nie był zabójcą seryjnym, ale zamor
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dował całą rodzinę farmera bez widocznego motywu. W następujących słowach
opisywał przyczyny zbrodni:
„Miałem ochotę na tę grę. I wcale nie dlatego, że Clutterowie coś mi zrobili. Nigdy
mnie nie skrzywdzili tak jak inni ludzie. Jak ci, co mnie krzywdzili przez cale życie. Mo
że po prostu Clutterowie byli tymi, którzy musieli za to zapłacić” (Capote 1968, s. 486).

Motywy zbrodni Perry’ego można wyjaśnić z perspektywy jego dzieciństwa.
„Dzieciństwo Perry’ego cechowała brutalność oraz brak wszelkiej troski ze strony
obojga rodziców. Najwyraźniej dorastał bez żadnego kierunku, bez miłości, nigdy nie
przyswoiwszy sobie jakiegokolwiek ustalonego poczucia norm moralnych” (fragmenty
orzeczenia psychiatry, Capote, 1968, s. 497).

Motywy zabójstwa sięgają jeszcze okresu dzieciństwa. Bezbronne, słabe
dziecko nie potrafi obronić się przed cierpieniem, przyrzeka wtedy sobie, iż już
nigdy nie będzie pasywnie akceptować bólu, że zapłaci za to prawdziwemu lub
urojonemu prześladowcy. Człowiek dojrzały pragnie przezwyciężyć trauma
tyczne doświadczenia dzieciństwa poprzez powtórzenie przeszłości, ale już
w innej wersji. W ten sposób może odnieść zwycięstwo w walce. Nie jest już
słaby, bezbronny, pasywny. Teraz jest silny i aktywny (Masterson 1981).
W dzieciństwie podłożono bombę z opóźnionym zapłonem, która eksploduje
wiele lat później, często dotykając niewinne osoby (ibidem).
Swoistym przykładem jest tutaj życie Mansona (1986), uwikłanego w zabój
stwo żony Romana Polańskiego oraz jej gości. Matka urodziła go w 14. roku
życia, potem wkrótce została aresztowana za kradzież. Swojego ojca nie zapa
miętał, widział go dwukrotnie w ciągu swojego życia. „Matka nie doświadczyła
dosyć życia i nie była skłonna do poświęceń, jakich wymaga wychowanie
dziecka” (Manson 1986). Dziecko sprzedała kelnerce w barze za kufelek piwa,
dopiero po kilku dniach brat matki wyruszył na poszukiwania i odebrał dziecko.
Matka stale zmieniała kochanków, niektórzy z nich akceptowali go, inni odrzu
cali. Jeden z jej kochanków, który pozostał dłużej niż trzy dni, zagroził matce
rozstaniem, gdyż „nie może znieść jej dziecka”. W kilka dni później chłopiec
został umieszczony w szkole z internatem. Tak opisuje rozstanie z matką:
„Czułem się chory. Nie mogłem oddychać. Łzy płynęły mi po twarzy. Niewidzialna
siła miażdżyła mi piersi i pozbawiała życia. Kochałem swoją matkę i pragnąłem z nią
być” (Manson 1986, s. 35).

Matka sporadycznie odwiedzała go, zawsze obiecując, że wkrótce zabierze
go do siebie. Cały czas czekał na spełnienie tej obietnicy.
Za krzywdy doznane w dzieciństwie muszą zapłacić inni ludzie, i to najwyż
szą cenę, bo własnym życiem. Przed śmiercią niejednokrotnie jeszcze doznają
tortur fizycznych. W bólu, strachu i poniżeniu umierają, aby zabójca mógł nasy
cić swoje pragnienie zemsty.
Seryjnych zabójców łączą pewne charakterystyczne cechy, związane z okre
sem dzieciństwa: moczenie nocne, wzniecanie ognia i sadystyczne zachowanie
w stosunku do zwierząt. W okresie wczesnego dzieciństwa ujawniają oni nie
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zwykłą fascynację torturowaniem i zabijaniem zwierząt (Schechter, Everitt
1997). Są dziećmi samotnymi, nieszczęśliwymi.
Inny charakterystyczny motyw ich zabójstw to poczucie dominacji i kontroli
nad ofiarą. Tortury i upokarzanie ofiary wzmagają tylko ich potrzebę władzy,
okrzyki bólu ofiary nasilają ich poczucie panowania. Niektórzy scenę zabójstwa
nagrywają, a potem wielokrotnie ją odtwarzają (Drukteinis 1992). Zabójstwo
bowiem dostarcza im uczucia ekstazy.
Niepokojące jest to, że seryjny zabójca w życiu codziennym nie wyróżnia się
w populacji. Wielu z nich należy do akceptowanych obywateli; może to być
sąsiad z pobliskiego domu, dlatego też jest bardzo niebezpieczny. Zabójstwa
przez nich dokonane rodzą się zarówno z przemieszczonej agresji, jak i poczucia
siły oraz władzy w dysponowaniu życiem ofiary. Ale sprawiają wrażenie nor
malnych ludzi. Nie byłoby ich wśród nas, gdyby można uchronić dzieci od
przemocy i jak najwcześniej podjąć działania profilaktyczne.

5. Ofiary zabójstw

Zabójstwa nie można w pełni wyjaśnić, koncentrując się tylko na osobie spraw
cy.
„Tłumaczenie czynu wyłącznie właściwościami sprawcy to pochodna wiekowego
przyzwyczajenia, niekłopotliwego w swej prostocie wyrazu myślenia monokazualnego, to
przejaw operującej kategoriami przyczyny i skutku inżynierii społecznej” (Hołyst 1997,
s. 104).

Według Hołysta (1997) przestępstwo można zrozumieć tylko poprzez ustale
nie wzajemnego związku pomiędzy cechami sprawcy a zachowaniem ofiary.
Powoływanie się tylko na cechy przestępcy lub ofiary prowadzi jedynie do
fragmentarycznych ustaleń. Nawet do sporządzania profilu psychologicznego
nieznanego zabójcy wykorzystuje się dane o ofierze (Jaśkiewicz-Obydzińska,
Wach 2002).
Wskazane jest zebranie całego szeregu informacji, zarówno o wieku, płci,
wykształceniu ofiary, pozycji zawodowej i stanu majątkowego, danych biogra
ficznych, jak i dotyczących trybu życia. Szczególnie ważne są informacje po
zwalające wnioskować o właściwościach psychologicznych ofiary: jej sposo
bach reagowania w sytuacjach trudnych i rozwiązywania konfliktów. Na tej
podstawie można bowiem sądzić o relacji łączącej ze sprawcą i kryteriach jej
wyboru przez zabójcę (Jaśkiewicz-Obydzińska, Wach 2002). Pozornie nieistotne
informacje o ofiarach mają znaczenie dla formułowania wniosków o motywacji
i środowisku społecznym zabójcy oraz rodzajach jego relacji z osobą, którą
pobawił życia.
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W zabójstwie niezwykle ważna jest relacja pomiędzy sprawcą a ofiarą. Mo
tyw działania sprawcy i charakter ofiary pozwalają na opis przestępstwa i są
najczęściej wykorzystywane do klasyfikacji i typologii zabójców. „Doświadcze
ni policjanci twierdzą, że prawidłowa analiza wiktymologiczna pozwala ująć
sprawcę większości zabójstw w ciągu 12 godzin” (Lasocik 2003, s. 134).

5.1. Kobiety ciężarne jako ofiary zabójstw

Ciąża kobiety może zagrażać mężczyźnie. Przeraża go perspektywa posiadania
dziecka i materialnych zobowiązań, związanych z jego wychowaniem. Czasem
dziecko, które ma przyjść na świat, zagraża związkowi z inną kobietą, niejedno
krotnie żoną. Staje się oczywistym dowodem zdrady, grozi rozbiciem małżeń
stwa i wszelkimi konsekwencjami, jakie to niesie. Może również rodzić obawy,
że inna kobieta (w przypadku gdy mężczyzna nie jest żonaty) nie zaakceptuje
jako swojego partnera mężczyzny obciążonego dzieckiem, a zwłaszcza koniecz
nością płacenia alimentów. Okazuje się, że kobiety w ciąży, np. w USA, częściej
umierają w wyniku zabójstwa niż z innych powodów. Świadczą o tym badania
247 kobiet, które zmarły w czasie ciąży w Maryland. Podobnie zabójstwo jest
główną przyczyną śmierci kobiet w ciągu roku od porodu lub usunięcia ciąży
(Horon, Chenn 2001). Kobiety, które później zostały zamordowane, już
w okresie ciąży doznały przemocy. Można postawić hipotezę, że dzieje się tak
dlatego, iż kobiety w ciąży w pewnym stopniu tracą swą atrakcyjność fizyczną
oraz słabnie ich chęć kontaktów seksualnych. Ponadto dziecko, które noszą
w łonie, zagraża wolności mężczyzny, stanowi również groźbę obciążeń mate
rialnych czy też rozpadu innych związków, niejednokrotnie formalnych. Nie
wątpliwie rodzi to agresję w stosunku do kobiety, która może się zakończyć jej
zabójstwem.
Z kolei usunięcie ciąży, niezależnie od poglądów religijnych, traktować
można jako bezwzględne zniszczenie rodzącego się życia. Najprawdopodobniej
mężczyzna nie pragnął tego dziecka, skoro ciąża została przerwana. Ma jednak
świadomość, że zostało unicestwione w zarodku życie jego dziecka. Jest to
przyczyną agresji w stosunku do kobiety.
Nie dysponujemy porównywalnymi statystykami zabójstw kobiet ciężarnych
w Polsce. Tu również zdarzają się zabójstwa kobiet w ciąży, powodowane oba
wą konieczności płacenia alimentów, rozpadu innych związków czy też kom
promitacji. Ofiarami zabójstw stają się również dzieci.
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5.2. Zabójstwa dzieci

Dzieci zabijane są w każdej społeczności. Na przykład antropolodzy podają, że
w pewnych plemionach Paragwaju i Boliwii często zabija się dzieci. Dziecio
bójstwo występuje z czterech przyczyn:
1. Gdy kobieta nie ma męża. W niektórych społecznościach kobiety nie są
w stanie wychować dzieci bez wsparcia mężczyzny.
2. Gdy noworodek jest zdeformowany, rodzice nie podejmują trudu wychowy
wania kalekiego dziecka.
3. Gdy urodzą się bliźnięta (matka wtedy nie ma wystarczającej ilości mleka dla
dwojga dzieci).
4. Gdy noworodek zagraża starszemu dziecku (jeden poród nastąpił szybko po
drugim).
Zabójstwo zapobiega rywalizacji pomiędzy noworodkiem a starszym dziec
kiem o mleko matki (Ghiglieri 2001).
Najczęściej młode kobiety na całym świecie zabijają swoje dzieci, gdy ich
ojciec nie zapewni im małżeństwa (Ghiglieri 2001). Niewątpliwie jednak zjawi
sko zabójstw dzieci przez samotne matki jest uwarunkowane kulturowo. Ak
ceptacja dzieci pozamałżeńskich oraz dobra pomoc socjalna, np. w Szwecji,
z pewnością zapobiega zabójstwom.
Dziecko nie jest w każdym razie tak bezpieczne w objęciach swojej matki,
jak można by oczekiwać. Niektórzy autorzy podkreślają iż zbyt mało uwagi
poświęca się nienawiści, jaką rodzice odczuwają do swoich dzieci (por. Kramer
1995). Szczególnie dotyczy to ojców. Ci, którzy we własnym dzieciństwie do
znali wrogości, obojętności, nieustannej krytyki i przemocy od własnych rodzi
ców, nie potrafią inaczej traktować swoich synów (Kramer 1995).
Rzadziej podobne postawy można obserwować u ojców w stosunku do có
rek, gdyż rodzice bardziej kochają dzieci płci przeciwnej (por. Flugel 1939).
Pomiędzy rodzicami i dziećmi tej samej płci często istnieje rywalizacja.
U ojców ujawnia się podświadome pragnienie zniszczenia swojego syna (Anthony 1982). Agresja w stosunku do dziecka może się zrodzić po jego urodze
niu, w pierwszych miesiącach życia. Wiele matek całkowicie koncentruje się na
dziecku i jego potrzebach. Ojciec dziecka w ich życiu emocjonalnym zaczyna
odgrywać mniejszą rolę. Czasem niechęć ojca do dziecka wynika głównie
z zazdrości o uczucia matki. Dlatego też w prymitywnych plemionach otacza się
szczególną opieką mężczyznę, którego żona rodzi dziecko, kompensuje się brak
uwagi kobiety, jaki musiałby znieść po jej porodzie (por. Flugel 1939).
Szczególnie krytyczny w relacjach ojca i syna jest okres dorastania dziecka.
Ojciec wówczas zazwyczaj przeżywa kryzys przełomu życia, dokonuje się
zmiana hierarchii systemu wartości z towarzyszącym jej niepokojem. Jedno
cześnie rodzą się problemy z rodzicami, którzy mogą już wchodzić w starość.
W klimacie własnego kryzysu i różnych trudności związanych ze starzeją
cymi się rodzicami, ojciec obserwuje syna właśnie osiągającego pełnię swoich
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możliwości seksualnych. Nabiera wówczas mocy odwrócenie kompleksu Edy
pa, nazwane od imienia króla Teb. Ostrzeżono go, że zostanie zamordowany
przez syna, który miał się wkrótce urodzić. Wobec tego planował zabić syna
w trzecim dniu życia. Wiele ojców pośrednio dąży do zabójstwa synów, wysy
łając ich na wojnę.
„Wojny są planowane przez starszych mężczyzn w ciszy luksusowych sal konferen
cyjnych. Wysyłają najzdrowszych, młodych ludzi, swoich synów na wojnę” (por. Kramer
1995, s. 3).

W Polsce już od dłuższego czasu nie toczą się wojny, ale w świetle wojen
w świecie słowa te wydają się szczególnie prawdziwe i bolesne.

5.3. Zabójstwa niemowląt

Ryzyko śmierci dziecka z rąk własnych rodziców jest jednak największe
w niemowlęctwie, o wiele większe niż w innych okresach życia do 17. roku
(Murphy 2000). Największe ryzyko śmierci to pierwsze cztery miesiące. Jedną
czwartą ofiar prawnie udowodnionych zbrodni stanowią dzieci do 16. roku życia
(w Anglii i Walii) i 81% z nich zostało zamordowanych przez swoich rodziców.
Dzieci w pierwszym roku życia naznaczone są większym ryzykiem zabójstwa
niż jakakolwiek inna grupa wiekowa (Emery 1985).
W pierwszym tygodniu życia matka (89%) najczęściej dokonuje zabójstwa.
Z badań wynika, że matki, które zabijają swoje dzieci, zazwyczaj są w okresie
dorastania, w historii ich życia notuje się przypadki chorób psychicznych. Na
stępny okres zagrażający życiu dziecka to przedział od 6. do 8. miesiąca życia.
Wtedy bowiem dziecko najwięcej płacze, a jego płacz może spowodować agre
sję u osób sprawujących opiekę.
Niektóre przypadki śmierci dzieci mogą również być niezarejestrowane.
W Polsce w ostatnim roku środki masowego przekazu nagłaśniały śmierć
czworga dzieci, zamordowanych przez swoich rodziców, którzy ciała dzieci
umieszczali w beczkach w mieszkaniu. Zbrodnia została wykryta przypadkowo.
Również niektóre przypadki śmierci łóżeczkowej (nagłego zgonu niemowląt)
można przypisać zabójstwu (Emery 1985).
Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że tylko w 24%
przypadków zabójcą dziecka był obcy człowiek. Charakterystyczną cechą za
bójstw w rodzinie jest chęć „uspokojenia dziecka”, przyczynę śmierci stanowi
pobicie. Natomiast obcy zabijają dziecko po akcie seksualnym, najczęściej przez
uduszenie (Dohash i współ. 2000).
Z perspektywy zabójstw grupę największego ryzyka stanowią ojczymowie,
którzy pozostają w związkach nieformalnych z matką dziecka. W drugiej kolej
ności uplasowali się ojcowie również z nieformalnych związków z matką (Do
hash i współ. 2000).
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Z danych kanadyjskich wynika, że dla dzieci poniżej drugiego roku życia
zagrożenie ze strony przybranego rodzica jest 17 razy większe niż ze strony
biologicznego rodzica, w Anglii 50 razy większe, w Stanach Zjednoczonych 100 razy większe (Ghiglieri 2001). Ostatni cytowany autor nie podaje wpraw
dzie źródeł, z których czerpał swoje dane, ale niewątpliwie przybrani ojcowie
częściej zabijali dzieci niż biologiczni. Zazwyczaj jest ono dla nich ciężarem
i utrudnieniem związku z kobietą, matką dziecka.
Gdy dziecko dorasta, dochodzi do odwrotności dzieciobójstwa, wtedy ofia
rami stają się zazwyczaj maltretujący rodzice. Na przykład w Kanadzie prawdo
podobieństwo, że szesnastoletni syn zabije swojego ojca, jest 4,55 razy większe
niż odwrotnie. Na 45 synów, którzy zabili własne matki, tylko jedna matka za
mordowała swojego syna (Ghiglieri 2001). Rodzice, którzy wychowali własne
dzieci z nakładem pewnego trudu, są już mniej skłonni do pozbawiania ich ży
cia.
Zabójstwa dzieci są uwarunkowane kulturowo. W 1994 roku porównano da
ne statystyczne zgonów dzieci z powodu zabójstwa w USA i 25 innych krajach.
Do porównań wybrano kraje z wysokim dochodem narodowym i populacją
większą lub równą jednemu milionowi. Z danych wynika, że w ciągu jednego
roku zostało zamordowanych 1995 dzieci poniżej 15. roku życia. W tej popula
cji chłopcy stanowili 59% (1177), a dziewczynki 41% (818). Wskaźnik zabójstw
dzieci w USA był pięciokrotnie wyższy niż w pozostałych 25 krajach i wynosił
2,57 na 100 000 w porównaniu z 0,51 dla pozostałych krajów. Wskaźniki za
bójstw różnią się, w niektórych państwach są wyższe, w innych niższe. Nie
mniej szczególnie wysokie notuje się w USA (World Development Report
1994).
Wydaje się również, że w wielu krajach przypadki zabójstw dzieci uchodzą
niepostrzeżenie, są w ogóle nierejestrowane. Spośród wszystkich zbrodni naj
bardziej poruszające jest zabójstwo dziecka ze względu na ogromny obszar
życia, który miałoby jeszcze przed sobą oraz fakt, że nigdy nie zdołało jeszcze
wyrządzić krzywdy innym. Wstrząsająca jest bezbronność dziecka wobec okru
cieństwa starszych. W świecie zachodnim tylko nieliczne dzieci powyżej pierw
szego roku życia umierają z powodu chorób. Czyni to ich śmierć bardziej prze
rażającą (Rees 2001).
Kolejną grupę ofiar zabójstwa stanowią partnerzy, pozostający z zabójcą
w bliskim związku przed śmiercią z jego własnych rąk.

5.4. Partnerzy w intymnym związku jako ofiary zabójstw

Bliski związek paradoksalnie zwiększa ryzyko samobójstwa. Intymna więź
dwojga ludzi zazwyczaj nasycona jest ambiwalencją uczuć. Nawet związki ro
dzinne wywołują zarówno miłość, jak i nienawiść (Freud 1999). Doza negatyw
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nych emocji jest zróżnicowana, aczkolwiek w każdej najczulszej nawet miłości
tkwi jakaś dawka agresji. Samobójstwo i zabójstwo stanowią drogi odprowa
dzania wrogości (Lester i Lester 1971). Jej wybuchowi w stronę drugiego czło
wieka sprzyjają różne okoliczności, np. uszkodzenie centralnego systemu ner
wowego, uzależnienie od alkoholu i narkotyków czy też zaburzenia osobowości.
Niektórym zaburzeniom osobowości, złośliwemu narcyzmowi oraz borderline,
wręcz towarzyszy chroniczna nienawiść (Kernberg 1984). Od niej do zabójstwa
nie wiedzie już daleka droga, zwłaszcza że ofiara może sprowokować sprawcę.
Wśród zamordowanych kobiet jedna na trzy ginie z rąk własnego partnera
(Paulozzi i współ. 2001). Paulozzi i współ. (2001) dokonali analizy zabójstw
w USA na przestrzeni lat od 1981 do 1998. Z badań tych wynika, że najbardziej
krytyczny okres dla kobiet, najsilniej zagrożony ryzykiem zabójstwa, to lata
pomiędzy 20. a 49. rokiem życia. Natomiast dla mężczyzn ryzyko zabójstwa jest
największe pomiędzy 30. a 59. rokiem życia. Ciekawe jest to, że 50% zabójstw
popełnili współmałżonkowie, a 33% kochankowie.
Większość zabójstw popełnia osoba znana ofierze. Jest to niemal uniwersal
ny wzór zabójstwa. Mało jest przypadków, w których obca osoba jest sprawcą
zbrodni. Krewni, bliscy przyjaciele obojga płci, znajomi z sąsiedztwa, członko
wie tych samych grup etnicznych, społecznych stanowią główny obiekt agresji
(Wolfgang, Ferrachti 1967).
Jak już wspomniano, wiele kobiet ginie śmiercią tragiczną z rąk swoich part
nerów, mężów, kochanków, konkubentów. Wcześniej niejednokrotnie ulegały
przemocy w „więzach” według określenia Lipowskiej-Teutsch (1997). Partnerzy
usiłują poddać ich życie całkowitej kontroli, unicestwić wszelką niezależność.
Wcześniej ofiara może być poddana tak zwanemu praniu mózgu. Polega to na
stopniowej jej izolacji od osób bliskich, przekonaniu, że jest odrażająca i podła.
Sprawca kieruje atmosferą zagrożenia poprzez np. ostrzenie noży, bawienie się
bronią, kopanie dołu w ogródku. Okresy terroru i zagrożenia przeplatane są
okazywaniem czułości ofierze, kupowaniem jej prezentów, organizowaniem
wspólnych wyjść z domu. Sprawca ponadto stara się przekonać ofiarę o swojej
omnipotencji i różnych możliwościach. Typowe jest zmuszanie ofiary do speł
niania różnych usług na rzecz sprawcy.
Przemoc fizyczna obejmuje szerokie spektrum zachowań - od wykręcania
rąk, uderzania w policzki aż do duszenia, ciosów nożem, bicia głową o ścianę
lub podłogę. Jeżeli kobieta broni się, wtedy mężczyzna sięga po nóż lub broń
(w warunkach amerykańskich). Do zabójstw atakujących mężczyzn przez ko
biety, które najczęściej się bronią, dochodzi w takich właśnie okolicznościach
(Lipowska-Teutsch 1997). Kobiety bowiem czasem zabijają swego prześladow
cę. Okrutne i poniżające traktowanie kobiet dotyczy nie mniej niż 1/3 populacji
kobiet (Lipowska-Teutsch 1997). W klimacie przemocy dochodzi do zbrodni.
Prawne możliwości uzyskania rozwodu modyfikują wskaźniki samobójstw.
Są one wyższe w krajach, w których rozwód jest prawie niemożliwy, niższe gdy łatwo jest uzyskać rozwód, np. w Holandii (Jukes 1999). Z badań porów
nawczych wskaźników zabójstw w Walii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
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wynika, że ryzykowne jest porzucenie męża. Kobiecie grozi wtedy śmiertelne
niebezpieczeństwo. Wskaźniki zabójstw w takich przypadkach są pięciokrotnie
wyższe. Interesujące jest to, że nie ma to takiego znaczenia, gdy para pozosta
wała w konkubinacie. Można podejrzewać, że w przypadku konkubinatu mniej
sze jest zaangażowanie emocjonalne partnerów, przynajmniej mężczyzn i zwią
zek nie jest traktowany poważnie (Jukes 1999).
Wysokie wskaźniki zabójstw kobiet obserwuje się w USA (Narodowe Staty
styki Przestępczości z 1993 r., za Jukes 1999). Każdego dnia 10 kobiet ginie
z rąk swoich partnerów. W USA więcej kobiet zostaje zamordowanych, niż
umiera łącznie w wypadkach samochodowych i w wyniku choroby nowotwo
rowej. Jedna na trzy kobiety doznaje przemocy w swoim związku z mężczyzną
przemoc określa się jako zastosowanie siły fizycznej. Wskaźnik ten jest trzy
krotnie wyższy niż nowotworu piersi, na który zapada jedna na dziewięć kobiet
(Jukes 1999).
Interesujących informacji dostarcza porównanie zabójstw w Wielkiej Bryta
nii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce (Przybyłek 2002). Niezależnie od uwa
runkowań kulturowych częściej sprawcą zabójstwa jest mężczyzna, ale również
częściej właśnie mężczyźni są ofiarami zabójstw. Najwyższy wymiar agresji
skierowany w stronę innych ludzi jest głównie domeną mężczyzn, zarówno
w życiu prywatnym, jak i społecznym i politycznym.
Zabójstwo w specyficzny sposób wiąże się z kryzysem psychicznym. Zabójca
jest sprawcą nie tylko śmierci drugiego człowieką ale również głębokich kryzysów
psychologicznych osób, które go kochają a także bliskich zmarłego. Ponadto sam
staje się ofiarą dokonanej zbrodni, chociaż często nie jest tego świadomy. Przestęp
stwo na wiele lat zamyka go w murach więzienia i przekreśla możliwość godnego
życia. Niejednokrotnie u zabójców obserwuje się kryzys psychologiczny o trudnym
przebiegu, przekształcający się w kryzys suicydalny.

ROZDZIAŁU!

KRYZYS W OBLICZU ZAGROŻENIA

ŻYCIA CHOROBĄ

1. Kryzys a choroba somatyczna

Poważna choroba, zagrażająca życiu, często spotyka nas zupełnie nieprzygoto
wanych w środku życia, w wirze spraw i problemów. W naszej kulturze śmierć
widzimy codziennie na ekranach telewizorów, ale większość osób nie była nig
dy świadkami śmierci. Wiele ludzi odwraca się od bliskich osób w ostatnich
chwilach ich życia, aby nie doświadczać umierania. Za progiem szpitala,
w którym zostawiliśmy bliskiego pod opieką obcych mu osób, otwiera się świat
pełen spieszących się ludzi - kolorowych reklam, pubów. Na pierwszy rzut oka
nie ma tutaj miejsca na śmierć, umieranie, ból, zapach szpitala, trudne zabiegi
medyczne. Ten świat wydaje się być rzeczywisty, tamten to tylko przykre do
świadczenie.
Śmierć ukrywana w szpitalu czy też w hospicjum powszechnie występuje od
drugiej połowy XX wieku. Wzrost poziomu życia, higieny, aseptyki, wywołały
większą wrażliwość u wszystkich: „Nie ma na to rady, że zmysły nie mogą już
znieść zapachów i widoków, które jeszcze w początkach XIX wieku były wraz
z cierpieniem i chorobą elementem codzienności” (Aries 1993, s. 241). 75%
ludzi w krajach zachodnich umiera w szpitalach lub domach starców. „Umiera
jący są sercem i umysłem oddzieleni od bliskich, którzy mogliby z nimi dzielić
te cenne momenty” (Levine 1999, s. 20). W Polsce podobnie dominująca więk
szość ludzi umiera w szpitalach lub hospicjach, z dala od przerażonej, ale i za
jętej swoimi sprawami rodziny.
Aż do końca XIX wieku w zachodniej kulturze utrzymywał się publiczny
charakter śmierci. Gdy nadchodziła śmierć, chory zapraszał bliskich, krewnych
i sąsiadów oraz żegnał się z nimi, dając pewne wskazówki najbliższym. W ten
sposób planował umrzeć znakomity pisarz Melchior Wańkowicz. Pragnął nadać
swojej śmierci charakter tradycyjny. Niestety, umarł w szpitalu w sposób jakże
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typowy dla drugiej połowy XX wieku, jakby pospiesznie i anonimowo (Ziół
kowska 1975).
Przeniesienie chorego z domu do szpitala jest związane z wieloma czynni
kami, takimi jak np. dostępność aparatury medycznej, ciężar opieki domowej.
Szpital stanowi również miejsce ukrycia „niewygodnego chorego”, którego
rodzina już dłużej nie potrafi znosić. Śmierć bowiem budzi wstręt, „staje się
czymś niestosownym, tak jak wszelkie biologiczne czynności człowieka, jak
wydzieliny jego ciała” (Aries 1993, s. 240). Śmierć budzi również lęk, dlatego
staje się aktem prywatnym. Lęk rodzi się, gdy zostanie już postawiona diagnoza.

2. Diagnoza choroby zagrażającej życiu

Wokół diagnozy choroby zagrażającej życiu narastają pewne kontrowersje. In
formacja o diagnozie i prognozie uwarunkowana jest czynnikami kulturowymi,
zależy również od koncepcji lekarza prowadzącego. Lekarze nie są przygotowa
ni do przekazania diagnozy i prognozy. Umiejętność oferowania realistycznej
nadziei śmiertelnie choremu jest prawdziwą sztuką, nawet najlepsi lekarze mają
z tym trudności (Astrów 1996).
Proces informowania o diagnozie i prognozie uwarunkowany jest kulturowo.
W naszym kraju wciąż istnieją kontrowersje, czy informować chorego
o niepomyślnym rozpoznaniu. Istnieją dwa skrajne modele dotyczące tej kwe
stii. Zgodnie z pierwszym z nich, „chory nie powinien znać prawdy, występuje
tutaj swoista zmowa milczenia”.
Inny model, nawiązujący do amerykańskiego, reprezentuje drugą skrajność.
Lekarz nie czeka na pytania pacjenta, lecz otwarcie komunikuje mu swoje roz
poznanie i ocenia rokowania (Wrona-Polańska 1999). Podstawowy argument
zwolenników ukrywania prawdy dotyczy tego, że większość ludzi nie potrafi
przyjąć odpowiedniej postawy wobec śmierci i umierania. Ponadto pacjenci
rzadko poszukują prawdy. Samym lekarzom też jest lepiej milczeć. Stanowi to
bowiem specyficzną formę obrony przed koniecznością udzielania odpowiedzi
na trudne pytania (Juczyński i współ. 1992, 1997). Badania studentów polskich
i niemieckich (Juczyński i współ. 1992) wykazały, że w Polsce bardziej rozpo
wszechniony zdaje się być model pierwszy. Tylko 7% polskich studentów sądzi,
że pacjentowi należy powiedzieć całą prawdę, nawet gdy rokowanie jest niepo
myślne. Większość polskich studentów (3/4) wyraziła przekonanie, że
o rozpoznaniu można informować tylko wówczas, gdy chory jest przygotowany.
Podobne opinie spotkano tylko u 45% młodzieży niemieckiej. Poglądy studen
tów, jak można przypuszczać, w jakimś stopniu odzwierciedlają przekonania
rozpowszechnione w danym państwie.
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Z psychologicznego punktu widzenia słuszne wydaje się stanowisko trzecie
- pośrednie: pacjent zna rozpoznanie i prognozę, ale pozostawiono mu nadzieję
(Kiibler-Ross 1975; Simonton i współ. 1978). Gdy panuje „zmowa milczenia”,
chory nie może rozmawiać z bliskimi o swoich obawach, emocje ulegają stłu
mieniu. Grozi to utratą kontroli nad nimi. Wytwarza się sztuczna, nieszczera
sytuacja, nacechowana zakłamaniem. Natomiast pozbawienie pacjenta nadziei
przyspiesza jego śmierć (Kiibler-Ross 1975; Simonton i współ. 1978; Astrów
1996).
Pacjent ma prawo do poznania prawdy, niezbędnej do podjęcia ostatecznych
decyzji. Ukrywanie prawdy ogranicza możliwość szczerej i otwartej współpracy
z pacjentem, która może uwolnić i wzmocnić siły obronne chorego (Juczyński
i współ. 1992, 1997).
Wyobrażenia, poglądy i oczekiwania, dotyczące chorób wpływają na su
biektywne odczucie własnego stanu zdrowia, w znaczący sposób modyfikują
reakcje na diagnozę. Na przykład rozpoznanie nawet łagodnego nowotworu
budzi lęk większy niż niosąca zagrożenie operacja naczyń krwionośnych. Przy
jęcie diagnozy jest zatem uzależnione od szeroko rozpowszechnionych, nieraz
błędnych opinii społecznych. Duże znaczenie ma subiektywny obraz choroby
(Łosiak 1999). Ocenianie swojej choroby jako ciężkiej, nieuleczalnej
w znacznym stopniu wzmaga lęk.
Prawie wszyscy pacjenci, którzy uzyskują diagnozę choroby nowotworowej,
nawet gdy prognoza jest pomyślna, myślą o popełnieniu samobójstwa. Charak
terystyczna jest myśl: „Nie będę umierać w bólu, wcześniej zabiję się”. Często
chorzy gromadzą leki, aby przygotować się do samobójstwa. Większość pa
cjentów nigdy z nich nie skorzysta (Holand 1993). Niemniej ryzyko samobój
stwa jest dwukrotnie większe w chorobach nowotworowych niż w populacji
ogólnej, ale tylko nieliczni odbierają sobie życie (Louhivuori, Hakama 1979).
Diagnoza zagrażającej życiu choroby często wyzwala kryzys psychiczny
natury egzystencjalnej. Rodzą się pytania o sens życia (Astrów 1996). Kryzys
ten może zakończyć się zwycięsko. Może przynieść pozytywne zmiany.

2.1. Pozytywne strony kryzysu związanego z diagnozą choroby
zagrażającej życiu

Niekiedy postawienie diagnozy o chorobie wpływa w szczególny sposób na
osobowość (Simonton i współ. 1978).
1. Diagnoza śmiertelnej choroby powoduje, że człowiek zmienia sposób patrze
nia na własne życie, widzi je w nowej perspektywie. W obliczu śmierci wiele
spraw, o które człowiek zabiegał, staje się nieważne, trywialne. Zagrożenie
życia powoduje, że zmienia on sposób działania. Tłumiona agresja i złość
mogą się wyzwolić. Cenne jest to, że choroba pozwala na większą asertyw-
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ność, na powiedzenie „nie” propozycjom, których do tej pory nie miał odwagi
odrzucać.
2. Człowiek podejmuje decyzję, aby zmienić się, stać się innym. Choroba po
woduje odrzucenie dawnych reguł i stwarza również nowe możliwości, przy
nosi wolność. Depresja słabnie, gdy tłumione emocje wychodzą na światło
dzienne. Chory pragnie zostać innym człowiekiem, a choroba służy jako
szczególne pozwolenie na zmianę.
3. Pragnienie życia i odnowiona nadzieja pozytywnie wpływają na ciało.
4. Pacjent uleczony z ciężkiej, zagrażającej życiu choroby ujawnia pozytywną
koncepcję siebie i poczucie kontroli nad własnym życiem. Psychologiczne
funkcjonowanie jest już na wyższym poziomie (Simouton i współ. 1978).
Można sądzić, że zwycięsko wyszedł z kryzysu psychologicznego.
Wielu pacjentów chorych na AIDS wyznało, że choroba pomogła im nie
marnować energii na nieważne, błahe sprawy i skoncentrować się na tym, co
jest szczególnie istotne w życiu. Uzyskali dyspensę od nudnych i przykrych
zajęć (Simonton i współ. 1978).
Dla niektórych gejów diagnoza śmiertelnej choroby przynosi osłabienie na
pięcia. Stanowi okazję, aby zająć się pożyteczną działalnością w krótkim okre
sie, który pozostał do śmierci. Niektórzy traktują własną chorobę jako szansę,
aby stać się lepszymi, bardziej wrażliwymi i odważniejszymi niż heteroseksualiści (Novick 1996, s. 107). Odkrywają siłę własną w obliczu terminalnej choro
by. Istotne jest to, że chorobę można traktować jako karę za swoje preferencje
seksualne (ibidem).
W czasie kryzysu związanego z chorobą somatyczną można odnaleźć sens
własnego istnienia i przebudować swój system wartości. Człowiek może odkryć
wartości, dla których życie wydaje się godne przeżycia.
Świadczą o tym słowa Junga (Eliade 1973), wypowiedziane po przebyciu
ciężkiej choroby, grożącej śmiercią: „To tak jakbym był w dolinie usianej dia
mentami. Pozwolono mi napchać sobie kieszenie, nabrać pełne garście, ale nic
więcej” (Eliade 1973, s. 148).
Prawdy, odkryte w cierpieniu i gdy życie jest zagrożone, trudno przekazać
innym. Powtórzone stają się banalne. Mogą jednak całkowicie zmienić życie.
Może się wtedy dokonać głęboka przemiana osobowości i nastąpić rozwój.
Człowiek jednak w jakiś sposób musi się uporać z lękiem przed śmiercią.

3. Lęk przed śmiercią

W postawach wobec śmierci występuje pewien paradoks. Człowiek jest świa
domy, że wszyscy ludzie umierają, ale nie potrafi sobie wyobrazić własnej
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śmierci. Śmierć i mechanizm zaprzeczenia splatają się razem. Człowiek ma
takie doświadczenie, że zawsze umierają inni ludzie. Nawet w procesie żałoby
po śmierci kogoś bliskiego człowiek ubolewa nad swoją stratą, nie mając świa
domości, że cudza śmierć wyprzedza jego własną (Freud 1925).
W procesie choroby zagrażającej życiu lęk przed śmiercią ożywia się.
Śmierć czeka już za progiem i najczęściej chory ma tego niejasną świadomość.
Można odróżnić lęk przed śmiercią od lęku przed umieraniem. Lęk przed
śmiercią może wynikać z tego, że stanowi ona zdruzgotanie najcenniejszych
wartości życia, np. jeżeli wartością dla kogoś jest godność i prestiż, to śmierć
oznacza anonimowość i upokorzenie. Natomiast lęk przed umieraniem opiera
się na lęku przed utratą bliskiej rzeczywistości, „uciekaniem solidnego gruntu”
(Feifel i współ. 1973, s. 14).
Psychologiczne badania empiryczne i obserwacje kliniczne nad procesem
śmierci i umierania doprowadziły do następujących konkluzji. Problem śmierci
jest z nami od zawsze. Jej dyrektywna siła obecna jest w nas wszystkich od
samego początku - w nas młodych oraz w nas starych, zdrowych i chorych.
Pisana jest nie tylko żołnierzowi, starcowi czy samobójcy.
Lęk przed śmiercią może być zjawiskiem wtórnym, odzwierciedlającym np.
niepokój przed rozstaniem z osobami drogimi. Lęki i niepokoje związane ze
śmiercią mogą przybrać postać takich objawów, jak bezsenność, depresja, czy
najrozmaitszych manifestacji psychosomatycznych lub nawet psychotycznych.
Lęk przed śmiercią nie stanowi monolitycznej zmiennej. Można tu wyodręb
nić różne komponenty, takie jak np. strach przed potępieniem, utratą tożsamości
czy też pozostawieniem ciała, lęk uwarunkowany religią, lęk separacyjny, lęk
egzystencjalny (Goodman 1981).
U wielu ludzi występują istotne różnice pomiędzy uświadomionym i nie
uświadomionym lękiem przed śmiercią. W obliczu śmierci umysł ludzki funk
cjonuje na różnych poziomach świadomości, świadoma może być jej akceptacja,
a odrzucenie podświadome (Feifel 1993).
Lęk związany z religią dotyczy możliwości potępienia, czyśćca czy też po
wtórnych narodzin. Człowiek odczuwa lęk przed Bogiem, przed karą, jaka może
go spotkać za grzechy. Obserwowałam taki lęk przed śmiercią u starszej kobiety,
która obawiała się kary za samobójstwo syna, największą tragedię jej życia.
Powtarzała, płacząc: „Co ja powiem Bogu?”. Bóg jawił się jej jako surowy sę
dzia, który ukarze ją za samobójstwo syna. W przypadku lęku tego typu rzadko
pojawia się poczucie bezradności. Znamienne jest poczucie kontroli nad wła
snym losem (Goodman 1981).
Lęk separacyjny wywołuje konieczność rozstania się z osobami ukochanymi
oraz świadomość, że ich życie będzie się już toczyło bez udziału chorego, jakby
poza nim. Im większa miłość, tym silniejszy ból.
Lęk przed nieistnieniem jest to lęk egzystencjalny, najtrudniejszy do pokona
nia. Człowiek jako jedyna istota na ziemi ma świadomość śmierci, jest to nie
podważalny fakt, od którego nikt nie ucieknie. Nasze istnienie może być prze
rwane w każdym momencie, np. przez kulę przestępcy, ogień, powódź czy cho
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robę. Świadomość ta wywołuje niepokój związany z możliwością utraty siebie
i świata (por. May 1967).
Niepokój egzystencjalny najtrudniej zwalczyć. Mechanizmy obronne, sku
teczne przy przezwyciężaniu lęku związanego z religią czy też możliwością
rozstania z ukochanymi, zawodzą w przypadku lęku egzystencjalnego. Nie po
maga już mechanizm zaprzeczania rzeczywistości ani racjonalizacja. Egzystencjaliści dostrzegają pewną szansę w niepokoju ontologicznym. Można przeży
wać świadomie i żyć pełnią życia, ceniąc każdą chwilę (por. May 1967). Ale czy
nie jest już za późno na to na łożu śmierci, u kresu ciężkiej i bolesnej choroby?
Dlaczego do śmierci należy przygotowywać się przez całe życie (por. Levine
1999).
„Każda dolegliwość, grypa, atak nerek czy zesztywnienie stawów dają nam okazję,
aby uświadomić sobie, że nadejdzie taki moment, kiedy choroba zamiast ustąpić, będzie
się nasilać, aż w końcu pozbawi nas ciała” (Levine 1999, s. 46).

Do tych zagadnień powrócimy później.
Przejmujące opisy lęku przed śmiercią i jego części składowych znajdujemy
w pamiętniku Brzozowskiego (1913).
„Podłe uczucie obawy śmierci. Trudno orientować się, gdzie zaczyna się strach osobi
sty. Pomimo wszystko myślę, że w stanie duszy, który mnie dręczy odnajduję tylko: oba
wę o Irkę i żonę i żal po przerwanym życiu myśli. Nie sądzę, aby było coś więcej. Staram
się zajrzeć głęboko w duszę własną i nie znajduję w tej chwili słabości. Ale pragnę żyć ale lękam się choroby, ale doprowadza mnie do rozpaczy mechaniczna, bezmyślna siła,
która mnie dławi” (Brzozowski 1913, s. 14).

Znaczącą komponentą lęku była w tym przypadku obawa o losy córki i żony
oraz utratę tego, co stanowiło treść jego życia, czyli pisarstwo. Śmierć bowiem
w znacznej mierze oznacza rozstanie się ze wszystkim, co człowiek w życiu
swoim ukochał, czemu poświęcał czas i starania. Dlatego też groźba śmierci w
przebiegu ciężkiej choroby może doprowadzić do powstania kryzysu psycholo
gicznego.
Lęk przed śmiercią, jak już wspomniano, nie jest jednolity i składa się z róż
nych elementów.
1. Lęk przed nieznanym. Wszystko obce i niemożliwe do przewidzenia wyzwala
głęboki lęk.
2. Lęk przed samotnością. Gdy śmierć się zbliża, człowiek odczuwa swoją sa
motność, szczególnie że jest zazwyczaj izolowany od innych, zasłaniany pa
rawanem, jak to ma miejsce w naszych szpitalach.
3. Lęk przed utratą ciała. Nasze ciało stanowi część naszego self-image. Tracąc
ciało, pozbawiamy się siebie.
4. Lęk przed utratą kontroli. Wiąże się z pragnieniem bycia zdolnym do podej
mowania świadomych decyzji oraz kontrolowania siebie. Śmierć zagraża te
mu, zatem wywołuje lęk.
5. Lęk przed utratą tożsamości. W procesie umierania człowiek zmaga się
z zagrożeniem własnej tożsamości (Pattison 1967).
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6. Lęk wywołany zbliżającą się perspektywą śmierci powoduje, że jednostka
zaczyna posługiwać się mechanizmami obronnymi: represją (tłumieniem my
śli o śmierci) czy też zaprzeczeniem rzeczywistości.

4. Mechanizm zaprzeczania rzeczywistości

w przebiegu choroby terminalnej

Poważna choroba stanowi niezwykle silny stres zarówno dla pacjenta, jak i dla
jego rodziny, towarzyszyć jej może wysoki poziom depresji i poczucia bezna
dziejności. Choroby bowiem nie można traktować jako zjawiska tylko biolo
gicznego, współwystępują z nią wątki rodzinne, zawodowe, materialne, spo
łeczne. Przebieg choroby modyfikuje również koncepcja siebie (Freeman, Reinecke 1993).
Najczęściej jednak można spotkać następujące reakcje na chorobę:
1. Poczucie beznadziejności i braku siły; z tym związana jest depresja.
2. Wycofanie się z kontaktów społecznych i wzrastająca izolacja, poczucie bra
ku akceptacji przez innych.
3. Osłabienie niezależności i autonomii, nasilająca się potrzeba opieki innych.
4. Niepokój dotyczący zakończenia choroby. Rodzą się obawy o ból, możliwość
degradacji fizycznego lub poznawczego funkcjonowania, zbliżanie się
śmierci.
5. Niepokój dotyczy również możliwości rozstania się z rodziną. Jest to szcze
gólnie charakterystyczne dla ludzi, którzy wymagają długotrwałej rekonwale
scencji lub domów opieki społecznej (Freeman, Reinecke 1993).
Wobec tych trudności w perspektywie zagrażającej śmierci chory zaczyna się
posługiwać mechanizmem zaprzeczania rzeczywistości. Ten mechanizm może
się pojawić wraz z niepokojącymi objawami rozwijającej się choroby. Często
ludzie nie zgłaszają się do lekarzy, mimo że dostrzegają wyraźne objawy złego
funkcjonowania ciała. Mogą natomiast zwracać się do swoich przyjaciół, aby
uzyskać zapewnienie, że wszystko jest dobrze. Nierzadkie jest zażywanie róż
nych leków bez konsultacji z lekarzami, znamienne jest unikanie wszystkiego,
co mogłoby przypomnieć o podejrzeniu choroby, posługiwanie się mechani
zmem racjonalizacji. Opóźnienie leczenia, odwlekanie wizyty u lekarza bardziej
charakterystyczne jest dla mężczyzn niż dla kobiet (Weisman 1972). Niektórzy
mają niejasne przeczucie, że są u progu choroby, która zagrozi ich życiu,
i właśnie dlatego unikają lekarzy, aby nie uzyskać potwierdzenia swych prze
czuć.
Interesujące jest to, że pierwsze objawy choroby mogą pojawić się w roczni
cę tragicznych doświadczeń, np. po śmierci bliskiego. Zresztą choroba soma
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tyczna często rozwija się po śmierci kogoś drogiego (Parkes 2001). Silny stres
powoduje obniżenie odporności systemu immunologicznego. Niejednokrotnie
poważna choroba rozpoczyna się w kilka miesięcy po śmierci kochanej osoby.
Smutek po stracie bliskiego był wymieniany jako przyczyna śmierci w raportach
publikowanych w Londynie w 1657 roku (Parkes 2001).
Procesowi zaprzeczania rzeczywistości, tak typowemu w pierwszej fazie
choroby, towarzyszyć może automatyczne i kompulsywne zachowanie. Osoba
działa tak, jakby nic się nie wydarzyło, ale jej zachowanie pozbawione jest
spontaniczności. Nie wyraża swoich uczuć. Niektórzy w tym czasie zwalniają
nieco tempo życia, porzucają swoje różne zajęcia. Obecna strata zdrowia nie jest
odbierana świadomie, jedynie na poziomie podświadomym pojawiają się obja
wy fizjologiczne. Niektórzy tracą przytomność, mdleją. Nieco później pojawiają
się wymioty, nudności, biegunki, niekontrolowany płacz, wybuchy gniewu
i impulsywności. Mogą być pojmowane jako objawy konwersyjne (Kimball
1983).
Proces zaprzeczania jest częściowo wrodzony, częściowo wyuczony, zdeter
minowany przez różne czynniki. Czy zaprzeczanie jest korzystne dla jednostki,
czy też szkodliwe, zależy w głównej mierze od jego konsekwencji w szczegól
nej sytuacji. Z jednej strony, proces zaprzeczania rzeczywistości zapobiega
nadmiernej koncentracji na sobie, z drugiej zaś strony, nie pozwala należycie
zatroszczyć się o własne zdrowie (Kimball 1983).
Klimat pierwszego etapu zaprzeczania bardzo dobrze oddaje powieść Alek
sandra Sołżenicyna Oddział chorych na raka. Jeden z głównych bohaterów po
wieści trafia do szpitala na oddział chorób nowotworowych. Guz nowotworowy,
rozrastający się na szyi, nazywa „opuchliną”. Oto jego rozmyślania:
„I oto solidna, wzorowa rodzina Rusanowych, te dwie pary starszych i młodszych
dzieci, to całe uporządkowane życie, nienagannie urządzone mieszkanie, na którego ume
blowanie nie szczędził pieniędzy - wszystko to w ciągu zaledwie kilku dni odeszło od
niego i znalazło się po tamtej stronie opuchliny. Rodzina żyje i będzie żyć, niezależnie od
tego, co stanie się z ojcem. Mogą się teraz najbardziej niepokoić, kłopotać - opuchliną
oddzielała go jak ściana i po tej stronie został samotny”.

Rozmyślania o domu nie pomogły, więc Paweł Mikołajewicz postanowił
zająć się sprawami publicznymi.
„Ale i rozmyślania nie były w stanie go ożywić i nieco rozerwać. Wystarczyło, że po
czuł ukłucie w szyi. I znowu: budżet i paryskie układy, ciężki przemysł i hodowla wszystko to zostawało po tamtej stronie opuchliny. A po tej stronie - Paweł Nikołajewicz
Rusanow. Sam jeden, jedyny” (Sołżenicyn 1971, s. 22).

Chory zaprzecza więc prawdziwym objawom swej choroby, ale już odczuwa
swoją samotność i ułudę spraw życia, które pozostawił za sobą.
W pierwszej fazie procesu zaprzeczania niepokój narasta, gdy chory broni
się przed poznaniem rozpoznania lekarskiego, przed właściwym nazwaniem
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objawów choroby. Często jest zupełnie sam ze swoimi wątpliwościami. Niepo
kój słabnie, gdy może podzielić się obawami z lekarzem.
Druga faza zaprzeczania rzeczywistości pojawia się wraz z postawieniem
diagnozy lekarskiej. Może trwać miesiącami, a nawet latami. Chory przyjmuje
diagnozę, ale zaprzecza konsekwencjom choroby, odrzuca myśl, że może
umrzeć w wyniku tego schorzenia. Niekiedy dzieli objawy choroby na pewne
fragmenty, koncentrując się na jednym z nich. Gdy jeden z objawów łagodnieje,
to wtedy uważa, że jest już na najlepszej drodze do wyleczenia. Nie przywiązuje
wagi do diagnozy (Weisman 1972).
Informacja o diagnozie i prognozie choroby jest silnie uwarunkowana kryte
riami kulturowymi, zależy również od koncepcji lekarza prowadzącego. Nie
wszyscy lekarze mają ochotę podawać pacjentowi rozpoznanie oraz swoją pro
gnozę choroby. Czasem rodzina prosi, aby nie mówić pacjentowi o rozpoznaniu
choroby. Na przykład o diagnozie nie została poinformowana Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, umierająca z powodu choroby nowotworowej w szpitalu
w Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojny. Kilka dni przed śmiercią zanotowa
ła:
„Noc okropna, ciężki oddech ... ani mowy o spaniu ... Klatka piersiowa z żelaza. Ni
kogo przy mnie, bo wcześnie i Panek musial wyjść. Może ja dogorywam, nie wiedząc
o tym” (Kossak-Jasnorzewska 1998, s. 875).

Zaprzeczanie rzeczywistości przeplatało się u niej ze świadomością, że nie
znana jej choroba może zakończyć się śmiercią. W liście do Tymona Terleckie
go w ostatnim miesiącu przed śmiercią napisała:
„Sądzę jednak, że to są moje ostanie dni. Leżę w upiornych cierpieniach krzyża,
a ciągłe zastrzyki coraminy i morfiny muszą mnie dobić. Bezwład mój sięga do pasa i jest
jak ciężki opatrunek z gipsu. Nie mogę pojąć, że mogłam wpaść w taki wilczy dół.
Chciałabym być wyniesiona do lasu i porzucona tam pośród paproci i traw, gałęzi osła
niających i całkowitej samotności, mieć ziemię za jedyną pielęgniarkę ... Rozumiem teraz
wstyd zwierząt, gdy kryją się ze swoim cierpieniem” (Pawlikowska-Jasnorzewska 1994,
s. 85).

Pawlikowska nie została poinformowana o diagnozie, ale istnieje spora gru
pa chorych odrzucających konsekwencje diagnozy. Niektórzy pacjenci, u któ
rych choroba postępuje szybko i grozi śmiercią, nawet gdy znają diagnozę, tłu
mią jej świadomość (Achte i Vauhkonen 1970, 1986).
Wyobrażenia, poglądy i oczekiwania dotyczące chorób wpływają na subiek
tywne odczucia własnego stanu zdrowia. Rozpoznanie nawet łagodnego nowo
tworu budzi lęk większy niż niosąca zagrożenie operacja naczyń krwionośnych
(Aleksandrowicz i współ. 1977). Zatem przyjęcie diagnozy uzależnione jest od
szeroko rozpowszechnionych, nieraz błędnych opinii społecznych. Duże zna
czenie ma subiektywny obraz choroby (Łosiak 1999). Ocenianie swojej choroby
jako ciężkiej, nieuleczalnej, w znacznym stopniu zwiększa lęk.
Ostatnia faza zaprzeczenia to niemożność przyjęcia, że ta choroba zakończy
się śmiercią, i wyobrażenia sobie własnej śmierci (Weisman 1972). Trudno jest
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zdiagnozować ten typ zaprzeczenia, gdyż zazwyczaj uważa się to za akt odwagi,
nadziei, wiary. Trzeci rodzaj zaprzeczania pojawia się zwykle tylko w pewnych
sytuacjach i u pewnych ludzi.
Różnorodne badania wskazują na duże znacznie mechanizmu zaprzeczania
rzeczywistości. Świadczą o tym np. badania Achte i współ. (1988). Zbadano 100
kobiet po usunięciu piersi z powodu choroby nowotworowej, zastosowano wy
wiady, szereg kwestionariuszy oraz testy psychologiczne. Starannie dobrano
grupę kontrolną, złożoną ze zdrowych kobiet. Pierwsze badania przeprowadzo
no po operacji chirurgicznej, następne po roku. Okazało się, że odsetek kobiet
czujących się dobrze i mających poczucie całkowitego zdrowia był większy
wśród operowanych. Miały mniej dolegliwości fizycznych niż kobiety zdrowe,
każdy bowiem objaw fizyczny oznaczał zagrożenie nawrotem choroby nowo
tworowej. Pacjentki podświadomie nie przyjmowały negatywnych faktów.
Mechanizm zaprzeczania rzeczywistości może spełniać pozytywne funkcje.
Pozwala bowiem na zebranie sił przed ostatecznym atakiem choroby. Zaprze
czanie rzeczywistości jest jednocześnie wrogiem i przyjacielem chorych. Na
pewien czas ułatwia przebieg choroby, aby potem uczynić ją trudniejszą do
zniesienia. Niektórzy pacjenci nie wychodzą z fazy zaprzeczania (Nulland
1996). Wielu innych zachowuje sporo z tej fazy aż do końca. Niekiedy pragnie
nie życia dominuje nad pragnieniem prawdy.

5. Prawa chorego

Niezwykle ważne jest, aby nie traktować chorego jako istoty ubezwłasnowol
nionej. Chory ma również prawa, które powinny być respektowane. Oto przy
kład praw wyodrębnionych przez specjalną grupę - Age Health and Care Study
(Rees 2001):
1. Prawo do wiedzy o zbliżającej się śmierci i zrozumienia, czego można ocze
kiwać. Pacjent ma prawo wiedzieć, że choroba zagraża jego życiu, ale jedno
cześnie powinna być pozostawiona nadzieja.
2. Prawo do uzyskania kontroli nad tym, co może się wydarzyć. Chory powinien
mieć możliwość podejmowania decyzji o swoim własnym losie. W praktyce
prawo to rzadko jest przestrzegane. Na przykład pacjent nie wie, jakie ma
szanse przeżycia operacji.
3. Prawo do godności i prywatności. Respektowanie tego prawa jest trudne
w zatłoczonych szpitalach.
4. Prawo do wyboru i kontroli, gdzie ma umrzeć, w domu czy w innych miej
scach. Często rodzina nie zgadza się, aby zabrać chorego do domu. Odczuwa
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lęk przed śmiercią i cierpieniem chorego, obawia się zwiększonych obowiąz
ków oraz trudu pielęgnacji. W domu nie ma możliwości reanimacji.
5. Prawo do tego, aby mieć kontrolę nad swoim bólem i innymi objawami.
6. Prawo do uzyskania i oceny informacji. Chory powinien sam decydować,
które informacje są niezbędne dla niego.
7. Prawo do duchowego i emocjonalnego wsparcia.
8. Prawo do przebywania w hospicjum.
9. Prawo do wyboru osób, które go odwiedzają i zostająz nim do końca.
10. Prawo do tego, aby jego pragnienia zostały spełnione.
11. Prawo do pożegnania się z bliskimi.
12. Prawo do opuszczenia tego świata, gdy przyjdzie czas, i do tego, aby życie
nie było przedłużane w bezsensowny sposób.
Niewątpliwie łamanie tych praw przyczynia się do wyzwolenia różnych ne
gatywnych emocji: niepokoju, gniewu i może wpływać na powstanie kryzysu
psychicznego.

6. Terminalna faza choroby somatycznej

Ostatni etap choroby znamionuje zmniejszającą się niezależność i drastyczne
zawężenie przestrzeni życiowej. Każdy w indywidualny sposób przeżywa ten
czas, ale pewne reakcje są powszechne. Chory w tym czasie pozbywa się moż
liwości podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. W optymalnej wersji
oddanie decyzji w ręce innych jest wyborem, a nie kapitulacją (Simonton
i współ. 1978). Ryzyko polega na tym, że rodzina może zbyt pospiesznie ubez
własnowolnić pacjenta i pozbawić go całkowicie możliwości decydowania
o sobie. Ponadto chory staje się coraz bardziej zależny od pomocy innych. Po
moc innych ludzi, nawet bliskich, może zagrażać zarówno samoocenie, jak
i zasadzie sprawiedliwej wymiany. Potwierdza bowiem bezsilność chorego
i wiąże się z przekonaniem, że nie będzie on już w stanie jej odwzajemnić. Do
brą ilustracją możliwej reakcji na pomoc jest hinduskie przysłowie: „Dlaczego
mnie nienawidzisz? Przecież nigdy ci nie pomogłem?” (Wojciszke 2002). Ko
nieczność korzystania z cudzej pomocy może wzmagać ambiwalencję uczuć
u chorego w stosunku do bliskich, zwłaszcza że opiekujący się mogą np. prze
żywać kryzys wypalenia.
Największą groźbę dla chorego stanowi perspektywa samotności, bycia od
dzielonym od życia innych. Ta obawa związana jest ze zmianą zachowania bli
skich, którzy zazwyczaj oddalają się od umierającego (Hackett, Weisman 1977).
W krajach zachodnich chory może odczuwać lęk, że wspólnie z lekarzami podejmą decyzję o eutanazji (por. Hendin 1994, 1995; Battin 1991, 1993). Zosta
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nie wówczas pozbawiony życia jak zwierzę, które cierpi, a bliscy spokojnie
powrócą do swojego życia: Internetu, seriali telewizyjnych, ulubionych sportów,
siłowni itp.
W terminalnym okresie choroby somatycznej ciało coraz bardziej odmawia
posłuszeństwa. Objawy somatyczne na tym etapie można podzielić na trzy gru
py (de Walden-Gałuszko 1992):
1) wywołujące lęk: ból i duszności (obecne u 60-80% chorych);
2) powodujące przygnębienie i upokorzenie, poczucie utraty godności (np.
brak kontroli zwieraczy);
3) prowadzące do izolacji społecznej, np. odór w wyniku odleżyn.
W perspektywie zbliżającej się śmierci u człowieka nękanego dolegliwo
ściami fizycznymi może dokonać się przekształcenie osobowości i nastąpić
rozwój. Nie na darmo Kiibler-Ross swoją książkę o śmierci opatrzyła tytułem
Death - The Finał Stage of Growth (Śmierć - Ostatni etap rozwoju). Na rozwój
nigdy nie jest za późno. Nawet odkrycie siebie w ostatniej godzinie życia ma
znaczenie (LeShan, LeShan 1973). Cierpienie można traktować jako sposobność
wzrostu i rozwoju. Można znaleźć przykłady tego w Dziennikach Tołstoja. Pi
sarz odwiedził umierającego brata i potem zanotował: „Bardzo błogo było mi
z bratem. Rozkłada się tak jak ja cieleśnie i tak jak ja rośnie duchowo, tyle że
u niego szczególnie błogo oglądać ten stan, przy jego szczególnej prostocie
i prawdomówności. Mówiąc o swej chorobie i nieszczęściu, rzekł: Bóg wejrzał
na mnie - jak mówią chłopi” (Tołstoj 1965, s. 162).
W fazie terminalnej znaczenie życia (nim człowiek straci przytomność)
ujawnia się szczególnie ostro.
„Gdy umieramy, wówczas to, czym nasze życie było lub co w nim osiągnęliśmy, zo
staje na zawsze utrwalone. Wspomnienia, przyjaciele, cierpienie, oceny własnego życia
stają się ostateczne i przez to uzyskują szczególną wartość” (Kast 2001, s. 125).

Człowiek dokonuje oceny własnego życia. Jeżeli akceptuje własne życie,
łatwiej mu przyjąć śmierć.
W ostatnim etapie kryzysu związanego z procesem choroby może dojść do
akceptacji śmierci, zgody na nią, pogodzenia się z nieuniknionym (Kiibler-Ross
1958). Trzeba jednak pamiętać, że każda śmierć naznaczona jest piętnem indy
widualności. Każdy człowiek nadaje jej osobisty wymiar.
„Życie ludzkie jest niepowtarzalne. Ta niepowtarzalność istoty ludzkiej rozciąga się
także na jej śmierć. Różnorodne rysy śmierci są czymś tak samo indywidualnym jak
twarz, którą pokazujemy światu za życia” (Nulland 1996, s. 19).

Kryzys umierania może przebiegać jak inne kryzysy w życiu. Jeżeli człowiek
ciężko i boleśnie przeżywał inne kryzysy, to można się spodziewać trudnego
przebiegu tego ostatecznego (Shneidman 1977). Każda śmierć jest unikatowa,
związana zarówno z doświadczeniami życia, jak i hipotezami świata. Subiek
tywny obraz świata wpływa na postawy wobec śmierci i umierania. W tym cza
sie człowiek zdobywa nową wiedzę, której już nie wykorzysta (Shneidman
1977). Dlatego też niektórzy terapeuci zalecają, aby wyobrażać sobie własną
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śmierć. Wtedy dostrzeżemy marność i błahość codziennej krzątaniny, a pozna
my to, co jest naprawdę ważne. Poznamy smak życia i odkryjemy jego piękno,
gdy jeszcze nie jest za późno (por. Levine 1999). U śmiertelnie chorych może
również pojawić się kryzys tożsamości.
„W szczytowych fazach cierpienia pojawić się może przygnębiające uczucie, że jest
się oddzielonym od zewnętrznego świata normalnej egzystencji i sparaliżowanym, jeżeli
chodzi o możliwość radzenia sobie z codziennymi sprawami. Uczuciu temu towarzyszą
nieustannie przejawiające się odczucia stawania się obcym samemu sobie i próby zbada
nia tego własnego obcego wewnętrznego terytorium. Także długotrwałe uczucie wyob
cowania się z samego siebie popycha ku dramatycznym zmianom określenia osobowej
tożsamości” (Glauser, Strauss, za Górecki 2000, s. 30).

Człowiek nie czuje się już sobą gubi własną tożsamość w zmaganiu się
z własnym cierpieniem. Kryzys może zmienić jego postawę wobec Boga.
Bliskość śmierci zbliża do Boga. Dobitnie świadczą o tym badania 360
umierających, przeprowadzone pomiędzy 1965 a 1972 rokiem. Większość
śmiertelnie chorych (84%) wyznała, że wierzy w życie pozagrobowe. W grupie
kontrolnej, złożonej ze zdrowych osób, tylko 33% przyznało się do wiary
w życie po śmierci (Aries 1981). Nie ulega wątpliwości, że wiara w Boga uwa
runkowana jest czynnikami kulturowymi. W różnych społeczeństwach odsetek
wierzących w Boga jest odmienny, ale znamienne jest to, że zagrożenie życia
zwraca ku Bogu. Wiele osób nawraca się w czasie śmiertelnej choroby. Bóg jest
bowiem ostatnią nadzieją. Przykładem człowieka, który nawrócił się na łożu
śmierci, jest Stanisław Brzozowski. Dokonało się to pod wpływem dzieł New
mana. Brzozowski (1913) zanotował:
„Niech błogosławione będzie imię mego nauczyciela i dobroczyńcy. Prawie lękam
się, że go znieważam przez to powiązanie mojej biednej duszy z jego światłością. Nie
śmiem pisać więcej, nie śmiem snuć w słowach tego wątku - modlitwom jego przyszłość
moją, dumę moją składam, ducha opiekuńczego o wstawiennictwo proszę, o rozumiejące
miłosierdzie i ożywiającą siłę” (Brzozowski 1913, s. 47).

1 dalej:
„Nie śmiem pisać, raz jeszcze czuję do głębi prawdę, straszliwą prawdę słów, które
jutro - nędza, nędza i słabość - wydadzą mi się być może uniesieniem” (ibidem).

Brzozowski umarł po żarliwej spowiedzi, pojednany z Bogiem.
Dla niektórych Bóg staje się jedynym ratunkiem, gdy choroba zagraża życiu.
Jest to również jedyna nadzieja. Ten sposób przeżywania sytuacji granicznych
typowy jest dla osób, które nie umieściły wartości religijnych w centralnym
miejscu swojej hierarchii wartości.
Wiara modyfikuje postawy wobec śmierci, która może wydać się pociągają
ca jako możliwość zjednoczenia z Bogiem (Kępiński 1977). Z drugiej zaś stro
ny, w ostatnim już etapie życia może się pojawić kryzys wiary, powodujący
zagrożenie wewnętrznej integracji na skutek utraty wartości, która stanowiła cel
życia, nadawała mu sens. Wymowny przykład tego znajdujemy w osobie Małej
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św. Teresy, która od 15. roku życia przebywała w klasztorze o wyjątkowo suro
wej regule. W czasie swej śmiertelnej choroby powątpiewała w istnienie Boga.
„Podziwiam niebo materialne. To drugie zamyka się dla mnie coraz bardziej. To
tak jakby Bóg chciał mi wmówić, że Nieba nie ma. Ach, niczego nie udaję, ja
naprawdę nie widzę nic” (Gaucher 1999, s. 115). Mówiąc o swoich wątpliwo
ściach wiary, napomyka o „ciemnej dziurze”, „murze”, „tunelu”, „mgle”, „no
cy”, „ciemnościach ” (ibidem, s. 16).
Po sześciu miesiącach kryzysu wiary pojawiła się jeszcze „pokusa” samobój
stwa, a w pierwszych etapach choroby doznawała radości, że wkrótce spotka się
z Bogiem (ibidem). Jak można sądzić, kryzys wiary był szczególnie dotkliwy
dla młodej kobiety, która całe swe życie poświęciła Bogu.
W czasie choroby terminalnej można przeżywać kryzys wiary lub nawrócenie,
które pozwala na akceptację zbliżającej się śmierci, oznaczającej ostatni etap kry
zysu. Niektórzy jednak pozostają konsekwentni nawet w cieniu śmierci. Zagroże
nie życia nie powoduje, że zwracają się do Boga, w którego nie wierzyli.
Terminalny okres choroby somatycznej kończy faza umierania. W tej fazie
ból słabnie. Pogarsza się sprawność myślenia i pamięć. Chory w ostatnim akcie
wycofuje się ze świata. Pragnie już tylko kontaktu z najbliższymi, najlepiej bez
słów. Doba lub dwie przed samą śmiercią u chorych pojawia się nagły potok
myśli i wypowiedzi oraz pobudzenie psychoruchowe i lęk. Dochodzi do tego
znużenie i narastająca senność, która przyjmuje postać śpiączki (de Walden-Gałuszko 1992). Ważne jest, aby w tych chwilach ostatecznych nie porzucić
chorego, aby trwać przy nim do końca, nawet wbrew swojemu lękowi i zmęcze
niu. W ostatnich etapach terminalnej choroby u niektórych chorych powstaje
wrażenie, że życie było snem, z którego teraz obudzili się w brutalnej rzeczywi
stości (Houghton 2000). Tym bardziej potrzebna jest im pomoc osób bliskich.
Nim jednak nastąpi koniec życia, u chorych pojawiają się wizje, które w spe
cyficzny sposób mogą ułatwić pożegnanie się z życiem.

7. Wizje umierających

Znamienną cechą wizji doświadczanych przez wielu ludzi na łożu śmierci jest
spostrzeganie bliskich zmarłych, którzy przyszli zabrać ich na tamten świat
(Rees 2001). Wizje przynoszą choremu poczucie spokoju, a nawet radości. Wy
stępują w każdej kulturze, aczkolwiek zdarzają się rzadziej u pacjentów, którym
podaje się środki przeciwbólowe i uspokajające (Rees 2001).
Osis i Haraldson (Rees 2001) porównali wizje u osób umierających w In
diach i Stanach Zjednoczonych. Analiza dotyczyła 471 wizji, relacjonowanych
przez lekarzy i pielęgniarki. Pacjenci nie otrzymywali leków zakłócających ich
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świadomość i wywołujących halucynacje. Stwierdzono, że istnieje znaczne
podobieństwo pomiędzy wizjami śmiertelnie chorych Amerykanów i obywateli
Indii. Większość wizji pojawia się w ciągu kilku godzin przed śmiercią i zazwy
czaj trwa krótko (ok. pięciu minut). Tylko u 17% badanych w całej populacji
wizje trwały dłużej niż godzinę. Amerykanie częściej widzieli bliskich zmar
łych, natomiast Hindusi postacie związane z religią.
Jak już wspomniano, wizje na łożu śmierci pojawiają się w różnych kultu
rach. Jedna z pacjentek, opisanych przez Hagglund (1972), fińskiego badacza,
w halucynacjach widziała osobę promieniującą miłością, która czekała w poko
ju, aby zabrać ją na tamten świat.
Wizje przedstawiające osoby ukochane i już utracone mogą mieć pewien
związek z tendencją umierających do wspominania drogich osób, które nie żyją.
Niektórzy chorzy cieszą się, że znów spotkają się ze swoimi matkami lub inny
mi osobami znaczącymi. Modyfikuje to postawy wobec śmierci, percepowanej
teraz jako połączenie się z idealnym obiektem miłości (Hagglund 1972).
Niezależnie od przyczyn zjawiska wizji u umierających można sądzić, że
halucynacje w tych przypadkach spełniają pozytywną rolę. Wnoszą nadzieję
życia pozagrobowego oraz spotkania z ukochanymi, utraconymi osobami.
Działająjako swoiste mechanizmy obronne przed niepokojem i strachem zwią
zanym ze śmiercią.

8. Czynniki modyfikujące przebieg ostatniej fazy życia

Ostatni etap choroby nie powstaje w próżni. Zdeterminowany jest przez wiele
czynników związanych zarówno z potrzebami chorych, jak i postawami bli
skich. Szczególny wpływ wywierają rozpowszechnione, nieprawdziwe poglądy,
które mogą zmienić postawy wobec chorych (Simonton i współ. 1978).

8.1. Mity dotyczące chorych

1. Tylko osoby z tendencjami autodestrukcyjnymi i psychotycy pragną umrzeć.
Nikt nie chce umierać. W rzeczywistości człowiek wyczerpany bólem fizycz
nym i osłabieniem może pragnąć śmierci, która oznaczać może możliwość
połączenia się z kimś ukochanym. Nawet w takich przypadkach chociażby
krótkotrwała terapia poznawcza zmienia postawy wobec śmierci (Freeman,
Reinecke 1993).
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2. Lęk przed śmiercią jest naturalny. Im człowiek jest bliższy śmierci, tym bar
dziej się jej boi. Tymczasem lęk przed śmiercią może słabnąć w miarę, jak
potęguje się fizyczny ból i wyczerpanie.
3. Pogodzenie się ze śmiercią i przygotowanie do niej są niemożliwe. Lęk wzra
sta, gdy śmierć się zbliża. Dlatego też rozmawiaj jak najmniej z umierającym,
nie odpowiadaj na pytania, dyssymuluj, za wszelką cenę unikaj otwartych
dyskusji. W rzeczywistości do śmierci trzeba się przygotować, i to nie dopie
ro wtedy, gdy człowiek jest chory i traci siły witalne.
4. Gdy leczenie nie przynosi już efektów, należy pacjenta zostawić samego
i tylko osłabić fizyczny ból. Charakter relacji z pacjentem jest jednym
z ważnych czynników zarówno dla wyników leczenia, jak i stanu psychicz
nego pacjenta (Heszen-Niejodek 1992). Chory nie powinien pozostać sam
z przekonaniem, że już wszelkie możliwości pomocy są wyczerpane.
5. Ludzie umierający nie chcąznać swojej przyszłości i prognozy choroby. Nie
stosowne jest nakłanianie chorego do dyskusji lub upieranie się, aby podać
niepożądaną informację. W rzeczywistości należy dyskutować o chorobie
i jej zagrożeniach, ale pozostawiając nadzieję. Utrata nadziei prowadzi do
szybkiej śmierci (Kiibler-Ross 1975; Simonton i współ. 1978; Rennecker
1981).
6. Nie można mówić prawdy ani pacjentowi, ani jego rodzinie. Oszukiwanie
pacjenta jest stosowne. Tymczasem prawda jest najważniejsza (ale z pozo
stawieniem nadziei). Pozwala na uczestnictwo chorego w procesie leczenia
i na lepszą komunikację z bliskimi, zwłaszcza że mogą się pojawić jej zakłó
cenia. Również i chory może ukrywać świadomość zbliżającej się śmierci.
Pragnie drogim osobom oszczędzić bólu lub też obawia się porzucenia
(Weisman 1972). Śmiertelnie chorzy zdają sobie sprawę z tego, że śmierć
wywołuje lęk i chęć ucieczki. Boją się zatem, że bliscy uciekną od nich
w przerażeniu.
7. Emocjonalne i psychologiczne strony umierania są mocno wyolbrzymione.
Konsultacje z psychologiem lub psychiatrą nie są potrzebne. W rzeczywisto
ści pomoc psychologa lub psychiatry jest niezmiernie ważna. Może wpłynąć
na osłabienie niepokoju, depresji i zaakceptowanie nieuniknionego.
Mity występują również w naszej kulturze, utrudniając zarówno relacje
z chorymi, jak i zaspokojenie ich potrzeb.

8.2. Potrzeby chorego

Większość tanatologów zgadza się z tym, że u chorych występują następujące
potrzeby:
1) kontrolowania bólu,
2) zachowania własnej godności i wartości,
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3) miłości (Schultz 1978).
Chory w ostatnich etapach choroby często nie może już znieść bólu. Pierw
szą i najczęstszą reakcją na cierpienie jest poszukiwanie przyczyn - dlaczego to
właśnie mnie spotkało. Wiele ludzi twierdzi, że w czasie bólu fizycznego
wszystko traci swe znaczenie. W żadnej innej sytuacji nie jesteśmy tak bezbron
ni i wrażliwi, jak właśnie w cierpieniu (Levine 1999). Dlatego też tak silna jest
potrzeba osłabienia bólu fizycznego.
Chory również pragnie zachować poczucie własnej godności i wartości.
Związane jest to z możliwością podejmowania decyzji w sprawach przecież
najważniejszych, współuczestniczenia w procesie leczenia. Brak kontroli nad
własnym życiem prowadzi do poczucia beznadziejności i bezradności. Możli
wość podejmowania decyzji zapobiega utracie poczucia kontroli. Chory nie
może być traktowany jak przedmiot, o którego losie decyduje się poza jego
plecami. Powinien pozostać sobą mimo bólu i cierpienia.
Chory szczególnie pragnie miłości bliskich. Można ją zaspokoić, trwając
przy umierającym, towarzysząc mu. Jest to zadanie niezwykle trudne. Zagraża
jąca życiu choroba wywołuje wiele emocji u osób związanych z chorym. Jedną
z nich jest lęk przed umieraniem. Dlatego też często zostawia się chorego sa
memu sobie.
W świetle potrzeb chorego, szczególnie potrzeby miłości, istotna wydaje się
kwestia ambiwalencji uczuć. Dla umierającego śmierć oznacza nie tylko rozsta
nie z drogimi osobami, ale także porzucenie przez nich. Prowadzi to do nienawi
ści i niepokoju. Aby ich uniknąć, kurczowo przywiera do bliskich i może
umrzeć spokojnie jedynie w ich obecności (Deutch 1963, za Hagglund 1972).
Również i bliscy ujawniają ambiwalencję uczuć, która może właśnie powodo
wać, że często unikają umierającego.

9. Kryzys psychologiczny a choroba nowotworowa
Początek i diagnoza nowotworu oznaczają wszechogarniający kryzys dla więk
szości chorych (Achte i współ. 1986). Nawet tylko możliwość choroby nowo
tworowej jest źródłem niezwykle silnego niepokoju. Kryzys powinien być roz
wiązany w ciągu sześciu tygodni, ale w chorobie ma zazwyczaj postać chro
niczną. Jednostka, której życie jest zagrożone i zdrowie zawodzi, nie ma sił do
zmagania się z kryzysem (Doan 1975). Kryzys obejmuje nie tylko chorego, ale
również jego rodzinę. Choroba nowotworowa grozi utratą życia i wymaga trud
nego leczenia. Stres zresztą towarzyszy tej chorobie w każdej jej fazie, od podej
rzewania nowotworu, poprzez badania diagnostyczne, aż do potwierdzenia roz
poznania. Stres związany jest zarówno z leczeniem, jak i obawą przed nawrotem
choroby oraz przystosowaniem się do nowych, zmodyfikowanych warunków
(Juczyński 2000).
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Choroba nowotworowa stwarza również ograniczenia w wymiarze życio
wym i czynnościowym (Heszen-Klemens 1983). Wymiar życiowy wiąże się
z podstawowymi potrzebami człowieka. Choroba utrudnia zaspokojenie potrzeb
bezpieczeństwa i niezależności, ogranicza aktywność. Pod znakiem zapytania
stawia takie wartości, jak miłość, uznanie i prestiż. W wymiarze czynnościo
wym koliduje ze spełnieniem postawionych celów. Chory często staje bezradny
wobec nieznanej, napawającej lękiem przyszłości. Napięcie i stres są tym sil
niejsze, im bardziej zagrożone są nadrzędne wartości.
Zagrożenie wartości prowadzi do kryzysu psychicznego (por. Oleś 1992; Płużek 1997). Właściwie każdy kryzys można interpretować jako wynikający
z zagrożenia wartości, aczkolwiek w niektórych kryzysach ten element dominuje.
Kryzys powstaje również i dlatego, że człowiek nie może stosować dotychcza
sowych metod zwalczania trudnej sytuacji (Kastenbaum 1975). Znalazł się bo
wiem w zupełnie nowym położeniu, czasem w środku aktywnego życia. Lęk
związany z chorobą utrudnia ponadto korzystanie z dostępnych źródeł wsparcia.
Kryzys pogłębia się, gdy wzrasta zagrożenie życia i nie można ocenić stopnia tego
zagrożenia. Dlatego też rodzi się wrażenie, że nie mamy wpływu na własne życie.
Zwiększa się bezradność i powoli zanika zaufanie do siebie samego, nasilają się
wątpliwości dotyczące własnej wartości. Lęk zaczyna dominować (Kast 2001).
Należy również pamiętać, że istnieją różne rodzaje nowotworów, o zróżni
cowanym stopniu zagrożenia życia. Niemniej rozpoznanie nowotworu jest źró
dłem poważnego stresu z uwagi na społeczną reputację tej choroby (Kasten
baum 1975). Dla wielu ludzi nowotwór jest synonimem śmiertelnej choroby.
Niektórzy chorzy przechodzą również kryzys tożsamości, czyli kryzys włas
nej identyfikacji. Zostają bowiem opatrzeni etykietą chorych onkologicznie
i rodzi się pytanie: kim właściwie jestem? (Doan 1975). Gubi się gdzieś pozycja
społeczna, zacierają tytuły naukowe, pełnione funkcje. Człowiek staje się pa
cjentem z nowotworem płuc lub chorym „pod oknem”, jednym z wielu w spo
łeczności pacjentów.
Choroba nowotworowa naznaczona jest silnym stresem, prowadzącym do
kryzysów również i dlatego, że niesie różne zagrożenia.

9.1. Zagrożenia związane z nowotworem

Chorobę nowotworową można rozpatrywać w kontekście reakcji na stratę lub jej
groźbę (Barraclough 1997). Dominującą rolę odgrywa utrata sił fizycznych
i dobrego samopoczucia, szczególnie widoczne w początkowych etapach choro
by. Najbardziej dotyka osoby aktywne przed zachorowaniem, przywiązujące
dużą wagę do niezależności. Choroba inicjuje swoisty proces żałoby po sobie
samym (ewentualność śmierci) lub po dawnym swoim życiu (możliwość niepeł
nosprawności).
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Wraz z pierwszym podejrzeniem choroby człowiek musi się zmierzyć
z możliwością własnej śmierci. Większość ludzi wypiera myśl o swojej śmierci,
która teraz zostaje uświadomiona. Wyzwala to niepokój.
„Rak sprawia, że ufność w dalszy rozwój jednostki ulega zachwianiu. Rodzi uczucie
rezygnacji i braku nadziei. Strach przed śmiercią, bezradność i utrata nadziei wyczerpują
wewnętrzną energię psychiczną (silę «ja») potrzebną do stawiania czoła problemom”
(Wirsching 1994, s. 43).

Choroba nowotworowa grozi stratą samego siebie, ale również przynosi inne
zagrożenia (Rennecker 1981). Należą do nich:
1) ból,
2) zniekształcenie ciała,
3) bezradność i poczucie beznadziejności,
4) zerwanie więzi z rodziną i przyjaciółmi,
5) pogorszenie sytuacji materialnej,
6) utrata kontroli nad własnym ciałem i sobą, strata normalnych możliwości
funkcjonowania,
7) strata rzeczy mających unikatowe znaczenie dla danej osoby.
Zagrożenie wielorakimi stratami, a co najważniejsze śmiercią, rozwija się
w atmosferze nieprawdziwych przekonań. Modyfikują one postawy wobec cho
roby i procesu leczenia, nasilają niepokój, obniżają nastrój.

9.2. Mity dotyczące choroby nowotworowej

Wokół nowotworu narosły pewne mity, szkodliwe dla procesu leczenia choroby.
Można wyodrębnić następujące mity (Simonton i współ. 1978):
1. Nowotwór jest synonimem śmierci. Dla laika nowotwór oznacza nieuniknio
ną i bolesną śmierć (Achte i współ. 1986). Mit ten rozpowszechniony jest
w wielu kulturach, również i w naszym kręgu kulturowym. Tymczasem cho
roba nowotworowa może zakończyć się śmiercią, ale tylko może. Wczesna
diagnoza i prawidłowy sposób leczenia pozwalają na uniknięcie śmierci.
2. Nowotwór uderza z zewnątrz i nie ma nadziei na jego kontrolę. Tymczasem
własne siły obronne organizmu pomagają w walce z chorobą.
3. Leczenie (chirurgiczne lub chemioterapia) jest drastyczne i przynosi nega
tywne skutki uboczne. W rzeczywistości leczenie jest ważnym sojusznikiem
w walce z chorobą, „przyjacielem w potrzebie”, wzmacniającym siły obronne
organizmu.
Zmiana nieprawdziwych przekonań dotyczących choroby nowotworowej
pozwala na przyjęcie aktywnej postawy wobec niej i mobilizację sił do walki
o powrót do zdrowia. Ułatwia również stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz
modyfikuje emocje wyzwolone przez proces choroby.
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9.3. Rodzaje reakcji emocjonalnych związanych z chorobą
nowotworową

Treść emocji współwystępujących z chorobą zmienia się w zależności od oceny
poznawczej. Spostrzeganie choroby jako wyzwania wzbudzić może emocje
pozytywne, takie jak nadzieja, zapał, podniecenie (Heszen-Klemens 1983; Heszen-Niejodek 2000; Lazarus 1993). Traktowanie choroby jako zagrożenia wy
zwala lęk przed bólem fizycznym, śmiercią i deformacją ciała (por. HeszenNiejodek 2000; Kubacka-Jasiecka 1999).
U chorych na nowotwór często występuje również poczucie winy. Związane
jest z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: dlaczego to spotkało właśnie
mnie? Wielu chorych obarcza siebie winą i szuka przyczyn choroby we włas
nym postępowaniu. Nowotwór (wróg tkwiący wewnątrz) niejednokrotnie nie
świadomie jest pojmowany jako magiczna kara (Vauhkonen i współ. 1980). Jak
wynika z badań Turuk-Nowakowej (1990), pewien odsetek kobiet z rozpozna
niem nowotworu szyjki macicy za powód swej choroby uznaje przedmałżeńskie
pożycie seksualne lub urodzenie nieślubnego dziecka. Wydaje się, że poczucie
winy jest silnie modyfikowane wpływami kulturowymi. Nie sposób sobie wy
obrazić, aby kobiety w krajach o dużej liberalizacji życia seksualnego i małych
wpływach Kościoła, np. w Szwecji, miały poczucie winy z powodu kontaktów
seksualnych przed ślubem i wiązały je z etiologią choroby nowotworowej. Nie
wątpliwie jednak poczucie winy jest typowe dla chorujących na nowotwór,
ujawnia je 93% pacjentów (Abrams, Festinger, za Turuk-Nowak 1990).
Wkrótce po rozpoznaniu choroby pojawia się gniew. Jest to charakterystycz
ny objaw kryzysu w przebiegu choroby zagrażającej życiu. Gniew kieruje się
przeciwko Bogu lub losowi, dotyczy zarówno rodziny, przyjaciół, jak i perso
nelu medycznego. Gniew może być związany z frustracją i stresem, które teraz
obejmują niemal wszystkie dziedziny życia: pracę zawodową, czas wolny, życie
rodzinne i seksualne. Ponadto niektóre postacie nowotworu bardziej niż inne
obniżają poczucie własnej wartości, np. amputacja piersi u kobiet. Wpływają
bowiem na obniżenie atrakcyjności fizycznej.
Wszystko to prowadzić może do rozwoju kryzysu psychicznego. Przebieg
kryzysu trudno jest przewidzieć. W najlepszym razie kryzys prowadzi do po
myślnego zakończenia procesu żałoby po sobie samym, do ukształtowania się
nowej koncepcji siebie i nowych celów. Każdy pomyślnie rozwiązany proces
żałoby wymaga zmagania się z bolesnymi emocjami (Achte i współ. 1986).
Może być również tak, że kryzys zostanie naznaczony myślami i pragnieniem
śmierci. Wtedy grozi samobójstwo.
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9.4. Samobójstwo a choroba nowotworowa

Ciąża i zagrażająca życiu choroba może wyzwolić kryzys, naznaczony myślami
i planami samobójstwa. Oznacza bowiem przekreślenie niektórych planów ży
ciowych, zagraża wartościom i roztacza perspektywę bólu fizycznego oraz za
leżności od innych. Ryzyko samobójstwa w chorobie nowotworowej jest dwu
krotnie wyższe niż w populacji ogólnej, aczkolwiek niewiele chorych odbiera
sobie życie. Potwierdzają to badania. W 1973 roku przeprowadzono w Finlandii
badania, zmierzające do wykrycia powiązań pomiędzy chorobą nowotworową
a samobójstwem (Louhivuori, Hakama 1979). Tylko 63 chorych spośród 28 257
cierpiących na nowotwór popełniło samobójstwo. W Stanach Zjednoczonych
natomiast 192 chorych popełniło samobójstwo w populacji 144 530 pacjentów
z rozpoznaniem choroby nowotworowej (Breitbart 1990). Zatem nieliczny od
setek chorujących na nowotwór odbiera sobie życie. Podobne tendencje jak
w Finlandii i USA obserwuje się w innych krajach zachodnich (Hietanan
i współ. 1993). Niestety, nie dysponujemy statystykami tego typu, dotyczącymi
Polski.
Z samobójstwem wiąże się nie tylko bycie chorym na nowotwór, ale również
uporczywy lęk przed zachorowaniem na raka. Wynika to z retrospekcyjnych
analiz 66 psychologicznych autopsji samobójstw w New Hampshire. W tej po
pulacji 9 osób, jak wynika z wywiadów z bliskimi, skarżyło się na silny lęk
przed chorobą nowotworową. Fobia przed nowotworem stanowiła tylko jeden
z motywów samobójstwa (Sanbom, Seibert 1975).
Bardziej wnikliwe spojrzenie na problematykę samobójstw w kontekście
choroby nowotworowej przynoszą badania Hietanan i współ. (1993), przepro
wadzone w Finlandii. Analizowano wskaźniki samobójstw w 1987 roku. W tym
właśnie roku 1397 osób odebrało sobie życie. W tej populacji 4,3% stanowili
chorzy z rozpoznaniem nowotworu (60 osób). Do tej grupy samobójstw staran
nie dobrano grupę kontrolną z populacji pozostałych samobójstw, uwzględniając
wiek i płeć. Następnie przeprowadzono wywiady zarówno z bliskimi samobój
ców, jak i członkami personelu medycznego.
Chorobę nowotworową uznano za główny motyw samobójstwa u 62% cho
rych, dodatkowy motyw stanowiła w 23% przypadków. Interesujące jest to, że
u 15% chorych na raka nie wykryto żadnych związków pomiędzy chorobą
a samobójstwem. W grupie kontrolnej poważna choroba somatyczna była mo
tywem samobójstwa u 20% osób, dodatkowym - u 23%.
Większość samobójców (72%) z grupy chorych na nowotwór skarżyła się
przed śmiercią na silny ból fizyczny, 62% osób było niepełnosprawnych fizycz
nie z powodu choroby. Samobójstwa pacjentów nowotworowych wiązały się
z poważnymi trudnościami związanymi z chorobą.
Dominująca większość samobójców (93%) z grupy nowotworowej i 63%
osób z grupy kontrolnej miało kogoś bliskiego. Oznacza to, że mieli możność
wsparcia, ale to nie zapobiegło samobójstwu. W obu grupach rysowały się pro-
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bierny związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Samobójcy w obu
populacjach korzystali z pomocy psychiatrycznej. Grupy łączyły również ten
dencja do wycofania się z kontaktów społecznych i depresja.
Badania dowodzą, że samobójstwo w chorobie nowotworowej powiązane
jest z historią życia chorego. Szereg czynników osobistych wzmaga ryzyko
samobójstwa w tej chorobie. Należą do nich poprzednie próby samobójstwa lub
samobójstwo w rodzinie, zaburzenia psychiatryczne, uzależnienie od alkoholu
i narkotyków, depresja i poczucie beznadziejności, strata osoby znaczącej lub
proces żałoby. Ryzyko samobójstwa podwyższają również ból, urojenia, za
awansowany proces choroby, wyczerpanie emocjonalne, zmęczenie. Zaburzenia
psychiatryczne często związane są z samobójstwami chorych (Holand 1993).
Świadczą o tym np. badania przeprowadzone w nowojorskim szpitalu Memoriał
Sloan-Kettering Hospital. 1/3 pacjentów nowotworowych cierpiała na depresję,
więcej niż 50% ujawniało zaburzenia przystosowania (Breitbart 1987). Myśli
o samobójstwie u onkologicznych pacjentów nie mają charakteru racjonalnego,
zdarzają się często u osób w stanie delirium (Akechi i współ. 1999).
Najsilniej do samobójstwa przyczyniają się jednak poczucie utraty kontroli
i beznadziejności. Nowotwór lub leczenie może wywołać różne skutki, wzma
gające poczucie beznadziejności. Należy do nich utrata sprawności, niemożność
kontrolowania funkcji pęcherza, amputacje, niemożność przełykania itp. Nie
mniej samobójstwo chorego jest silnie związane z jego osobowością i historią
życia, też przecież modyfikowaną poprzez osobowość. Myśli o samobójstwie są
wprawdzie powszechne u chorych, ale mogą być traktowane jako swoisty me
chanizm obronny, specyficzny sposób zmagania się z cierpieniem, które niesie
choroba. Niewielu pacjentów popełnia samobójstwo. Wydaje się, że do samo
bójstwa dochodzi wtedy, gdy choroba nowotworowa stanowi swoiste podsumo
wanie klęsk i niepowodzeń życiowych. Obecne traumatyczne doświadczenie
wyzwala wspomnienie poprzednio doznanych. Leczenie depresji i eliminowanie
bólu fizycznego obniżają ryzyko samobójstwa. Należy tutaj dodać, że trudno
jest postawić diagnozę depresji u chorych. Silny ból fizyczny może maskować
smutek. Objawy somatyczne, takie jak zaburzenia snu lub brak apetytu, mogą
być wywołane chorobą lub lekami (Foley 1985; Breibart 1993). Bywa również
i tak, że człowiek latami planuje samobójstwo i czeka na pierwsze objawy cho
roby zagrażającej życiu, aby samobójstwo popełnić. Myśli i plany samobójstwa
już od dawna go nurtowały, czekał tylko na stosowną okazję. Jako dobry przy
kład służy tutaj samobójstwo Jo Roman, znakomitej artystki amerykańskiej.
Była zawsze gorącym zwolennikiem wybierania czasu swej śmierci, a nie cze
kania, aż śmierć sama przyjdzie. Rozpoznano u niej nowotwór piersi, ale nie
wyraziła zgody na operację. Zaprosiła swoich przyjaciół na przyjęcie, które
nagrała na kasety wideo. Następnie spędziła wieczór z mężem, a potem popeł
niła samobójstwo. W liście do czasopisma „The New York Times” wyjaśniła, że
samobójstwo planowała od dłuższego czasu, zamierzała popełnić je około 1992
roku, ale nowotwór przyspieszył jej decyzję (Hendin 1982). Nowotwór zatem
może być tylko pretekstem czy też ostatnią kroplą.
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Trzeba jednak podjąć wszelki trud, aby zapobiec samobójstwu lub stworzyć
lepsze warunki ciężko choremu. Wymaga tego szacunek dla życia ludzkiego
i godności drugiego człowieka. O życie ludzkie należy walczyć, nawet gdy po
zostało go niewiele i opieka nad chorym sprawia niemały trud.

9.5. Interwencja kryzysowa w chorobie nowotworowej

Podobnie jak w innych rodzajach kryzysu, skuteczna i wskazana jest interwen
cja kryzysowa. W przypadku choroby nowotworowej, tak jak innej zagrażającej
życiu, zadanie terapeuty jest szczególnie trudne. Skuteczna pomoc terapeutycz
na wymaga empatii i identyfikacji z klientem. Terapeucie czy interwentowi
trudno identyfikować się z osobą zagrożoną śmiercią. Tak naprawdę każdy z nas
jest zagrożony śmiercią, może spotkać nas w każdej chwili, chociażby w wy
padku samochodowym czy też z ręki przestępcy. Na co dzień jednak nie zdajemy sobie z tego sprawy, myśl o śmierci jest tłumiona. Doświadczenie uczy nas,
że zawsze umierają inni. Natomiast ciężko chory człowiek może uświadomić
nam groźbę śmierci.
Rennecker (1981) zaobserwował tendencję do porzucania pacjenta przez le
karzy w ostatnim etapie choroby terminalnej, do ucieczki z „tonącego statku”.
Każdy zatem, kto podejmuje terapię z poważnie chorymi, powinien zadać sobie
pytanie: Czy potrafię znieść atmosferę zagrożenia? Jeżeli odpowiedź jest nega
tywna, należy zrezygnować z terapii.

9.5.1. Propozycja terapii chorych onkologicznie R. Renneckera

W trudnej sytuacji chorego na nowotwór terapeuta musi się zmagać nie tylko
z zagrożeniem śmiercią, ale również z poczuciem bezradności i beznadziejności.
Rennecker (1981) wyodrębnia dwa rodzaje bezradności: subiektywną i obiek
tywną. Wprowadza również pojęcia przeciwstawne: subiektywna i obiektywna
zaradność. Subiektywna opiera się na przekonaniu, że nie potrafię pomóc sobie
samemu, oznacza bezradność wobec własnych problemów i trudności. Obiek
tywna wiąże się z przekonaniem, że nikt nie jest w stanie pomóc. Powiązanie
tych dwóch tworzy prawdziwą bezradność. Subiektywne poczucie zaradności
wiąże się z asertywnością, umiejętnością działań na własną korzyść, z przeko
naniem, że potrafię sobie pomóc. Obiektywna zaradność opiera się na przekona
niu, że inni mogą mi pomóc. Wiąże się z tym poczucie beznadziejności. Brak
nadziei oznacza przekonanie o daremności wysiłków i podporządkowanie się
losowi. Poczucie bezradności i beznadziejności zagraża także terapeucie, szcze
gólnie jeżeli jest pesymistą i ujawnia skłonność do reakcji depresyjnych. W tym
przypadku nie powinien podejmować się terapii chorych na nowotwór. Ren-
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necker (1981) sądzi, że swoje sukcesy w terapii zawdzięcza własnemu optymi
zmowi i przekonaniu, że można znaleźć rozwiązanie trudnych problemów.
W tym celu zawsze sporządza listę, najpierw wyszukuje trzy możliwe rozwiąza
nia (to jest najtrudniejsze), potem spontanicznie nasuwają się inne.
Terapeucie zagraża również utrata kontroli. Nowotwór bowiem nie tylko jest
groźny dla życia, lecz także jest doświadczany jako zagrożenie systemu kontroli
i własnej tożsamości. Częsty u chorych na nowotwór jest kryzys tożsamości.
Terapeuta może zareagować w zbliżony sposób. Jeżeli identyfikuje się
z pacjentem, rak staje się jakby jego własnością, częścią jego samego. Choroba
nowotworowa klienta może również wyzwalać własne konflikty terapeuty zwią
zane z doświadczeniami życiowymi, np. chorobami onkologicznymi w rodzinie.
Podstawowe cele terapii koncentrują się wokół zapobiegania lub unicestwie
nia subiektywnej bądź obiektywnej bezradności oraz poczucia beznadziejności.
Terapia przebiega, opierając się na współpracy z onkologami. Wskazane jest
wspólne przygotowanie listy pytań do lekarzy prowadzących, mimo że zazwy
czaj nie są z tego zadowoleni.
W terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostawiona jest nadzieja na
życie, chociaż uświadamia się pacjentowi, że groźba śmierci jest większa. Duży
nacisk kładzie się na mechanizmy zmagania się z trudną sytuacją. Terapeuta
pozostaje w stałym kontakcie z chorym, aby nie odniósł wrażenia, że zapomnia
no o nim. Omawia z pacjentem najbardziej znaczące doświadczenia życia i za
chęca rodzinę, aby teraz jeszcze wyraziła wobec chorego swoje najbardziej po
zytywne uczucia, myśli lub opinie dotąd nieujawnione.
Rennecker (1981) kładzie nacisk na to, aby trudny okres choroby uczynić jak
najmniej uciążliwym, a chorobę traktować jako specyficznego przeciwnika,
z którym należy walczyć. Jednocześnie nie daje zgasnąć nadziei.

10. Kryzys psychologiczny u bliskich chorego terminalnie

Choroba zagrażająca życiu stanowi również poważny stres dla osób związanych
emocjonalnie z chorym. Bliski może przechodzić przez podobne etapy kryzysu
jak i chory. Po pierwsze, może stosować mechanizm zaprzeczenia rzeczywisto
ści, nie wierzy w diagnozę i prognozę choroby, czasem dłużej niż sam chory.
Kolejny etap to gniew, który może kierować się na chorego, że niedostatecznie
dbał o zdrowie, zachorował, może odejść. Gniew może również dotyczyć leka
rzy, którzy nie potrafią wyleczyć, ukrywają prawdę lub ją brutalnie przekazują.
Gniew może nieraz zwrócić się przeciwko Bogu, za to, że dopuścił do choroby,
cierpienia i zagrożenia śmiercią.
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Prawie zawsze u osób, które kochają chorego, pojawia się etap targowania
się z Bogiem, składania różnych obietnic w zamian za zdrowie drogiej osoby.
Na przykład ojciec prezydenta Johna Kennedy’ego obiecał Bogu złożyć w ofie
rze połowę swojego majątku, gdy dziecko wyzdrowieje (mały John był poważ
nie chory). Swoje zobowiązanie skrupulatnie wypełnił (Kennedy 1973).
Kolejna faza to poczucie winy za wszelkie zaniedbania, sprzeczki itp. Rodzi
się pragnienie wynagrodzenia ich. Jeszcze można to zrobić.
Następny etap to przygotowania do żałoby. Bliscy stopniowo przyzwyczajają
się do myśli, że ktoś kochany odejdzie. Im więcej smutku wyrażone jest przed
śmiercią, tym mniej bólu potem (Kiibler-Ross 1975).
Choroba osoby kochanej jest również trudna z tego powodu, że może uak
tywnić myśli o własnej śmierci. Do tej pory bliski chorego, jak większość ludzi,
nie myślał o śmierci. Niepokój o życie drugiej osoby może uświadamiać nieuniknioność własnej śmierci.
Rozmyślania o śmierci, uświadomionej po raz pierwszy, mogą wywołać kry
zys egzystencjalny, utratę poczucia sensu życia, z towarzyszącymi mu depresją
i niepokojem. Prześledźmy to na przykładzie Rozanowa, pisarza rosyjskiego, po
raz pierwszy myślącego o śmierci w czasie choroby żony. Zaczęła go przerażać
myśl o przemijalności człowieka: „Człowiek jest tymczasowy, kto może znieść
tę myśl. Wszystko jedno, czy chodzi tu o chwilę, czy o tysiąclecia” (Czapski
1990, s. 307). Rozanow notuje przy ciężko chorej żonie:
„Męcząco, ale brutalnie świszczę wentylator w korytarzyku, zapłakałem prawie: tak
oto, żeby słuchać go chcę jeszcze żyć, a przede wszystkim «przyjaciel» musi żyć”. Potem
myśl: „Czyż ona, «przyjaciel», na tamtym świecie nie usłyszy wentylatora? I pragnienie
nieśmiertelności tak chwyciło mnie za włosy, że prawie przysiadłem na ziemi” (Czapski
1990, s. 307).

Choroba żony wzbudza w nim refleksję typową dla kryzysu egzystencjalne
go. Świadczą o tym następujące słowa:
„Jeżeli 50 lat życia, jeżeli te wszystkie lata pomnożone przez trud życia, poprzez mi
łość, przez nadzieję, dają zero, więc po co i komu to zero potrzebne, przecie nie Bogu”
(Czapski 1990, s. 306).

Rozwiązaniem tego kryzysu (dla niektórych tak jak dla Rozanowa chwilo
wym) staje się wiara w Chrystusa, jedyną nadzieją zmartwychwstanie.

10.1. Kryzys wypalenia

U osób sprawujących opiekę nad chorym może również dojść do kryzysu wy
palenia. Ciężar tej opieki, subiektywnie odczuwanej, różni się w zależności od
płci opiekującego się, przebiegu choroby oraz związku, jaki łączył chorego
z osobą opiekującą się (Ybema i współ. 2002).
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W kryzysie wypalenia człowiek „stoi jak ktoś przyglądający się pogorzelisku
czegoś, co było ważne” (Płużek 1994, s. 110). Odczuwa brak sił psychicznych
do wysiłku, czasem brakuje mu sił fizycznych i zdrowia. Widzi bezcelowość
i bezsensowność wysiłku. Wykonanie takiej samej pracy zajmuje teraz więcej
czasu i trudu niż dawniej.
Wymienia się trzy dymensje wypalenia (Masłach 1982):
1. Emocjonalne wyczerpanie - znamionuje je poczucie nadmiernego zmęczenia
oraz wyczerpania emocjonalnego zasobów, zwiększona drażliwość i impulsywność. Pojawiają się objawy psychosomatyczne. Jednostka nie ma już sił
do dalszej pracy i zaangażowania w nią. Emocjonalne wypalenie u osób, któ
re z racji pełnionego zawodu zajmują się chorymi, związane jest z wymaga
niami społecznymi wobec nich oraz koniecznością zmagania się z negatyw
nymi uczuciami pacjentów i poczuciem, że nie można im pomóc.
2. Depersonalizacja, która nie oznacza alienacji od własnego ja, ale postawy
wobec innych. Wiąże się to z negatywną i obojętną postawą wobec osób cho
rych oraz przyjęciem nadmiernego dystansu wobec ich problemów.
3. Poczucie niewystarczających osiągnięć w przypadku relacji z chorymi, wyra
żające się w przekonaniu, że już niewiele można dla nich zrobić.
Syndrom wypalenia częściej pojawia się u osób, które sądzą, że zbyt wiele
dają, a za mało otrzymują. Tak wynika z badań Ybema i współ. (2002), dotyczą
cych partnerów w bliskim i intymnym związku. Jeden z nich chorował na no
wotwór lub stwardnienie rozsiane. Im bardziej udany związek, tym rzadziej
dochodziło do syndromu wypalenia.
Syndrom wypalenia może wystąpić w formie szczątkowej, poronnej. Bliscy
stopniowo przyzwyczajają się do cierpienia chorego i stają się jakby obojętni.
Jako przykład pragnę przytoczyć opis śmierci chorego na AIDS Phila Godfreya.
Umierał w domu, w obecności żony, tak jak mu obiecała.
„Po drugiej stronie pokoju Phil leżał bez ruchu na sofie ... kiedy skończyłam praniezjadłam lunch, usiadłam, żeby jak zwykle oglądać Dallas. ... Cały czas kiedy oglądałam
program, oddech Phila stawał się coraz słabszy, ręce leżały bezwładnie, oczy były nieru
chome” (Godfrey, Williams 1993, s. 214).

Phil umierał przy dźwiękach amerykańskiego serialu.

10.2. Kryzys wypalenia i zespół znudzenia

Człowiek pragnie wierzyć w sens swoich działań oraz pożyteczność poczynań.
Łatwo to zatracić, gdy sprawuje się opiekę nad ciężko chorym człowiekiem
i jest się świadkiem jego cierpienia. Utrata sensu życia prowadzi do wypalenia,
załamania, gdy sensu poszukuje się w pracy (Pines 2003). Zespół wypalenia
powstaje u osób głęboko zaangażowanych we własną pracę. Jest wynikiem wy
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jątkowo silnej presji emocjonalnej. Trudno o większą presję niż ta, gdy choruje
bliski, a jego życie jest zagrożone.
Zespół znudzenia może powstać jako następstwo doświadczenia traumatycz
nego lub procesu chronicznych, codziennych stresów (Pines i współ. 1981).
Diagnoza choroby terminalnej może być traumatycznym doświadczeniem dla
osób kochających chorego, a opieka nad nimi stanowi prawdziwe źródło usta
wicznych stresów.
Pines i współ. (1981) swoje obserwacje dotyczące wypalenia i zespołu znu
dzenia oparli na szeroko zakrojonych badaniach 3916 mężczyzn i kobiet ze
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii i Izraela. Wiek badanych obejmował
duży przedział, od 17. do 87. roku życia. Uczeni doszli do wniosku, że w stanie
wypalenia rozwijają się negatywne postawy wobec siebie i innych, zanika troska
o dobro innych ludzi, zwiększa się dystans, pojawia się wrogość.
Stan wypalenia i znudzenia wiążątrzy podstawowe komponenty:
1. Wyczerpanie fizyczne, charakteryzujące się niskim poziomem energii, chro
nicznym zmęczeniem, odczuwaniem słabości. W tym czasie wzrasta podat
ność na choroby i rysuje się skłonność do ulegania różnym wypadkom. Cha
rakterystyczne są koszmarne sny, których treść łączy się z pracą.
2. Wyczerpanie emocjonalne. Znamionuje je depresja, poczucie bezradności
i beznadziejności, bycia w pułapce. W ekstremalnych przypadkach problemy
są rozwiązywane za pomocą samobójstwa. Mechanizmy obronne i zmagania
się z trudnościami są zaburzone. Jednostka doznaje wrażenia, że nie ma nic
do zaoferowania. Rodzina i przyjaciele traktowani są jako jeszcze jeden cię
żar w życiu.
3. Wyczerpanie umysłowe - cechuje się rozwojem negatywnych postaw wobec
siebie, pracy i życia. Obniża się poczucie własnej wartości i zmieniają posta
wy wobec innych. Ludzie odkrywają u siebie chłód emocjonalny, którego
nigdy nie dostrzegali. Występuje proces dehumanizacji, polegający na
zmniejszającej się świadomości ludzkich cech u innych. Osoby wypalone
i z zespołem znudzenia przestają postrzegać innych jako mających uczucia,
pragnienia i myśli. Zaczynają traktować innych, jakby nie byli ludźmi. Do
świadczają coraz to mniej emocji.
Zespół wypalenia i znudzenia różnicuje głównie etiologia. Znudzenie jest
wynikiem chronicznej presji, wypalenie - zaangażowania emocjonalnego.
W toku kryzysu wypalenia czy też w trakcie zespołu znudzenia ludzie porzucają
pracę. W przypadku gdy opiekują się chorym, może to prowadzić do oddania go
np. do domu opieki czy też hospicjum, chociaż możliwe jest też pozostawienie
chorego w domu. Jednostka dotknięta kryzysem wypalenia czy też znudzenia
staje się „martwym drzewem”, nie ma już nic do ofiarowania innym. Przypomi
na Syzyfa toczącego ciężki głaz na wierzchołek góry i obserwującego, jak znów
spada w dół (Pines i współ. 1981).
Jak każdy kryzys, wypalenie i znudzenie może zakończyć się pomyślnie, od
nalezieniem sensu w pracy i rozwojem osobowości. Nim jednak to nastąpi, wy
wrze ujemny wpływ na chorego. Może nasilić u niego niepokój przed niepewną
przyszłością.
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10.3. Wskazania terapeutyczne dla osób bliskich choremu

Sprawowanie opieki nad osobą ciężko chorą jest niezwykle trudne zarówno
z uwagi na groźbę kryzysu egzystencjalnego czy też wypalenia, jak i z powodu
całego kalejdoskopu uczuć pojawiających się w tym czasie. Nie wszystkie uczu
cia mogą zostać zaakceptowane, zwłaszcza gdy doznająca ich osoba ma dobrze
ukształtowany system wartości etycznych. Niekiedy bowiem z mniejszą lub
większą siłą powracają myśli, że właściwie lepiej byłoby dla chorego i dla jego
bliskich, aby już pożegnał się z życiem, aby można było swobodnie powrócić do
swoich zajęć i rozrywek. Nie należy potępiać siebie za pragnienie, aby chory
rozstał się z życiem. Bezużyteczny jest wysiłek poskromienia własnych myśli,
nakazania sobie odpowiednich emocji, wymuszania żalu. Najważniejsze jest
natomiast postępowanie wobec chorego, które przynosi mu maksymalne korzy
ści, zapewnia optymalną opiekę (Simonton i współ. 1978). Można tutaj przyjąć
stanowisko reprezentowane przez psychologię Wschodu, że człowiek nie jest
odpowiedzialny za swe myśli i emocje, jedynie za swoje postępowanie (por.
Reynolds 1984). Negatywne uczucia przeminą jeżeli bliscy pozwolą sobie na
ich doświadczenie, a nie zaprzeczenie. Represja negatywnych myśli i emocji
powoduje utratę kontroli nad nimi. Jeżeli uczucia zostaną zaakceptowane, to
stwarza to większą szansę na ich zmianę. Podobnie frustrujący i bezowocny jest
wysiłek walki o zmianę cudzych uczuć (Simonton i współ. 1978). Prowadzić to
może tylko do cierpienia i zablokowania komunikacji pomiędzy chorym a jego
bliskimi. Najważniejsze jest ustalenie otwartej, skutecznej i wspierającej komu
nikacji, powiązanej z zachętą do ekspresji trudnych uczuć, szczególnie nasilają
cych się, gdy chory ma świadomość zbliżającej się śmierci. Dużej pomocy może
wówczas udzielić drugi człowiek, który swoim zachowaniem daje poznać, że
wszystkie ujawniające się emocje są ważne i stosowne (Kast 2001). Poddanie
się emocjom i zachęta (ale nić żądanie), aby je dopuścić, pozwala ciężko chore
mu na zajęcie się minionym życiem i tym wycinkiem czasu, który ma przed
sobą. „Ostatecznie trzeba przyjąć narastającą słabość, być blisko drugiej osoby,
nie chcąc niczego w zamian, być obecnym jako człowiek, dać taki rodzaj kon
taktu fizycznego, jakiego drugi człowiek pragnie i «na jaki osobę towarzyszącą
stać»” (Simonton i współ. 1978, s. 128).
Jak to ujmuje Kast (2001), pokonywanie kryzysów polega na tym, aby je wi
dzieć jako sytuacje pełne powagi, a nie słabości. Należy zatem przyjąć taki spo
sób interpretacji własnego kryzysu, zrodzonego w toku opieki nad chorym.
W procesie pielęgnowania bliski powinien zachować poczucie własnej inte
gracji. Nie należy bowiem ulegać wszelkim prośbom pacjenta. Spełnienie tych
próśb może odbywać się kosztem własnych potrzeb lub innych bliskich (Si
monton i współ. 1978). Jak się wydaje, wtedy łatwiej dochodzi do kryzysu wy
palenia i zespołu znudzenia, wygaśnięcia zaangażowania emocjonalnego. Pro
filaktyka kryzysów, szczególnie u pacjenta, wymaga również, aby nie otaczać
go przesadną opieką wyręczając w czynnościach, które mógłby jeszcze sam
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wykonać. Nie można również przemawiać do chorego z pozycji rodzica w sto
sunku do małego, bezbronnego dziecka. Komunikacja bezwzględnie musi być
utrzymana na poziomie dialogu osoby dorosłej z drugą osobą dorosłą, realnie
i otwarcie oceniających potencjalne ryzyko i ból związany z różnymi zabiegami
medycznymi (Simonton i współ. 1978). Jednocześnie nie można dać zgasnąć
nadziei (Kiibler-Ross 1979; Simonton i współ. 1978; Rennecker 1981).
Wsparcie udzielane choremu nie może przybierać formy „wskrzeszania”.
Rolę „wskrzesiciela” przybiera się często wobec osób słabych, bezradnych,
bezbronnych i nieudolnych. „Wskrzeszanie” tylko z pozoru przypomina poma
ganie komuś. W efekcie jest to wzmacnianie cudzej słabości i bezsilności. Nie
można chorego zwalniać od troski o siebie, wykonywać czynności, które sam
mógłby wykonywać, obsypywać go radami i zaleceniami. „Wskrzesiciel” może
kochać pacjenta, ale czyni go inwalidą pod względem fizycznym i psychicznym.
Często przekreśla również swoje potrzeby i izoluje chorego od trosk
i problemów rodziny, czyniąc go bardziej samotnym (Simonton i współ. 1978).
Ten sposób postępowania przyspiesza niewątpliwie kryzysy psychiczne oraz
przyczynia się do ich pogłębienia.
Opieka jest szczególnie trudna, gdy choroba zmierza ku śmiertelnemu za
kończeniu. Najtrudniejsze i obfitujące w kryzysy są ostatnie etapy choroby
(Kast 2001). Przebywanie z umierającym winno być nacechowane wielką
ostrożnością:
„Ten, który odchodzi, musi nas prowadzić, pozwolić uczestniczyć - jeżeli uzna to za
właściwe - my zaś winniśmy zamilknąć i uznać naszą niewiedzę” (Kast 2001).

Należy trwać przy chorym, nieraz bez słowa, okazując mu ciepło i empatię.
Człowiek umierający doznaje ulgi, gdy może z kimś dzielić własne uczucia, gdy
druga osoba jest obecna fizycznie.
Wydaje się, że w odniesieniu do osób terminalnie lub chronicznie chorych,
a także umierających, najwłaściwsze postawy, nadające kształt relacjom inter
personalnym, to bezwarunkowa akceptacja, empatia i otwartość. Rogers (1981)
wymienia je jako bardzo wskazane w kontaktach z innymi ludźmi, nie tylko
w toku procesu terapeutycznego. Bezwarunkowa akceptacja oznacza, że akcep
tuję chorego, niezależnie od tego, co sobą reprezentuje, jego wykształcenia,
pozycji społecznej, stanu posiadania, rasy, koloru skóry, przeszłości itp. Akcep
tuję go jako istotę ludzką, mającą swoją godność. Tego typu akceptacja wyma
ga, aby nie ranić godności osoby poprzez upokorzenie, poniżenie, lekceważenie,
nadmierną opiekę. Nie może tu również mieć miejsca ukrywany triumf z powo
du własnego zdrowia, siły, wielu lat, które jeszcze pozostały do przeżycia.
Drugi element to empatia - umiejętność wejścia w wewnętrzny świat dru
giego człowieka, utożsamienia się z jego bólem, słabością, ograniczeniami.
Empatia pozwala na właściwe niesienie pomocy. Trzecia postawa to otwartość:
pozostaję sobą, towarzysząc choremu, nie noszę maski ukrywającej moje praw
dziwe uczucia, nie ukrywam prawdy, ale zawsze pozostawiam jakąś nadzieję,
która pozwala na pewną mobilizację sił do walki z chorobą.
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11. Samobójstwo w asyście i eutanazja a kryzys u chorych
terminalnie

Obecnie chorzy, szczególnie w krajach zachodnich, nękani są groźbą samobój
stwa w asyście lub eutanazji. Kryzys psychologiczny u chorego może wywołać
podejrzenie, że najbliższe osoby akceptują możliwość, by jego życie zostało
skrócone. Niekiedy nawet nakłaniają go, aby wyraził na to zgodę.

11.1. Samobójstwo w asyście

Ten typ samobójstw pojawił się u schyłku XX wieku i oznacza udzielenie po
mocy osobie, aby zakończyła życie w sytuacji, która w jej ocenie jest bez wyj
ścia. Doznaje bólu fizycznego lub psychicznego. Swoje cierpienie opisuje jako
nie do zniesienia i nie ma nadziei, że ból minie (Diekstra 1993; Battin 1998).
Istnieją następujące kryteria aprobaty prośby jednostki o pomoc w przepro
wadzeniu samobójstwa:
1. Prośba jest dobrowolna i wyrażona bezpośrednio przez zainteresowanego.
2. Człowiek, który pragnie umrzeć, myśli trzeźwo.
3. Pragnienie śmierci trwa co najmniej od sześciu miesięcy.
4. Istnieje subiektywne poczucie, że cierpienia dłużej już nie można znieść.
5. Nie ma żadnej alternatywy, nie ma dróg wyjścia z sytuacji.
6. Człowiek pomagający przy popełnieniu samobójstwa zawodowo związany
jest ze służbą zdrowia.
7. Asystujący przy samobójstwie wcześniej konsultowali się z innymi specjali
stami.
8. Unika się wyrządzania krzywdy innym.
9. Proces podejmowania decyzji i wszelkie inne działania są dobrze udokumen
towane, nie mogą budzić zawodowych i prawnych wątpliwości.
Samobójstwo w asyście opiera się na subiektywnej ocenie własnej sytuacji.
Tymczasem nawet gdyby sytuacja uzasadniała decyzję o samobójstwie, to krót
kotrwała terapia poznawcza może przywrócić chęć do życia i przystosowanie się
do niego (Clark 1995; Freeman-Reinecke 1993). Samobójstwo w asyście zbli
żone jest do eutanazji.
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11.2. Eutanazja

Słowo „eutanazja” oznacza szczęśliwą i bezbolesną śmierć. Ten termin dawno
już stracił znaczenie w kontekście chorego nękanego bólem i niepokojem. Są
pewne odmiany eutanazji. Aktywna eutanazja oznacza sytuację, w której chory
prosi o śmierć. Wprowadzono również termin agathanazja - lepsza śmierć.
Pacjentowi podaje się nadmierne dawki leków przeciwbólowych ze świadomo
ścią, że mogą przyspieszyć śmierć. Najprawdopodobniej ten typ eutanazji wy
stępuje często w różnych szpitalach na całym świecie.
Aktywna eutanazja i samobójstwo w asyście są legalne w Holandii. Stop
niowo jednak w świecie zachodnim zaczyna dominować przekonanie, że śmierć
godna to właśnie śmierć wybrana. Pacjent sam o nią prosi, odczuwa bowiem lęk
przed bólem fizycznym oraz tym, że może być ciężarem dla rodziny.
Niekiedy wypowiedź pacjenta, że chciałby już umrzeć, potraktowana jest ja
ko żądanie eutanazji. Z badań 29 chorych wynika, że doznali szoku, gdy dowie
dzieli się, że ich skargi potraktowano jako prośbę o eutanazję (Sporken 1977).
Badania zjawiska eutanazji w holenderskich szpitalach wskazują, że więcej
próśb czy też żądań eutanazji pochodzi od rodzin pacjentów niż od nich samych.
Rodziny, lekarze i pielęgniarki wywierają presję na chorych, aby domagali się
eutanazji (Hilhorst 1983, za Hendin 1994). Takie żądanie nie jest zresztą spe
cjalnie potrzebne. Specjalny raport ujawnił, że w ponad 1000 przypadków na
130 000 śmierci w Holandii lekarze skrócili życie pacjentów lub przyspieszyli
śmierć. W ponad 5000 przypadków eutanazji lekarz nie konsultował tego wcze
śniej z przytomnym pacjentem (Hendin 1994).
Wątpliwości budzi również to, czy decyzję chorego o przyspieszeniu śmierci
traktować można jako autonomiczną. Tego typu decyzja wymaga zarówno pew
nego poziomu sprawności intelektualnych, jak i umiejętności kontrolowania
emocji, które mogą właśnie zniekształcać procesy intelektualne. Niektóre emo
cje, np. lęk lub niecierpliwość, uniemożliwiają w pełni racjonalne działanie
(Benson 1983). Stwarza to pewien konflikt. Z jednej bowiem strony, nie można
pozbawiać chorego możliwości podejmowania decyzji, z drugiej zaś, należy go
powstrzymać przed przyzwoleniem czy też zadaniem sobie śmierci, tak jak na
kazuje profilaktyka samobójstw. Dominująca większość chorych (85%) wyco
fuje prośbę o eutanazję, gdy otoczy się ich odpowiednią opieką (Błock, Billings
1994). Jest to najlepszy dowód na to, że można uchronić chorego od eutanazji.
Aktywna eutanazja i samobójstwo w asyście są legalne w Holandii. Ale
w tym kraju lekarze skracają również życie bez „wiedzy i woli” chorych. 27%
lekarzy przyznało się do tych praktyk. Można sądzić, że na całym świecie nie
zliczone są przypadki skracania życia terminalnie chorym poprzez ordynowanie
nadmiernej ilości leków przeciwbólowych. Nieznana jest też ilość eutanazji
chorych, nieświadomych tego procederu. Wstrząsający jest przypadek eutanazji
zakonnicy, przeprowadzonej bez jej wiedzy i akceptacji. Lekarze przypuszczali
bowiem, że nie zgodziłaby się na nią ze względów religijnych (Hendin 1995).
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W krajach zachodnich, w których samobójstwo w asyście i eutanazja nie są
legalne, lekarz staje się strategiem czy też reżyserem, układa scenariusz, jak
najlepiej pozbawić pacjenta życia. Może to czynić na prośbę pacjenta lub jego
rodziny, gdy chory nie jest w stanie przekazać swych życzeń. Jak już wspo
mniano, lekarz układa scenariusz. Może to być plan wybiórczego odrzucenia
leczenia farmakologicznego (pacjentowi pozostawia się tylko leki przeciwbólo
we) (Battin 1991).
Niekiedy odrzucenie leczenia, np. chirurgicznego, naraża pacjenta na nie
zwykle silny ból i śmierć w cierpieniu. Chory powinien mieć dostateczną wie
dzę, jaki rodzaj leczenia może odrzucić, aby przyspieszyć własny zgon, a nie
narażać się na większe cierpienie (Battin 1991). Stąd też wynika duża popular
ność książki Humphreya Ostateczne wyjście, w której analizuje się różne meto
dy odebrania sobie życia. Ludzie bowiem poszukują wiedzy, jak skutecznie
i bezboleśnie pozbawić się życia (Battin 1991).
Propaguje się alternatywne do samobójstwa w asyście i eutanazji sposoby
odebrania sobie życia (por. Miller, Meier 1998). Jest to specyficzny sposób
omijania przepisów prawnych, gdy eutanazja i samobójstwo w asyście są zaka
zane. Zaleca się śmierć głodową, poprzez wstrzymywanie się od jedzenia i picia
lub przez odmowę sztucznego karmienia. Miller, Meier (1998) sądzą, że kom
petentni pacjenci, chorzy terminalnie mogą dzięki śmierci głodowej uciec od
swojego cierpienia, a przymusowe karmienie pogwałca prawo do autonomii,
wolności oraz godności.
Śmierć głodowa przychodzi po trzech lub czterech tygodniach nieprzyjmowania pokarmów. Nawet małe dawki napojów mogą przedłużyć życie. W czasie
głodówki chory może zmienić decyzję. Wybierający śmierć głodową często
odczuwają niepokój, że rodzina nie zapewni im dostatecznej troski i uwagi, aby
uczynić znośnym ten okres powolnego umierania. Łatwo też zmieniają decyzję
pod wpływem perswazji innych (Miller, Meier 1998). D. Humphry (1992), zało
życiel Stowarzyszenia „Cykiita” w Kalifornii, podaje, że niektórzy uważają, że
śmierć głodowa jest idealna. Opisuje przypadek osiemdziesięcioletniej kobiety
po lekkim zawale serca, która wybrała ten rodzaj śmierci w domu swej córki.
Zmarła dopiero po trzydziestu dniach głodówki. Oto wypowiedź córki:
„Zaskoczyło mnie, że żyła tak długo, ponieważ sądziłam, że podjąwszy decyzję,
umrze szybko ... Sugerowałam jej pod koniec, że być może ta walka o śmierć podtrzy
muje jej siły żywotne. Odprężyła się na to swobodniej powtórzyła: Jestem spokoj
na” (Humphry 1992, s. 85).

Niewątpliwie propozycja lub nawet akceptacja decyzji o śmierci głodowej
przez bliskich doprowadzić może go głębokiego kryzysu psychicznego i zmie
nia postawę wobec innych. Zdruzgotana zostaje wiara w innych ludzi w krótkim
czasie, który pozostał do śmierci. Chory może stracić poczucie sensu nie tylko
własnego istnienia, ale w ogóle życia, skoro ludzie zgotowali mu taki los.
Tendencja do aprobaty wcześniejszego odchodzenia chorych rozpowszech
niona jest w krajach zachodnich. Na przykład w Niemczech prowadzi działal
ność Akademia Skracania Życia. Jej członkowie pomagają w przeprowadzaniu
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samobójstwa i zaniechania leczenia terminalnie chorych. Mają również prawo
na dochodzenia sądowe wobec lekarzy, którzy odrzucili prośbę chorego
o eutanazję (Battin 1993).
Oficjalnie eutanazja nie jest akceptowana w społeczeństwie niemieckim, ale
praktykuje się ją w szpitalach. Wymownym przykładem jest opis śmierci
16-letniej Isabel w autobiograficznej książce pt. Spotkamy się kiedyś w Moim
Raju (Zachert 1993). Opisana jest tutaj historia zmagania się z chorobą nowo
tworową dorastającej dziewczynki. Poinformowano ją, że ostatnia terapia nie
pomogła i guz już rośnie dalej. Isabel odmówiła dalszego leczenia. Oto zapiski
matki: „Obiecano jej pomóc w uśmierzeniu bólu oraz to, że zaśnie w spokoju”
(Zachert 1993, s. 135).
„Dla Christiana (brata) wszystko to działo się za szybko, nie mógł i nie chciał tak
przyjąć losu. Prosił lekarzy i siostry, aby dodawali jej odwagi i zaczęli nową terapię. To
mi łamało serce, stałam się bardzo surowa i powiedziałam: «Nie wpuszczę do pokoju Isabel nikogo, kto nie uznaje jej decyzjiw” (Zachert 1993, s. 136).

Potem poprosiła o zawezwanie lekarzy.
Interesujące jest to, że lekarze najchętniej przeprowadzają eutanazję i poma
gają w samobójstwie, gdy dotyczy to pacjentów, z którymi się przyjaźnią, od
czuwają do nich sympatię lub identyfikują się z nimi (Błock, Billings 1994).
Przemawia to za motywem współczucia czy też wyraża obawę, że w przypadku
nielubianej osoby eutanazja bardziej przypomina zabójstwo.
Całkowicie inną postawę obserwujemy u polskiego lekarza Marka Edelmanna, który opiekował się żoną Jacka Kuronia (Bikont, Szczęsna 2003). Oto słowa
Marka Edelmanna:
„Jestem dumny, że nie przyszło jej do głowy, iż umiera. Włożyłem w to nie tylko całą
moją wiedzę medyczną, ale i filozofię umierania. Na czym to polega? Żeby człowiek po
został człowiekiem, nie cierpiał, miał nadzieję, bo bez tego nie sposób żyć” (Bikont,
Szczęsna 2003, s. 70). „Wiedziałem, jakie objawy będzie miała przed śmiercią i powie
działem, że jak się stanie to a to, to właśnie będzie znak, że zdrowieje” (Bikont, Szczęsna
2003, s. 69).

W świecie, w którym choremu grozi eutanazja lub propozycja śmierci gło
dowej, postawa Marka Edelmanna wydaje się być godna podziwu (mimo że
chorego powinno się jednak informować o zagrożeniu śmiercią), wnosi powiew
innego, dawnego świata, w którym myśl o zgładzeniu chorego nie była aprobo
wana.
Śmiertelnie chory człowiek może odczuwać lęk przed eutanazją. Zapewne
boi się, że bliscy zaproponują eutanazję jemu lub lekarzowi, gdyż są zmęczeni
opieką lub oczekują na spadek, a leczenie jest kosztowne. Pod wpływem stresu
poważnej choroby odżywają patologiczne relacje w rodzinie. Komunikat: „OK,
babciu, czas już odejść” może być przekazywany w różny sposób, od łagodnej
sugestii do jawnej, otwartej manipulacji (Battin 1992). Chory musi zmagać się
nie tylko z dolegliwościami ciała, ale również z groźbą śmierci, oczekiwanej lub
aprobowanej przez bliskich.
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Zagrożenie samobójstwem w asyście i eutanazją jest silnie modyfikowane
przez kulturę. Cywilizacja śmierci jeszcze nie dotarła do Polski w całym tego
słowa znaczeniu. Tymczasem w pustce zrodzonej przez utratę wartości życia
ludzkiego szczególnie łatwo rozwijają się głębokie kryzysy psychologiczne,
które przekształcają się w suicydalne. Czyż bowiem warto żyć, gdy ktoś bliski
pragnie naszej śmierci? Zanika wtedy poczucie sensu istnienia, pozostaje tylko
samotność i rozpacz.

ROZDZIAŁ IV

KRYZYS PO STRACIE OSOBY ZNACZĄCEJ

1. Kryzys psychologiczny a proces żałoby

Śmierć w szczególny sposób wpleciona jest w kryzys psychologiczny. Kryzys
dotyczy przynajmniej dwóch osób: umierającego i tych, którzy muszą zmagać
się z bólem wywołanym śmiercią kochanego człowieka (Schultz 1978). Śmierć
oznacza koniec kryzysu dla umierającego, dla pozostałych przy życiu jest to
dopiero początek bolesnej i trudnej drogi.
Freud (1917) jako pierwszy wyjaśnił psychodynamiczny proces żałoby, który
oznacza, że przerwany został mechanizm obronny zaprzeczania śmierci. W głębi
duszy nikt nie wierzy we własną śmierć, wie tylko, że nieszczęśliwym zbiegiem
okoliczności może umrzeć. Śmierć innych natomiast jest koniecznością.
W procesie żałoby człowiek wycofuje energię związaną z już utraconym obiek
tem miłości. Energia związana jest ze wspomnieniem zmarłego i owocami
związku z nim. Teraz w procesie żałoby człowiek musi „plecami odwrócić się
do świata realnego” i zainwestować energię w walkę, aby uwolnić się od utraco
nej osoby. Freud (1917) spostrzegał żałobę jako przedłużającą się wewnątrz
walkę, aby zaadaptować się do braku kogoś kochanego i zaakceptować stratę.
Jest to normalny proces, prowadzący ku uzdrowieniu. Problem tkwi w tym, że
opłakujący pragnie być blisko ze zmarłym, a jednocześnie marzy, aby uwolnić
się od niego. Smutek i poczucie dyskomfortu psychicznego pogłębiają ambiwalencję uczuć, typową dla relacji interpersonalnych. Proces ambiwalencji kieruje
naszymi relacjami emocjonalnymi z osobami, które kochamy najbardziej. Emo
cje przeważające w związkach z osobą kochaną są mieszaniną otwartej miłości
i tłumionej wrogości. Poczucie braku kogoś kochanego wzmaga ambiwalencję
uczuć. Proces żałoby wymaga jawnego wyrażania miłości wobec zmarłego, ale
jednocześnie wzrasta wrogość, która zazwyczaj tkwi w podświadomości
i wywołuje wewnętrzny zamęt i depresyjny nastrój. Czasem gniew przenosi się
na inne bliskie osoby, przyjaciół, znajomych, lekarzy, a nawet Boga. Może być
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również projektowany na zmarłego. W prymitywnych społeczeństwach powo
duje to wiarę w złośliwość duchów.
Celem procesu żałoby jest zerwanie więzi ze zmarłym, odsunięcie od niego
wspomnień i nadziei. Gdy cel ten zostanie osiągnięty, słabnie żal i towarzyszące
mu poczucie winy oraz oskarżanie siebie. Praca żałoby wymaga, aby człowiek
stopniowo rezygnował z kogoś kochanego i zaakceptował jego śmierć. Doko
nuje się to poprzez cierpienie i emocjonalny wysiłek.
Proces żałoby jest zatem modyfikowany przez ambiwalencję uczuć, tak
znamienną dla relacji interpersonalnych. Nawet w najczulszym, najbliższym
związku można się doszukać pewnej dozy podświadomej wrogości, która mogła
stymulować pragnienie śmierci kogoś ukochanego. Myśli, że „dobrze by było”,
aby ta osoba zmarła, mogły być tłumione jako niezgodne z systemem wartości
etycznych. Po śmierci bliskiego stają się zarzewiem dotkliwego poczucia winy.
Freud (Appignanesi, Forrester 1992) opisał własne doznania po śmierci uko
chanej córki.
„Chociaż wiem, że ten bolesny stan minie, wiemy także, że pozostaniemy niepocie
szeni, nikt ani nic nie powetuje nam tej straty. Choćby nie wiadomo co wypełniło tę lukę,
choćby napełniło ją kompletnie, będzie to już zawsze coś innego”.

Śmierć zatem przynosi również doznania niepowetowanej straty. Miejsca
utraconej osoby nie zajmie już nikt, chociaż z biegiem czasu ból przycichnie.
Najboleśniej jednak Freud przeżył śmierć swego wnuka. „Ja sam zdawałem
sobie sprawę, że nigdy przedtem nie kochałem tak bardzo żadnej istoty ludzkiej,
a już z pewnością dziecka” (Appignanesi, Forrester 1992). Wnuk zmarł w trzy
lata po śmierci matki, córki Freuda. Śmierć córki była pierwszą z serii bolesnych
strat, które Freud miał przeżyć w ciągu trzech lat. Po jej śmierci tak pisał
w liście do Pfistera (Appignanesi, Forrester 1992) „Pracuję tak dużo, jak tylko
możliwe, i jestem wdzięczny, że mam okazję oderwać myśli od rzeczywistości.
Strata dziecka wydaje się być poważną, narcystyczną raną”. Freud zniósł nad
spodziewanie dobrze śmierć córki, gdyż „wszyscy byliśmy zmęczeni latami
wojny, przez lata nastawieni na to, że uczestniczymy w śmierci syna lub nawet
trzech. Tak więc byliśmy dobrze przygotowani na poddanie się wyrokom losu”.
Natomiast śmierć wnuka była dla niego ciosem ponad siły.
„Zastępował wszystkie moje dzieci i wnuki, i od tamtej pory, od śmierci Heinele, nie
troszczę się już o wnuki i nie znajduję przyjemności w życiu. W tym tkwi również tajem
nica mojej obojętności - ludzie nazywają ją odwagą wobec niebezpieczeństwa zagrażają
cemu memu życiu” (Appignanesi, Forrester 1992, s. 69).

Ból po śmierci wnuka uczynił Freuda obojętnym wobec perspektywy śmier
ci, zagrażającej mu z powodu choroby nowotworowej.
Proces żałoby i zachowania z nim związane służą jednak do stopniowego
odzwyczajania się od kogoś bliskiego (Freud 1917).
Alternatywną teorię żałoby rozwinął Bowlby (1980). Każdy człowiek jest
blisko związany z wieloma osobami. Rozstanie z nimi wywołuje pragnienie, aby
tę bliskość odzyskać. Im dłuższa nieobecność, tym silniejsze pragnienie odzy
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skania. Stopniowo jednak wygasa, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, że jest to
niemożliwe. Proces żałoby nie ma charakteru adaptacyjnego, bo niemożliwe jest
połączenie się z kimś utraconym.
Pierwsze, systematyczne badania procesu żałoby są zasługą Lindemanna
(1977). Właśnie jego teorie dały asumpt do utworzenia koncepcji kryzysu (Caplan 1964). Od tego rozpoczęły się analizy i badania zjawiska nazwanego kry
zysem. Dotkliwy ból po stracie kogoś kochanego przyjmuje postać określonego
syndromu cech psychologicznych i somatycznych objawów. Syndrom ten może
wystąpić po śmierci bliskiego, może pojawić się też z pewnym odroczeniem,
opóźnieniem. Obraz osób w procesie żałoby jest jednolity. Znamienne są: uczu
cie wyczerpania i zmęczenia, ściskanie w gardle, krótkość oddechu, napięcie,
ból psychiczny. Trudności w oddychaniu są najbardziej widoczne, gdy osoba
mówi o swojej stracie.
Powszechnie ujawnia się w lekkim stopniu uczucie nierzeczywistości, emo
cjonalnego dystansu do innych ludzi, intensywnej koncentracji na zmarłym.
Jeden z ojców, który stracił córkę w pożarze nocnego klubu w Bostonie, stale ją
widział, jak dzwoni do niego z budki telefonicznej.
Inna typowa cecha procesu żałoby to poczucie winy, oskarżanie siebie o róż
ne zaniedbania, wyolbrzymianie własnych, nawet drobnych wad.
Największe zmiany dokonują się w relacjach interpersonalnych. Znamionuje
je brak ciepła, drażliwość, gniew, pragnienie, aby inni nie przeszkadzali. Ujaw
nia się silna wrogość, która może być skierowana w stronę lekarzy. Wrogość ta
pozostaje zazwyczaj na poziomie emocji, nie prowadzi do podjęcia konkretnych
działań wymierzonych przeciwko innym. Wiele osób w żałobie walczy z tą
wrogością, która wydaje się im czymś obcym dla ich osobowości, pragną ją
ukryć.
Charakterystyczne są również zmiany dawnego stylu życia, trudności w po
dejmowaniu decyzji, rutynowe wypełnianie obowiązków dnia codziennego
kosztem wielkiego trudu i wysiłku.
Czasem opłakujący zmarłego pragną ukarać siebie. Dążność ta wyrasta na
podłożu typowego poczucia winy. Osoby w żałobie mogą zawierać niekorzystne
umowy, tracić przyjaciół i wspólników poprzez nierozważne działania.
Zasięg objawów procesów żałoby jest szeroki. Zdeterminowany jest zarówno
cechami osobowości dotkniętej stratą, jak i intensywnością związku ze zmarłym
(Lindemann 1977). Proces żałoby ma szczególnie trudny i bolesny przebieg
u osób, które miały już w swoim życiu epizody depresji. W kontekście związku
ze zmarłym stwierdzone jest, że najsilniej odczuwają stratę matki. Potwierdzone
jest to w późniejszych badaniach (por. Cleiren i współ. 1994). Do tych proble
mów powrócimy później.
Proces żałoby nie przebiega jednolicie, obserwuje się tutaj dużą dynamikę
zmian.

110

Kryzys psychologiczny...

2. Etapy procesu żałoby

W pierwszym okresie procesu żałoby może pojawić się mechanizm zaprzecza
nia rzeczywistości. Człowiek nie wierzy w śmierć bliskiej osoby. Na początku
długiego procesu żałoby człowiek nie wierzy w śmierć kogoś, kogo kochał. To
zaprzeczenie może mieć charakter adaptacyjny, pozwala „kupić” czas na przy
gotowanie się do trudnej prawdy (Emery 1985). Jako przykład może tu służyć
list Marii Kossak-Jasnorzewskiej do męża (Kossak-Jasnorzewska 1998) po
śmierci ojca Wojciecha Kossaka: „Postanowiliśmy, że Tatko jest - i jest. Nigdy
tak wyraźnie nie czułam niemożliwości końca życia ludzkiego. To nie mgła, aby
się rozwiać bez śladu” (Kossak-Jasnorzewska 1998, s. 486). „Ta siła, te myśli, to
uczucie - może być tylko silniejsza a nie słabsza - taka potencja” (ibidem). Po
śmierci matki napisała: „Ja niby tak się zastanawiam i szukam lekarstwa i rady
na cierpienie, które jest tego rodzaju: jak mnie kiedyś mama urodziła, tak ja
teraz muszę urodzić w sobie jej zgon, muszę stworzyć tę rzeczywistość” (Kos
sak-Jasnorzewska 1998, s. 599). Niemniej jeżeli okres zaprzeczania jest długi, to
bardzo utrudnia wyjście z kryzysu związanego z żałobą. Nieraz okoliczności
śmierci pozwalają na długi okres łudzenia się, że bliski żyje. Jako przykład mo
że tu służyć matka Wandy Rutkiewicz, znakomitej alpinistki. Matka Wandy nie
wierzyła w śmierć córki (Wanda zginęła w górach) i przez wiele lat czekała na
jej powrót.
W pierwszej fazie człowiek może mieć wątpliwości związane z tym, jak po
winien się zachowywać, czy zgodnie z własnymi emocjami, czy też według
wymagań otoczenia, modyfikowanych kulturowo.
Jako znamienny przykład służyć tu może reakcja rodziny Kennedych na
wiadomość o tragicznej śmierci najstarszego syna. Ojciec zawiadomił o śmierci
brata jego rodzeństwo. Powiedział im, że muszą być dzielni, tego pragnąłby ich
brat. Wiadomość o śmierci brata nie może zakłócić ich planu dnia, powinni tak,
jak to zamierzali, wziąć udział w wyścigach żeglarskich; większość z nich to
uczyniła. Życie musi toczyć się dalej - powiedział ojciec - jest wiele do zrobie
nia (Kennedy 1973).
W trakcie żałoby ma miejsce desynsytyzacja. Po śmierci kogoś drogiego
przedmioty i miejsca z nim związane wywołują ból psychiczny. Proces desynsytyzacji polega na stopniowym oswajaniu się z trudnymi i bolesnymi doświad
czeniami, powoli tracą one swoją siłę (Kaiser-Stearns 1984).
Wymagania otoczenia, aby opanować swój ból, powodują zahamowanie
emocjonalnych reakcji (Schultz 1978). Jeżeli osoba nie spostrzega tych żądań
jako niewłaściwych, to skutki kontrolowania własnych uczuć mogą być pozy
tywne na dłuższą metę.
Z drugiej zaś strony, ujawnienie i wyładowanie własnych uczuć doprowadza
do pomyślnego zakończenia procesu żałoby. Doznany smutek pozwala ocenić
wielkość straty i stopniowo zezwala na jej akceptację. „Odkładanie” smutku na
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potem ma negatywne konsekwencje psychologiczne. Później ból powraca ze
zdwojoną siłą, przy okazji innej śmierci lub spontanicznie.
Osoba w żałobie doświadcza nie tylko smutku i rozpaczy, ale również niepo
koju i obawy przed załamaniem psychicznym. Zaczyna wówczas stosować róż
ne mechanizmy zmagania się z trudną sytuacją. Może wtedy pojawić się pokusa
sięgnięcia po leki uspokajające, alkohol lub narkotyki (Schultz 1978). Zgodnie
z terminologią Schultza (1978) środkowa faza procesu żałoby rozpoczyna się po
kilku tygodniach od pogrzebu. Cechą charakterystyczną tego okresu jest kon
centracja na okolicznościach śmierci oraz poczucie winy, że tej śmierci nie
można było zapobiec. Rozważa się różne alternatywne scenariusze. Tego typu
reakcje występowały również u dzieci osieroconych. Dziecko w wyobraźni
ponownie przeżywa traumatyczne doświadczenie, nadając mu całkowicie inne
zakończenie (Spencer, Pynoos 1985).
W tym okresie pojawia się również pragnienie, aby nadać znaczenie śmierci.
W związku z tym rodzi się pytanie: dlaczego to spotkało właśnie mnie? W tej
fazie bliski, powodowany silną tęsknotą, zaczyna poszukiwać zmarłego. Niektó
rzy poszukują pocieszenia w religii i w nadziei, że kiedyś spotkają się
z ukochanymi. Głęboka wiara religijna może być źródłem nadziei i wsparcia,
modyfikującego proces żałoby, pomagającego uniknąć rozpaczy. Wpływ wiary
na przebieg procesu żałoby dobrze ilustrują słowa R. Kennedy, dla której, jak to
ujmuje, źródłem inspiracji jest Droga Krzyżowa. Czternaście figur przedstawia
wydarzenia z ostatnich trzech godzin życia Chrystusa. Często odprawiała Drogę
Krzyżową, klękając pod każdą stacją męki Jezusa, powtarzając: „Niech Twoja,
a nie moja stanie się wola”. Klęcząc przy dwunastej stacji Drogi Krzyżowej,
obrazującej śmierć Chrystusa, myślała o swoich trzech synach tragicznie zmar
łych i o ich misji „podjętej dla dobra ludzkości”. Przy czternastej stacji Drogi
Krzyżowej czerpała siłę i odwagę z tego, że Chrystus zmartwychwstał, również
i jej dzieci zmartwychwstaną któregoś dnia, nigdy więcej nie będą się rozsta
wać. Powtarzała słowa Chrystusa: „Jestem zmartwychwstanie i żywot, kto we
mnie wierzy, ma zapewnione życie wieczne” (Kennedy 1973).
Wiele ludzi stara się uzyskać kontakt ze zmarłymi. Grand (1999) opisuje nie
zwykłe doświadczenia po stracie bliskich. Wyodrębnia je na podstawie rozmów
z osobami pogrążonymi w żałobie. Zalicza do nich: doświadczanie intuicyjne,
odczucie cudzej obecności po śmierci, kontakty słuchowe, obecność ptaków
i zwierząt, doświadczenia dotykowe, zapachy i odczucia węchowe, symbole
i znaki. W kategorii pierwszej mieści się również poczucie, że zmarły opiekuje
się bliskimi. Są również doświadczenia wizualne, np. widzenie zmarłego w jego
ulubionym fotelu lub w innym miłym dla niego miejscu. Popularne, szeroko
rozpowszechnione jest przekonanie, że człowiek zawiadamia o swojej śmierci
osoby, które kocha. Przykład tego znajdujemy w autobiografii Ireny Krzywic
kiej (1992). „Otóż pewnego wieczoru, w lipcu 1941, nagle usłyszałam na tarasie
męskie kroki. Wyjrzałam - nikogo”. Irena Krzywicka zawołała swoją służącą,
ledwie ona wyszła „wszystko powtórzyło się - ciężkie kroki na tarasie, tam
i z powrotem”. Obie z dziewczyną doszły do wniosku, że to spaceruje pan Boy
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„i w tej chwili obie miałyśmy uczucie, iż Boy umarł” (Krzywicka 1992, s. 369).
Po kilku miesiącach okazało się, że w tym okresie Boy został rozstrzelany przez
hitlerowców we Lwowie w strasznej kaźni profesorów lwowskich. „Rozstrzelali
go w pierwszych dniach lipca, właśnie wtedy kiedy usłyszałam te kroki” (Krzy
wicka 1992, s. 370).
Ciekawy opis „zawiadomienia o śmierci” przez osobę bliską znajdujemy
u Henryka Manna (Enright 2002). Gdy Mann zbliżał się do czterdziestki, zmarła
jego siostra, „osoba, którą kochał najbardziej na świecie” (Enright 2002, s. 220).
Był wówczas w ogrodzie, wokół panowała cisza. Wtedy usłyszał wołanie bie
gnące z domu. Nikt nie nazywał go tym szczególnym imieniem w otoczeniu, w
którym właśnie przebywał. Tego samego dnia, kilka godzin później, otrzymał
telegram zawiadamiający o samobójstwie siostry.
Inną kategorię stanowią kontakty słuchowe. Osoby w żałobie mogą słyszeć
głos, oddech lub śmiech zmarłego. Czasem z nim rozmawiają. Niejednokrotnie
słyszą dźwięki ulubionej muzyki zmarłego. Ulubione ptaki czy inne zwierzęta
bliskie zmarłemu, spotykane w niezwykłych miejscach czy też okolicznościach,
mogą być traktowane jako szczególny rodzaj komunikatu. Przykład tego spoty
kamy w autobiograficznej książce Melchiora Wańkowicza Ziele na kraterze
(1971). Krystyna, najstarsza córka pisarza, zginęła w pierwszych dniach Po
wstania Warszawskiego. Po bezowocnych poszukiwaniach szczątków zmarłej
matka wyjechała z Polski do męża. Uwagę zbolałych rodziców zwrócił ptak,
który powracał na okno mieszkania. Matka uznała, że jest to „dusza dziecka”.
Kolejną grupę doznań stanowią doświadczenia dotykowe w postaci przytu
lania, dotyku lub uścisku ręki. Doświadczenia dotykowe często są powiązane
z kontaktem werbalnym.
Nawet obecność lub brak przedmiotów codziennego użytku w ich zwykłych
miejscach może być pojmowana jako znak od zmarłych. Osobą pośredniczącą
pomiędzy bliskimi a zmarłym, za którym tęsknią, może być dziecko, którego
zachowanie może mieć określone znaczenie. Kontakty za pośrednictwem osoby
trzeciej należą do tych, w których pośrednik nic nie wie o związkach, wiążących
danego człowieka ze zmarłym.
Ostatnia kategoria to sny, w których zmarły przekazuje, aby nie rozpaczać,
gdyż jest już szczęśliwy (Grand 1999). Przejmujący przykład snu czy też wizji
przedstawiony został w książce Whartona (1995) Niezawinione śmierci. Po tra
gicznej śmierci córki, jej męża i dwójki dzieci pisarzowi „śniło się”, że widzi
całą czwórkę. Mąż córki, głęboko patrząc mu w oczy, prosi, aby nagłaśniał
sprawę ich śmierci, aby przerwano proceder wypalania pól, który doprowadził
do ich tragicznego zgonu w płomieniach samochodu. Zięć powiedział:
„to nie my odeszliśmy od was, to wyście od nas odeszli. Widzisz to tak, jakbyśmy wszy
scy znajdowali się w wielkim pociągu czy czymś w tym rodzaju. My wysiedliśmy jednak,
gdy wy jedziecie dalej ... czujemy się dobrze i wciąż jesteśmy razem ... Nie wiadomo co
się dalej z nami stanie, ale to nas nie martwi. To bardzo ważne. Tak więc, wy też się nie
martwcie” (Wharton 1995, s. 108).
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Niewątpliwie różne drogi kontaktu ze zmarłymi, czymkolwiek by one były,
stanowią dobry środek terapeutyczny, łagodzą tęsknotę za zmarłym i pozwalają
na nadzieję, że żyje nadal i jest szczęśliwy. Szczególnie silnie ujawniają się
w drugim etapie żałoby, dotyczą wielu ludzi, częściej kobiet niż mężczyzn, któ
rzy są bardziej sceptyczni i rzadziej relacjonują te zjawiska (Grand 1999).
W ostatnim etapie żałoby przychodzi uzdrowienie. Rozpoczyna się w drugim
roku po śmierci bliskiego (Schultz 1978). Często ten okres żałoby poprzedza
świadoma decyzja, że należy już rozstać się z własną przeszłością, że „życie
musi iść dalej”.
Powszechnie akceptowany jest model żałoby, który proponuje Bowlby
(1980). Wyodrębnia następujące etapy procesu:
1. Osłupienie - trwa zazwyczaj od kilku godzin do tygodnia. U niektórych osób
utrzymuje się przez miesiąc. Pojawia się uczucie wewnętrznej pustki, wszyst
ko wydaje się być nierealne. W tym czasie mogą wystąpić ataki paniki, czyli
wszechogarniającego lęku bez wyraźnej przyczyny, lub nadmierna aktyw
ność. Mogą też występować epizody złego samopoczucia i gniewu, które peł
nią terapeutyczną rolę, gdyż stanowią naturalny i skuteczny sposób wyrażenia
własnych emocji. Gdy osłupienie mija, wzrasta ból psychiczny. Proces żałoby
przebiega teraz przez okresy silnego niepokoju oraz cierpienia.
2. Tęsknota i poszukiwanie. Ten etap znamionuje pragnienie odzyskania straco
nej osoby i poszukiwanie jej. Trwać może miesiącami, a nawet latami. Roz
poczyna się w ciągu kilku godzin lub dni po stracie. Potem tendencja ta słab
nie, aby znów powrócić, gdy jakiś przedmiot lub melodia przywołują wspo
mnienia o zmarłym. Poszukiwanie jest niezwykle bolesnym procesem, nasy
conym silnym niepokojem. Opłakujący często unikają przedmiotów i miejsc
związanych ze zmarłym, gdyż one inicjują pragnienie, aby spotkać nieobec
nego (Parkes 1996). Piękny opis poszukiwania zmarłego znajdziemy w auto
biografii Maryny Cwietajewej (2001).
„Kiedy w internacie szkoły we Fryburgu dowiedziałam się z listu o śmierci Nadii pierwsze co poczułam to koniec sznura, który został mi w ręku. Drugie: dogonić. Wrócić
po świeżym jeszcze śladzie ... I oto zaczynają się uparte poszukiwania jej wszędzie ... Na
dii nie zobaczyłam już nigdy mimo wszystkich moich wołań, błagań, czyhania - na
wszystkich zakrętach korytarza obracałam jak żyrafa głową na każdy urojony hałas,
szmer, podczas gdy inne biegały za piłką, mimo że jak złodziej przywierałam do ściany
pomiędzy szafami, obok których powinna zaraz przejść ...” (Cwietajewa 2001, s. 32).

Dorosły człowiek wie, że nie ma sensu poszukiwanie zmarłego, ale nadal tak
czyni. Ważnym elementem procesu żałoby jest gniew. Częściej występuje
w procesie żałoby, niż można by przypuszczać. Niewyrażony gniew może
stać się podstawą poczucia winy i pogardy dla samego siebie.
3. Dezorganizacja i rozpacz. Jednostka już zaakceptowała nieodwołalność swej
straty. Teraz pojawia się poczucie bezsensu, braku celu w życiu, apatia.
Ujawnia się depresja jako reakcja na stratę. Wzory zachowań, jakie rozwinęły
się w toku relacji ze zmarłym, teraz sąjuż nieodpowiednie. Człowiek w bole
snym i trudnym procesie musi zaakceptować destrukcję swojej osobowości
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i zorganizować swe zachowanie według nowych wzorców. Niektórzy ludzie
wciąż jednak żyjątak, jakby zmarły nadal był obecny. Istotne jest to, że wielu
ludzi doświadcza obecności zmarłego. Jest to prawidłowe i szeroko rozpo
wszechnione znamię procesu żałoby.
4. Reorganizacja. Uzdrowienie przychodzi, gdy człowiek już całkowicie akcep
tuje stratę. Nie można tego oczekiwać we wszystkich wypadkach. Na przy
kład nie można się tego spodziewać, gdy rodzicom umiera dorastające dziec
ko. W tych przypadkach nawroty autentycznego bólu trwają całe życie, mimo
że rodzice zdołali się już przystosować do nowego sposobu życia.
Przebieg kryzysu związanego ze śmiercią bliskiego modyfikowany jest przez
wiele czynników. Ważny jest związek ze zmarłym, jak również osobowość
opłakującego. Wszystko to znajduje się w scenerii uwarunkowań kulturowych.
Proces żałoby można generalnie podzielić na dwie fazy (Volken 1994):
1. Stadium początkowe - charakteryzuje je osłupienie i szok. W tym stanie
szybko występuje rozszczepienie funkcji ego dotyczące percepcji śmierci.
Człowiek opłakujący zmarłego ma świadomość, iż bliski odszedł, z drugiej
zaś strony zachowuje się tak, jakby to nie nastąpiło. Gniew, który pojawia się
w tej fazie, odzwierciedla wysiłki ego, aby zaakceptować stratę i jej psycho
logiczne konsekwencje.
2. Praca żałoby. Znamienny dla tego etapu jest przegląd relacji ze zmarłym od
samego zarania aż do końca. Ujawnia się walka pomiędzy pragnieniem „za
trzymania zmarłego” a uwolnieniem się od niego. Osobowość ulega regresywnej dezorganizacji, po niej następuje konstruktywna przebudowa osobo
wości. W procesie żałoby (gdy nie ma komplikacji) opłakujący utożsamia się
z wybranymi cechami osobowości zmarłego. Żałoba kończy się akceptacją
straty. Proces żałoby przypomina proces leczenia ran (Volken 1994).
W opisie drugiego etapu procesu żałoby szczególnie interesujący wydaje się
konflikt pomiędzy pragnieniem „zatrzymania” osoby nieobecnej a chęcią uwol
nienia się od niej. „Żywa” obecność zmarłego jest źródłem bólu, a jednocześnie
dowodem, że nie został zapomniany, „żyje” wciąż poprzez innych. Z drugiej zaś
strony, miejsca po zmarłych szybko się wypełniają, w wielu wypadkach nie
mieliby gdzie powrócić.
Kryzys psychiczny w procesie żałoby ujawnia się wówczas, gdy człowiek
zatrzymuje się na jednym z etapów procesu. Podjęcie trudu przeżycia w pełni
całego procesu żałoby zapobiega kryzysowi (Puryear 1981). Interwencja kryzy
sowa jest wskazana zarówno wtedy, gdy proces żałoby jest niezwykle intensyw
ny, jak i wówczas, gdy w ogóle nie występuje (Puryear 1981). W tym ostatnim
bowiem przypadku istnieje zagrożenie, że ból powróci z niespotykaną siłą. Wy
daje się jednak, że nie w każdym przypadku interwencja kryzysowa jest wska
zana, gdy bliski nie odczuwa smutku. Jak już wspomniano, są osoby, które po
prostu nie odczuwają smutku po stracie osób znaczących, bądź z powodu zabu
rzeń osobowości, bądź ze względu na osłabienie więzi emocjonalnych, np. po
między dorosłymi dziećmi i rodzicami. Niektórzy z nich nawet nie uczestniczą
w pogrzebie rodziców (por. Aries 1981).
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Z drugiej zaś strony, depresja (ostatni etap żałoby według Pużyńskiego
1988), mająca charakter reaktywny, może osiągnąć poziom taki jak depresja
endogenna.
DSM-IV precyzyjnie wyznacza granice między depresją wielką a żałobą.
Depresję po stracie kogoś kochanego można uznać za patologiczną, jeżeli trwa
dłużej niż dwa miesiące i gdy towarzyszą jej następujące objawy: poczucie bez
nadziejności, spowolnienie ruchowe czy też myśli o samobójstwie.
Istnieją czynniki ryzyka niezwykle trudnego przebiegu procesu żałoby:
1. Traumatyczne okoliczności śmierci. Proces żałoby uzależniony jest od ro
dzaju śmierci. Bardzo silnej reakcji żałoby i kryzysu psychologicznego moż
na się spodziewać u osób, których bliscy zginęli w wyniku samobójstwa, za
bójstwa, wypadku (Shneidman 1977). Szczególnie trudna sytuacja jest wów
czas, gdy bliscy byli świadomi śmierci lub w jakiś sposób przyczynili się do
niej. Inny aspekt tragicznej śmierci to jej nieoczekiwalność. Bliscy nie mogą
przygotować się do niej, jak to się dzieje, gdy ktoś dłużej choruje.
2. Ważna jest również intensywność związku ze zmarłym. Jak można się spo
dziewać, im bliższy związek, tym większa rozpacz po śmierci. Niektórzy są
dzą nawet, że najważniejsze jest, kto umiera, a nie jak (por. Cleiren i współ.
1994). Trudniejsza do zniesienia jest śmierć młodych ludzi ze względu na
długość życia oraz ograniczony zasięg ich doświadczeń. U współmałżonków
często obserwuje się chroniczny smutek po stracie małżonka, zarówno dla
tych, którzy dają, jak i tych, którzy w ciągu małżeństwa głównie „brali”. Na
wet gdy małżeństwo było nieudane, trudno jest się przystosować do nieobec
ności zmarłego z powodu poczucia winy i żalu.
3. Proces żałoby jest utrudniony przez nierozwiązane problemy związane
z poprzednimi stratami. Obecna żałoba odnawia ból dotyczący poprzedniej.
4. Negatywne konsekwencje śmierci. Często zdarza się, że śmierć bliskiego
prowadzi do niekorzystnych zmian w życiu rodziny, np. strata stałego źródła
utrzymania lub konieczność przeniesienia się do domu starców. Niepokój
i depresja dotyczące tych spraw pogłębiają smutek spowodowany śmiercią.
5. Brak społecznego wsparcia. Najważniejszy rys procesu żałoby to brak wspar
cia osoby, która nie żyje. Tak jak w innych kryzysach, znaczącą rolę odgry
wają bliskie i pełne zaufania związki z innymi ludźmi. Dostarczają możliwo
ści przedyskutowania przykrych, sprawiających ból problemów. Mogło za
braknąć osoby, która była źródłem wsparcia. Paradoksalnie nie może pomóc
w problemach, które stworzyła swoim odejściem. Właśnie jej zabrakło i to
jest główny rys procesu żałoby. Od tego wszystko się zaczęło.
6. W sposób przeżywania żałoby silnie wpleciony jest kontekst osobowościowy.
Nie można podejrzewać, że osoby dotknięte antyspołecznymi zaburzeniami
osobowości zdolne są do głębokiego i długotrwałego przeżywania straty.
Sposób przeżywania żałoby zależy również od postaw wobec sytuacji trud
nych. Niektórzy ludzie unikają sytuacji wzbudzających niepokój i zaprzecza
ją, że go odczuwają, nawet reakcje ich ciała świadczą o czymś zupełnie in
nym. Traumatyczne doświadczenie powoduje, że unikają przedmiotów i sytu
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acji, które przypominają im o stracie, i że minimalizują swoje nieszczęście.
Do drugiej kategorii należą osoby nadmiernie wrażliwe na niebezpieczeń
stwo, rozpatrujące ustawicznie swoją stratę. Te dwa typy reakcji wiążą się
z patologicznym przebiegiem procesu żałoby i unikania bólu lub chroniczną
jego postacią (Parkes 2001).
7. Jakość i charakter niezakończonych spraw psychologicznych. Termin ten
nawiązuje do szczególnego związku ze zmarłym, który służył do wzmacnia
nia poczucia własnej wartości i napawał nadzieją rozwoju. Śmierć w tych
przypadkach przynosi znaczne konsekwencje, proces żałoby staje się skom
plikowany. Silna potrzeba podtrzymania obrazu zmarłego utrudnia przezwy
ciężenie bólu. Potrzeba innej osoby współwystępuje z nienawiścią do niej,
konflikt ten jest silniejszy po jej stracie (Volken 1994).
8. Reakcja na stratę jest również zdeterminowana przez piętno i deprywację
(Parkes 2001).
Piętno i deprywacja wyrażają się w zmianie postaw społecznych wobec oso
by dotkniętej stratą bliskiego. Szczególnie wyraziście ujawniło się w badaniach
procesu żałoby u wdów (Parkes 2001). Każda z badanych spostrzegła, że osoby
przyjazne w stosunku do niej zmieniły się, ujawniały zakłopotanie, zmieszanie,
napięcie. Szczególnie wyraźnie dochodzi to do głosu w niektórych prymityw
nych plemionach. Osoby, które straciły współmałżonków są wyłączone z życia
społeczności, nie wolno im dotykać własnych ciał, nikt nie może korzystać
z naczyń, których używają.
Cierpienie osób ubolewających nad stratą bliskiego wymownie przypomina
innym o śmierci i smutku rozstania, o problemach, które pragną zapomnieć. Po
nasyceniu ciekawości dotyczącej okoliczności śmierci wiele osób zazwyczaj
odsuwa się od osoby pogrążonej w żałobie. W znanym mi przypadku rodzina
i znajomi zerwali bliższe kontakty z matką, która straciła ukochanego syna
w tragicznym wypadku. Nie mogli znieść jej bólu, ustawicznych łez, stałego
powrotu do wspomnień o utraconym synu.
Z reakcją na stratę wiąże się również deprywacja (Parkes 2001). Śmierć za
biera nie tylko konkretną osobę, ale również korzyści, które płynęły ze związku
(wsparcie materialne, emocjonalne).
Strata i deprywacja są ze sobą powiązane. Smutek z powodu utraty kochanej
osoby jest zazwyczaj tak silny, że przesłania wszelkie inne źródła straty. O trud
nym przebiegu procesu żałoby decyduje wiele czynników. Niektóre z nich mogą
występować łącznie, np. piętno, intensywność związku ze zmarłym, strata źró
dła utrzymania, wsparcia emocjonalnego, dramatyczne okoliczności śmierci.
Wydaje się, że często odejście jednej osoby pociąga za sobą wiele strat,
a reakcja na nie zdeterminowana jest osobowością.
W sposób zakończenia żałoby wplecione są wątki kulturowe. W Kolumbii
Brytyjskiej w rok po śmierci danej osoby krewni gromadzą znaczną ilość poży
wienia, ubrań i urządzają jeszcze jedną uroczystość przy grobie. Od tej pory
trzeba się starać, aby zapomnieć o zmarłym. Uroczystość kończy żałobę.
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W czasie uroczystości najstarszy syn przybiera imię zmarłego (Smyth, cyt. za
Levy-Bruhl 1992).
W plemionach pierwotnych wierzy się, że śmierć nie następuje nigdy z przy
czyn naturalnych, zawsze jest zabójstwem, zamierzonym pozbawieniem życia,
dokonanym z rozmysłem przez jakąś osobę, która posłużyła się praktykami
magicznymi (Levy-Bruhl 1992). I tak na przykład śmierć wskutek ukąszenia
węża jest ogólnie uważana za wynik wpływu, jaki na węża wywarł czarownik.
Nawet śmierć ze starości wynika w ich przekonaniu z winy jakiejś osoby.
Po śmierci ważnej osoby wszyscy krewni, służący, a nieraz mieszkańcy wio
ski zbierają się i szaman rozpoczyna działania magiczne, które mają wskazać
winnego. W czasie tych zgromadzeń nawet najodważniejsi odczuwają lęk, że
zostaną wskazani i zabici, staną się obiektem powszechnej odrazy i nienawiści
(Levy-Bruhl 1992). Niektóre działania magiczne, doprowadzające do ujawnia
nia „sprawcy”, są szczególne, np. szaman śpi z głową na zwłokach, a potem
analizuje sny, które mają mu wskazać sprawcę.
Niewątpliwie zabiegi magiczne, aczkolwiek okrutne, gdyż stają się przyczy
ną śmierci niewinnego człowieka, spełniają swą terapeutyczną rolę dla osób
dotkniętych śmiercią bliskiego. Pozwalają bowiem na ujście agresji oraz dają
poczucie, że jeszcze można coś zrobić dla zmarłego, a mianowicie dokonać
zemstz za jego śmierć.

3. Zniekształcenia procesu żałoby

O nieprawidłowej reakcji na stratę osoby znaczącej wspominał Freud (1917).
Smutek należy do zrozumiałych i normalnych reakcji na odejście kogoś bliskie
go, w przeciwieństwie do melancholii. Charakteryzuje ją bolesne poczucie od
rzucenia, brak zainteresowania światem zewnętrznym, utrata zdolności kochania
innych, zahamowanie wszelkiej aktywności niezwiązanej z myślą o utraconej
osobie. Te same cechy spotykamy w prawidłowo przebiegającym procesie żało
by, ale w melancholii człowiek traci szacunek dla siebie samego, pojawia się
nienawiść i pogarda dla siebie, oczekiwanie kary.
Patologiczne wzory żałoby mogą pojawić się w całym jej przebiegu. Należą
do nich (Lindemann 1977):
1. Opóźnienie reakcji na stratę bliskiej osoby, powodujące, że ból powraca ze
zdwojoną siłą w okresie późniejszym.
2. Zniekształcone reakcje:
a) nadmierna aktywność oraz poczucie straty;
b) obserwowanie u siebie objawów, które doprowadziły do śmierci bliskiego.
Może również pojawić się mechanizm konwersji, polegający na zamianie
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bólu psychicznego na fizyczny. Konwersja może stać się specyficznym spo
sobem zmagania się ze stratą;
c) choroby psychosomatyczne;
d) zmiany stosunku do przyjaciół i krewnych; przejawiają się w rozdrażnieniu,
braku zainteresowań problemami innych, wrogością oraz tendencji do kryty
kowania innych;
e) silna wrogość w stosunku do niektórych osób, np. lekarzy; wiele osób w ża
łobie walczy z wrogością odczuwaną do innych;
f) zachowanie podobne jak w schizofrenii: podejmowanie automatycznie co
dziennych czynności z uczuciem wewnętrznej pustki, braku jakichkolwiek
emocji;
g) trwała utrata wzorów społecznej integracji. Opłakujący bliskiego przejawiają
brak inicjatywy, niemożność podejmowania decyzji. Codzienne obowiązki
spełniane są z ogromnym trudem i wysiłkiem;
h) brak zainteresowania społeczną i ekonomiczną stroną życia. Osoby w żałobie
rozdają swoje cenne przedmioty, zawierają transakcje niekorzystne dla siebie.
Można to traktować jako specyficzny sposób karania siebie bez towarzyszą
cego mu poczucia winy;
i) depresja agitacyjna, którą znamionuje napięcie, poczucie bezwartościowości,
tendencja do oskarżania siebie, pragnienie bycia ukaranym, wzrost ryzyka
samobójstwa.
Podział objawów patologicznych żałoby dokonany przez Lindemanna jest
znany i przytaczany przez wielu badaczy. Interesująca jest propozycja podziału
objawów patologicznych w zależności od etapu procesu żałoby (Volken 1994).
W pierwszym etapie żałoby wyodrębnić można następujące objawy, budzące
podejrzenie patologii:
1. Przesadna reakcja na stratę. Wyolbrzymiona reakcja na śmierć bliskiego może
spowodować, że przebieg drugiej fazy procesu jest łagodny. Silna ekspresja
emocji zaraz po utracie ważnej osoby sprzyjać może łatwiejszemu uporaniu
się z traumatycznym doświadczeniem, aczkolwiek bardzo silna reakcja na
stratę stanowi istotny sygnał alarmowy i zazwyczaj wymaga interwencji tera
peutycznej. Wydaje się również, że ważne jest, kto umiera. Śmierć jedynego
dziecka dla matki to strata niepowetowana, która uzasadnić może niezwykle
silną reakcję na śmierć.
2. Zaprzeczenie należy do znamion prawidłowo przebiegającego procesu żałoby.
Budzi niepokój, gdy występuje w formie przesadnej i dominującej, a trwa
dłużej niż kilka dni, pozostając w jaskrawej sprzeczności z rzeczywistością.
W niektórych przypadkach konieczna jest konsultacja psychiatryczna.
3. Gniew należy do prawidłowych objawów procesu żałoby, ale w formie wyol
brzymionej wymaga konsultacji psychiatrycznej, gdy osoba w żałobie pragnie
kogoś zabić, np. domniemanego sprawcę śmierci bliskiego.
4. Brak lub bardzo słaba reakcja na śmierć bliskiego. Ból może powrócić
w zdwojonej dawce.
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5. Przedłużony proces żałoby. Smutek z powodu śmierci bliskiego może przejść
w stan chroniczny i zakłócać przystosowanie się do codziennego życia i obo
wiązków. Osoby przez wiele lat mogą koncentrować myśli głównie na zmar
łym. Każda wzmianka o osobie utraconej wywołać może silny dyskomfort
psychiczny (Parkes 2001).
6. Niezwykłe, nowe objawy. Należą tutaj choroby psychosomatyczne, wymaga
jące profesjonalnej pomocy.
W drugim etapie żałoby mogą wystąpić następujące zaburzenia:
1. Reaktywna depresja.
2. „Zamrożone” sny. W snach pojawia się jeden stały obraz, pozbawiony życia.
Skojarzenia tych snów ujawniają fiksację na procesie żałoby oraz sytuację
obronną, w której pacjent zaprzecza agresji odczuwanej do zmarłego, ujawnia
się konflikt pomiędzy pragnieniem zatrzymania obrazu zmarłego a pozwole
niem mu, aby odszedł.
3. Sny o walce na życie i śmierć. W snach tych atakujący widzi zmarłego jako
osobę żywą w walce grożącej śmiercią. Śniący stara się ocalić mu życie, ale
budzi się, zanim to nastąpi. Volken (1994) sugeruje, że świadczy to o konflik
cie pomiędzy pragnieniem „zatrzymania” zmarłego a chęcią wyzwolenia się
od niego. Te typy snów powtarzają się latami po śmierci kogoś kochanego.
4. Przedmioty łączące ze zmarłym (linki do zmarłego) oraz nienaturalne zjawi
ska. Opłakujący doznaje iluzji kontaktu ze zmarłym poprzez pewne przed
mioty służące do magii. Mogą to być przedmioty codziennego użytku, nale
żące do zmarłego, np. zegarek. Do tego celu służyć mogą również fotografie
lub rzeczy, które opłakujący trzymał w ręce, gdy dowiedział się o śmierci bli
skiego. Może to być także ulubiona piosenka osoby nieżyjącej.
5. Samobójstwo. Stanowi jakby najwyższy wyraz patologicznego procesu żało
by, zazwyczaj odzwierciedla pragnienie połączenia się ze zmarłym.
Do tej listy dodać można jeszcze niepokój i ataki paniki (Parkes 2001).
Opłakujący odczuwa lęk o życie innych bliskich mu osób. Wymowny przykład
takiego przebiegu procesu żałoby, nasyconego lękiem o życie najbliższych,
znajdujemy u siedmioletniego chłopca, który niespodziewanie stracił matkę
(Simon 1990). Chłopiec nie chciał chodzić do szkoły, gdyż bał się, że babka,
siostra i dom znikną w czasie jego nieobecności. W domu ustawicznie telefono
wał do ojca, aby upewnić się, czy jest w biurze i czy powróci do domu na kola
cję. Mógł zasnąć tylko wówczas, gdy w zębach trzymał smycz swojego psa.
Patologiczny przebieg procesu żałoby wymaga pomocy profesjonalnej. Na
wet pobieżny przegląd literatury przedmiotu wskazuje na całą gamę psychoso
matycznych i psychiatrycznych chorób wywołanych bezpowrotną stratą kogoś
kochanego.

120

Kryzys psychologiczny...

4. Zakończenie procesu żałoby

Zazwyczaj zakończenie procesu żałoby jest pomyślne, ale zanim to nastąpi,
człowiek opłakujący kogoś drogiego musi sprostać pewnym zadaniom (Worden
i współ. 1991). Należą do nich:
1. Rozpoznanie straty. Człowiek musi dokonać emocjonalnego i intelektualnego
rozpoznania straty i pogodzić się z myślą, że zmarły nigdy już nie powróci.
2. Uogólnienie smutku. Reakcja na stratę kochanej osoby skomponowana jest
z wielu emocji: smutku, rozpaczy, gniewu, poczucia winy, samotności, wsty
du, zazdrości. Częścią procesu leczenia jest całkowite wyrażenie własnych
emocji (Leich, Davidsen-Nielsen 1991; Parkes 2001; Volken 1994). Obo
wiązkiem osoby wspomagającej cierpiącego jest pozwolenie, aby przeżył do
końca własne emocje, całe cierpienie i rozpacz (Eichelberger 1995). Aktywne
wstrzymanie myśli i uczuć związanych z traumatycznym doświadczeniem
kumuluje jego skutki. Myśli i uczucia muszą być uświadomione.
Ekspresja emocji nie jest łatwym zadaniem, gdyż w naszej kulturze od dzie
ciństwa uczono nas, aby nie przeżywać straty, nie koncentrować się na niej
i nie obarczać swoimi problemami innych ludzi (Dodziuk 2001). Stąd też
trudno jest uporać się ze stratą, gdy człowiek podejmuje ogromny wysiłek,
aby nie zdradzać własnych uczuć.
W pierwszym okresie żałoby bolesne uczucia dominują nad całym życiem,
potem pojawiają się sporadycznie i nieoczekiwanie. Stopniowo cierpienie
słabnie, dochodzi do głosu i nasila się w okresie świąt, rocznic czy też szcze
gólnych okoliczności.
3. Podjęcie nowych ról. Wychodzenie z żałoby wymaga ponownego zainwesto
wania energii emocjonalnej w codzienne życie. Może to zaowocować nowy
mi związkami i większym zaangażowaniem w pracę lub działalność podjętą
w imię zmarłego. W rodzinie Kennedych (Kennedy 1973), szczególnie do
tkniętej tragicznymi zgonami młodych ludzi, jest zwyczaj czczenia pamięci
zmarłego poprzez założenie fundacji, której celem jest wspomaganie po
krzywdzonych przez los, np. umysłowo upośledzonych. Wyraża się w tym
pragnienie nadania jakiegoś sensu śmierci bliskiego poprzez to, że przyniosła
dobro innym. Każdy człowiek ma możliwość wydobycia czegoś dobrego ze
śmierci kochanej osoby. Może to być zmiana postaw wobec innych
w kierunku większej tolerancji i akceptacji. Odmienny sposób relacji z ludź
mi, nowi przyjaciele czy też większa niezależność stanowią właściwości pro
cesu leczenia. W tym czasie doświadczenie straty staje się częścią własnej
tożsamości.
4. Ponowne zaangażowanie się w życie teraźniejsze. Osoba w żałobie stworzyła
sobie nowe życie, nawiązała bliskie związki. Nie oznacza to rezygnacji ze
wspomnień, ale raczej uwolnienie się od okresu, w którym zmarły odgrywał
podstawową rolę. Teraz jest więcej „miejsca” i energii, aby zaangażować się
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w obecne życie. Po boleśnie przeżytej śmierci bliskiego może przyjść uświa
domienie sobie i akceptacja tego, że wszyscy musimy umrzeć. Pozwala to na
większą energię i radość życia bez poczucia winy i lęku (Leich, Davidsen-Nielsen 1991).
Nie ma jednego punktu kończącego proces żałoby, niemniej wiele osób pa
mięta, że od jakiegoś momentu cierpienie osłabło (Parkes 2001). Na przykład
dla jednej z wdów było to pierwsze spotkanie z innym mężczyzną (Parkes
2001).
Proces żałoby naznaczony jest zarówno piętnem indywidualnego sposobu
przeżywania bólu, jak i osobowością opłakującego oraz siłą związków ze
zmarłym czy też rodzajem śmierci. Sąjednak pewne cechy uniwersalne:
a) zakończenie procesu żałoby wymaga doznania go w pełni;
b) poczucie jednostki, że jej cierpienie jest największe;
c) niemały trud żałoby;
d) pokonanie procesu żałoby wymaga pomocy innych (Deits 1992).
Człowiekowi, który cierpi, wydaje się, że jest zupełnie sam i nikt nie rozu
mie ani nie pojmuje jego bólu. Dlatego też grupy wsparcia odgrywają dużą rolę
w zwycięskim pokonaniu procesu żałoby, pozwalają bowiem nie tylko na eks
presję emocji, ale zwiększają świadomość, że rozpacz jest też udziałem innych
i w ich gronie może znaleźć największe zrozumienie i akceptację. Niekiedy
jednak jest potrzebna pomoc terapeutyczna.
Wielu ludzi dotkniętych nieodwołalną stratą szuka i otrzymuje pomoc w wie
rze w Boga, niosącej nadzieję powtórnego spotkania zmarłego (religia chrześci
jańska). Inni natomiast odchodzą od Boga, zaprzeczając jego istnieniu, skoro
dopuścił do nieszczęścia. Wiara w Boga pomaga w akceptacji straty.
Istnieją również pewne okoliczności ułatwiające zakończenie procesu żałoby
(Kavanagh 1990). Należą do nich:
1. Społeczna akceptacja żałoby. Ból po stracie bliskiego spotyka się z aprobatą
innych ludzi, traktowany jest bowiem jako przejaw emocjonalnej więzi ze
zmarłym. Ponadto osoba w żałobie wyrażać może negatywne emocje.
Wydaje się jednak, że aprobata ekspresji cudzych emocji jest związana
z kulturą a nawet subkulturą. W krajach zachodnich nie akceptuje się ujaw
niania własnych uczuć, „żałobę nosi się w sercu”, łzy traktowane są jako
przejaw histerii (Aries 1981). Ludzie uwikłani w gąszcz własnych spraw,
pomiędzy serialem telewizyjnym a Internetem, nie tolerują wybuchu emocji
u osoby pogrążonej w żałobie, zwłaszcza że odczuwają bezradność. Nie jest
również przyjęte, np. w Polsce w środowiskach wielkomiejskich, głośne wy
rażanie bólu w czasie pogrzebu. W niektórych środowiskach wiejskich jesz
cze przetrwały zwyczaje demonstrowania własnego bólu, chociażby w czasie
pogrzebu bliskiego.
2. Korzyści, jakie może przynieść śmierć. Niektórym osobom po śmierci bli
skiego znacznie poprawia się sytuacja materialna, bo otrzymują spadek.
Współmałżonek może poszukać sobie nowego partnera. Śmierć bliskiego
może stworzyć większe możliwości w pracy zawodowej czy też lepszego
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wykorzystania wolnego czasu. Niektórym śmierć drogiej osoby przynosi
ulgę, bo cierpienie już się skończyło, zwłaszcza gdy bliski umarł po ciężkiej
chorobie. Jeżeli potrafią uniknąć poczucia winy z powodu tych niespodzie
wanych korzyści, to łatwiej im przystosować się do nieobecności zmarłego.
Proces żałoby wyznaczony jest również przez uwarunkowania kulturowe.
Piękny i prosty zarazem wydaje się zwyczaj u Indian, którzy po stracie kochanej
osoby wybierają w lesie drzewo i nacinają nożem. Drzewo staje się ich szcze
gólnym miejscem. Nacięcia na zranionym drzewie utożsamiają z własnym bó
lem. Przychodzą do drzewa zawsze wtedy, gdy są smutni lub szczególnie pragną
wspominać zmarłego. Rany na drzewie stopniowo goją się, drzewo rośnie
i rozwija się. Indianie wiedzą, że oni również się zmienili. Ich życie potoczy się
dalej, ale podobnie jak na drzewie, pozostaną blizny (Rees 2001).
Człowiek, podobnie jak drzewo, zostanie zraniony na zawsze, pozostaną mu
blizny. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie zazna szczęścia. Nie będzie jednak
już taki sam jak przedtem. Niektóre z tych zmian są pozytywne, mobilizujące do
życia (Kaiser-Steams 1984). Niemniej myśl o tym wydaje się być odrażająca
w pierwszych miesiącach żałoby.
Zakończenie procesu żałoby wymaga zastąpienia kogoś, kto wydaje się nie
do zastąpienia. Osoba, którą kochamy, jest unikatowa i miejsce jej na zawsze
pozostaje puste. Można jednak znaleźć u innych ludzi cechy osoby utraconej.
Ostrożnie wybrani ludzie mogą zająć jej miejsce. Dokonuje się specyficzne
„zmartwychwstanie” zmarłego (Lindemann 1979). Ukochana osoba nie jest
całkowicie nieobecna, ponieważ to, co przekazała za życia, pozostaje częścią
doświadczeń bliskich. W procesie żałoby stopniowo nabywa się wiedzy, że
zmarli pozostają na zawsze żywi w nowej formie.

5. Strata rodziców w dzieciństwie

Śmierć jednego z rodziców w okresie dzieciństwa należy do niezwykle trudnych
doświadczeń o długotrwałych konsekwencjach. Niemniej gdy umrze rodzic,
dziecko może mobilizować pewną energię psychiczną, natomiast śmierć dziecka
wywołuje u rodziców niekończący się smutek (Caplan 1995). Dziecko nie potra
fi jeszcze w pełni zrozumieć śmierci i nie wie, iż strata rodzica rzuca cień na
całe jego życie. Dziecko lub dorastający dopiero zaczynają życie. Puste miejsce
może zapełnić się nowymi związkami.
W chwili straty fenomenologiczne i psychodynamiczne reakcje dzieci przy
pominają patologiczny przebieg żałoby u dorosłych. Interesujące badania 42
dzieci, które straciły jedno lub oboje rodziców, poczyniła Wolfestein (1966,
1969). Płacz i smutek były krótkotrwałe, a potem zastąpił je podwyższony na
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strój. Dzieci posługiwały się mechanizmem zaprzeczania rzeczywistości. Świa
domie lub podświadomie zaprzeczały śmierci rodziców i wciąż marzyły o ich
powrocie. Z drugiej zaś strony, wiedziały, że rodzice nie żyją. Obronne roz
szczepienie ego umożliwia zaprzeczenie śmierci rodziców, którzy nadal pozo
stawali obiektem ich miłości. Dzieci zachowywały się normalnie, tak jakby nic
się nie stało. W przeciwieństwie do dorosłych nie myślały o zmarłym.
Prawidłowo przebiegający proces żałoby umożliwia pożegnanie się ze
zmarłym oraz odsunięcie go. U dzieci dzieje się inaczej, ważność utraconych
rodziców wzrasta. Regułą jest idealizowanie zmarłego rodzica i pozbawianie go
wszelkich negatywnych cech (Wolfestein 1966, 1969). Niektóre dzieci wrogość,
uprzednio kierowaną na zmarłego (wszak ambiwalencja uczuć stanowi nie
odmienny składnik ludzkich postaw), przemieszczają teraz na żyjącego rodzica.
Relacje z rodzicem pozostającym przy życiu niejednokrotnie pogarszają się.
Dzieci starają się unikać akceptacji śmierci rodziców i wyrzeczenia się ich jako
obiektów własnej miłości (Wolfestein 1996, 1969).
Strata ważnej osoby w dzieciństwie może również wywołać u dziecka me
chanizm regresji, powrót do wcześniejszych etapów rozwoju. Dziecko może
nawet utracić wcześniej nabytą umiejętność kontrolowania własnych potrzeb
fizjologicznych. Niektóre dzieci doznają ataków paniki, odczuwają lęk przed
możliwością dalszych strat ważnych osób. Śmierć jednego z rodziców wywiera
negatywny wpływ zarówno na osiągnięcia szkolne, jak i zachowanie społeczne.
Szczególnie w okresie dorastania może pojawić się tendencja do działań prze
stępczych (Rees 2001). Większość dzieci opłakujących śmierć rodzica nie może
koncentrować się na swojej pracy w szkole. Pogrążają się w marzeniach o po
wrocie utraconej osoby. Znamienna jest apatia (Molier 1967).
Z powodu typowych właściwości okresu dzieciństwa, takich jak trudności
w dłuższej koncentracji uwagi, ból i smutek dzieci może zostać niezauważony
(Spencer, Pynoos 1985). Ponadto gdy ktoś umiera w rodzinie, dorośli mogą być
tak pochłonięci własnym cierpieniem, że nie zwracają uwagi na dzieci i na ich
próby przekazywania własnych uczuć. Dziecko wysyła pewne sygnały, ale nikt
się nimi nie interesuje, i zaczyna myśleć, że w takim razie o wiele lepiej jest
ukrywać własne uczucia. W przyszłości, gdy ktoś inny kochany umrze lub jakaś
cenna wartość zostanie zaprzepaszczona, wtedy już dorosły zostanie ogarnięty
przez myśli i uczucia ze zdwojoną siłą powrócą one z niezakończonej żałoby
wczesnego okresu dzieciństwa (Caplan 1995).
Proces żałoby w dzieciństwie może nie być zakończony również i z tego
powodu, że śmierć bywa tak traktowaną jak życie seksualne, jako „sekret, który
nie powinien zaprzątać głowy niewinnego” (Caplan 1995). W znanym mi przy
padku matka postanowiła Jak długo się da” ukryć przed dzieckiem, że wszyscy
ludzie umierają i są grzebani na cmentarzach. Dziecku zabroniono również
kontaktów z chorą babką. Stworzono mu iluzoryczny świat, w którym śmierć
dotyczyła tylko postaci z bajek dziecięcych. Na marginesie można dodać, że
wywierają one silny wpływ na wyobraźnię dziecka. Pięcioletni chłopiec, który
stracił matkę, po obejrzeniu filmu „Królewna Śnieżka” uwierzył, że matka po
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wróci, jak księżniczka, która została obudzona pocałunkiem i wróciła do świata
żywych po długotrwałym śnie w szklanej trumnie.
Wielu rodziców doświadcza lęku że muszą wkroczyć w iluzoryczny świat
dzieci i przekazać prawdę o nieuchronności śmierci. Niekiedy dziecko samo się
o tym dowiaduje w sposób bezpośredni i tragiczny. Pozostaje wtedy rozstrzy
gnąć, czy dziecko powinno uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych. Do
tego problemu powrócimy później.
Reakcja na śmierć osoby znaczącej w znacznej mierze uwarunkowana jest
wiekiem rozwojowym dziecka, a także rodzajem więzi, jakie je łączyły. We
wczesnych okresach życia śmierć matki oznaczać może nieobecność. Dziecko
nie rozumie, że matka umarła. Chronologiczny wiek nie jest jedynym kryterium
miary emocjonalnego związania z matką. Starsze dziecko, dorastający, a nawet
już dorosły, reagują frustracją i gniewem, gdy odchodzi osoba, która zaspokajała
jego potrzeby. Niemniej poczynając od drugiego roku życia, śmierć lub opusz
czenie dziecka wywołuje silne rozczarowanie, stratę poczucia własnej wartości,
wrażenie porzucenia. W procesie poszukiwania sensu w tym, co się stało, dziec
ko zaczynać odczuwać złość do zmarłego, że je porzucił, zostawił. Może sądzić,
że rodzic był nim rozczarowany, dlatego odszedł w śmierć.
U niektórych dzieci rysuje się silna tendencja do spełniania życzeń zmarłej
osoby, do ukształtowania własnego obrazu zgodnie z pragnieniami nieżyjącego
rodzica (Caplan 1995). U pewnych dzieci w przebiegu procesu żałoby pojawiają
się halucynacje osoby zmarłej. Na marginesie można dodać, że halucynacje
osób opłakiwanych występują również u dorosłych, zarówno w toku normalne
go, jak i patologicznego przebiegu procesu żałoby (Yates i współ. 1988).
Pozostaje kwestia uczestnictwa dziecka w rytuałach pogrzebowych. Opinie
dotyczące uczestnictwa dziecka w uroczystościach pogrzebowych są podzielo
ne. Niektóre wyniki badań wskazują na pozytywny wpływ pogrzebu na przebieg
procesu żałoby u dzieci, inne zaś na jego negatywne skutki w postaci rozwoju
objawów psychiatrycznych. Weller i współ. (1988) przeprowadzili badania ro
dzin, w których zmarł jeden z rodziców. Wiek dzieci wahał się pomiędzy 6.
a 12. rokiem życia. Śmierć jednego z rodziców nie była spowodowana samobój
stwem lub zabójstwem, rodzice nie byli leczeni psychiatrycznie w dwóch po
przedzających latach. Kryterium doboru dzieci stanowił iloraz inteligencji co
najmniej 70 i niekorzystanie z leczenia psychiatrycznego.
Większość dzieci z własnej woli brała udział w ceremoniach pogrzebowych.
Nietypowe reakcje ujawniły się tylko u dzieci, które uprzednio już zetknęły się
ze śmiercią lub były zmuszone do uczestnictwa w pogrzebie. Większość z dzieci
zachowała kontrolę swoich emocji w czasie pogrzebu. Nie stwierdzono nega
tywnego wpływu uczestnictwa w pogrzebie na osobowość dzieci.
Branie udziału w pogrzebie jest wskazane dla dziecka. Nawet dorosłemu jest
trudniej zaakceptować śmierć kogoś drogiego, gdy nie był na jego pogrzebie.
Może ponadto wzmocnić poczucie własnej wartości dziecka i utwierdzić je
w pozycji pełnoprawnego członka rodziny (Rees 2001).
Wydaje się również, że uroczystości pogrzebowe stanowią dla wielu ludzi
ostatnią okazję, aby coś jeszcze mogli zrobić dla bliskiego zmarłego. Niektórzy
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pragną, aby wiele osób wzięło udział w pogrzebie, aby ceremonia miała cha
rakter bardzo uroczysty, gdyż tak chciałby zmarły. Czasem przejawia się to
w wyborze ulubionych kwiatów zmarłego, zakupieniu kosztownej trumny.
Dzieci tracą tę możliwość, gdy zabrania się im brania udziału w uroczystościach
pogrzebowych.
Ponadto nie można stwarzać dziecku iluzorycznego świata, w którym nie ma
cierpienia, rozstań i pożegnań. Wcześniej czy później na jakimś etapie swojego
życia dziecko spotka się z cierpieniem i musi być na to przygotowane. Równie
błędne jest zafascynowanie dziecka śmiercią, cmentarzem i pogrzebami, wpojenie
mu świadomości, że każdy z bliskich może nagle odejść. Znam przypadek dziec
ka, którego matka nieustannie nakłaniała do modlitwy o zdrowie ojca, „który jest
bardzo chory i może umrzeć w każdej chwili”. Ojciec przebył zawał serca. Każde
spóźnienie ojca z pracy, chociażby kilkuminutowe, napawało dziecko silnym lę
kiem. Potem niepokój ten rozszerzył się również na innych członków rodziny.
Każdy wyjazd dziecka z domu nasilał jego lęk. W czasie pobytów na koloniach
letnich oczekiwało wiadomości z domu, doznając ataków paniki. Z zazdrością
obserwowało roześmianych rówieśników, którym nawet nie przyszła do głowy
myśl, iż w czasie ich nieobecności ojciec lub matka mogą umrzeć. U dziecka jed
nocześnie wzrastało zainteresowanie śmiercią i obrzędami pogrzebowymi. Niepo
kój jednak nasilił się do takiego stopnia, że dziewczynka chwilami pragnęła
śmierci ojca, aby wreszcie skończył się ten niezmiernie silny lęk o jego życie.
Często ten niepokój nie pozwalał jej usnąć, podkradała się wtedy do sypialni ro
dziców, wchodziła do łóżka matki i przez wiele godzin nocnych nasłuchiwała, czy
ojciec jeszcze oddycha. Stały lęk o życie ojca, indukowany przez matkę, był trau
matycznym doświadczeniem, niszczącym dzieciństwo.

5.1. Dalekosiężne skutki śmierci jednego z rodziców we wczesnym

okresie życia

Reakcje na śmierć rodziców są modyfikowane przez różne czynniki, które po
średnio wpływają również na skutki bolesnej straty. Należą do nich: konfigura
cja rodzinna, osobowość żyjącego rodzica, stadium rozwoju dziecka (Caplan
1995). Ważne jest również, czy dziecko znalazło kogoś, kto potrafi zaspokoić
jego potrzeby. Wtedy przeniesienie uczuć na nowy obiekt może odbywać się
relatywnie łatwo (Wolfestein 1969).
Znaczenie ma również to, jak twierdzą psychoanalitycy (por. Bowlby 1969),
czy dziecko straciło matkę, czy ojca. Strata matki ma bardziej negatywne kon
sekwencje. W grę wchodzi również przyczyna śmierci. Najbardziej dramatyczne
skutki na osobowość dzieci wywiera śmierć samobójcza. Okazuje się również,
że strata jednego z rodziców z powodu śmierci ma mniej ujemne skutki, niż
z powodu rozwodu (Schaller, Schmidtke 1988). W tym pierwszym przypadku
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zmarły rodzic może pozostać idealną postacią, w drugim często związek z nim
nasycony jest konfliktami i urazami, echem niepowodzeń małżeńskich rodzi
ców. Kluczowe znaczenie mogą mieć również konflikty rodzinne, które dopro
wadziły do rozwodu. W jednych z badań grupę dorastających po próbach samo
bójstwa od grup kontrolnych różnicowała strata jednego z rodziców z powodu
rozwodu lub separacji, natomiast śmierć jednego z rodziców nie miała znaczenia
w kontekście rozwoju tendencji autodestrukcyjnych (Schaller, Schmidtke 1988).
Wczesna strata jednego z rodziców lub ich obojga wzmaga ryzyko zachowań
suicydalnych w wieku dojrzałym, szczególnie gdy ta strata wywołała długoter
minowe zakłócenia życia rodzinnego (Cross, Hirschfield 1986).
Zatem nie tylko sama strata, ale w powiązaniu z negatywnymi doświadcze
niami życia rodzinnego staje się pewnym predyktorem późniejszych zachowań
autodestrukcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że strata jednego z rodziców lub
śmierć obojga predysponuje do depresji (Pużyński 1988; Caplan 1995). Depre
sja zaś wiąże się z samobójstwem. W ten więc szczególny sposób śmierć osób
znaczących w dzieciństwie podwyższa ryzyko samobójstwa. Informacje uzy
skane od analityków dorosłych pacjentów, którzy utracili jednego z rodziców
w okresie wczesnego dzieciństwa, potwierdzają tezy z bezpośredniej obserwacji
dzieci, dotyczące znamion procesu żałoby. Jednocześnie wskazują, że strata
rodzica w dzieciństwie wywiera traumatyczny wpływ na rozwój osobowości.
Relacje z obiektem zatrzymują się na tym etapie, na którym były w czasie
śmierci osoby znaczącej (Caplan 1995).
Śmierć jednego z rodziców to poważne, traumatyczne doświadczenie, które
go ego nie zdoła przetrwać bez znacznego uszczerbku (Black 1978). Skutki
procesu żałoby u dzieci obrazują często cytowane w literaturze przedmiotu,
badania dzieci izraelskich, które straciły ojców w ciągu sześciotygodniowej
wojny w 1967 roku (Elizar, Kaffman 1983). Badania miały charakter longitudinalny, powtórzono je po sześciu, osiemnastu i czterdziestu dwóch miesiącach od
śmierci ojców. Prawie połowa badanej grupy ujawniała: nadmiernie zależne
regresyjne zachowania, lęk separacyjny, trudności w nauce, moczenie nocne,
agresywne lub zahamowane zachowanie, tendencję do wycofania się z aktywno
ści społecznych. Objawy korelowały z niezakończonym procesem żałoby
u matek i z jakością relacji pomiędzy matką i dzieckiem. Wcześniej dzieci te
ujawniały problemy emocjonalne. Oznacza to, iż długoterminowe skutki tra
gicznych doświadczeń dzieciństwa w postaci straty jednego lub obojga rodzi
ców zależą od wielu czynników. Inne ważne czynniki prognostyczne przebiegu
żałoby to stan psychiczny drugiego z rodziców i przebieg jego procesu żałoby.
Jeśli jest w depresji i niezmiernie silnie opłakuje stratę współmałżonka, to moż
na oczekiwać negatywnych konsekwencji dla przebiegu żałoby dziecka (Elizar,
Kaffman 1983).
Zdarza się również, że pozostały przy życiu drugi z rodziców nie jest do
tknięty śmiercią współmałżonka, może traktować ją jako swoiste wyzwolenie od
trudnego związku, nasyconego konfliktami. Wtedy dziecko pozostaje samotne
ze swoim smutkiem.
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Niezależnie od bezpośredniej reakcji dziecka na śmierć osoby znaczącej po
zostaje bezspornym faktem, że konsekwencje tej straty są długotrwałe. Każde
dziecko, bez względu na to, czy utraciło oboje rodziców, czy tylko jedno z nich,
znajduje osoby zastępcze. W szkole lub w świecie rówieśników spotyka osoby,
które może podziwiać tak, jak kiedyś podziwiało straconego rodzica. W okresie
dorastania rozpoczyna uniezależniać się od rodziców, a potem zakłada własną
rodzinę. Niezależnie od tego, czy pozostaje w bliskich związkach ze swoimi
rodzicami, czy też oddala się od nich, dialog wewnętrzny z nimi toczy się dalej.
Jest to przekaz, który należy spełnić lub odrzucić, siła kierująca życiem (Caplan
1995). Dialog ten trwa, niezależnie od tego, czy rodzice żyją i jest może nawet
silniejszy, gdy ich zabrakło zbyt wcześnie.
Związek z matką należy do najsilniejszych związków międzyludzkich (Kę
piński 1977). Brutalne przerwanie tego związku we wczesnym okresie życia ma
poważne konsekwencje, niezależnie od tego, czy dziecko ma tego świadomość.
Natomiast śmierć ojca jest najważniejszym doświadczeniem w życiu męż
czyzny, wręcz jego punktem zwrotnym. Dopóki ojciec żyje, postawy syna wo
bec niego noszą ślady dzieciństwa. Mężczyzna pozostaje dzieckiem w stosunku
do swojego ojca. Gdy ojciec umiera, więzy z przeszłością zrywają się i teraz
może zwrócić się ku przyszłości (Freud, za Walker 1959). Koncepcja Freuda
dotyczy mężczyzn, którzy pożegnali już swoje dzieciństwo. Niemniej wskazuje
na wagę tej straty, niezależnie od wieku syna.

5.2. Wsparcie dla osieroconego dziecka

Dziecko w procesie żałoby musi uzyskać emocjonalne i poznawcze wsparcie od
osób dorosłych. Dorośli nie mogą pozostawić dziecka samego ze swoją stratą
i muszą okazać gotowość do służenia dziecku pomocą oraz zrozumienie dla jego
potrzeb, zwłaszcza ciekawości dotyczącej śmierci. Jeżeli osoba sprawująca
opiekę w tym czasie oddali się od dziecka, konsekwencje tego mogą być bar
dziej tragiczne niż sama śmierć (Yates i współ. 1988). W tym czasie płacz jest
właściwą reakcją pomaga rozładować napięcie. Nie należy zatem powstrzymy
wać dziecka od płaczu. Pomocny jest kontakt fizyczny (Rees 2001). Bywa on
często niedocenianym źródłem wsparcia, którego odmawiamy nieraz nawet
dzieciom, tymczasem ważne jest, aby je przytulić czy wziąć za rękę (Dodziuk
2001).
Rozmowa z dzieckiem, konieczna zwłaszcza w tym okresie, wymaga cier
pliwości. Niekiedy dziecko powtarza pytania, nawet gdy „nie ma na nie odpo
wiedzi”. Należy również wtedy hamować przychodzące okresy milczenia oraz
nieustanną analizę niektórych problemów. Przede wszystkim należy okazać
dziecku, że jest ktoś gotowy do niesienia mu pomocy.
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6. Proces żałoby u rodziców po śmierci dziecka

Zainteresowanie dzieckiem ma relatywnie krótką historię. Do XVI wieku dziec
ko z medycznego punktu widzenia nie było w ogóle odróżniane od dorosłych.
Pierwsze książki pediatryczne ukazały się dopiero w XVI wieku (Despert 1965).
Z drugiej zaś strony, w czasach starożytnych dziecko, szczególnie płci mę
skiej, było symbolem płodności i w postaci Erosa lub Kupidyna stanowiło sym
bol pożądania seksualnego. Zmarłe dziecko lub nieżywy płód obrazował degra
dację i moralną zgniliznę porządku społecznego (Caplan 1995). Niemniej dopie
ro XX wiek nazwany został wiekiem dziecka.
Na przestrzeni dziejów często traktowano dzieci okrutnie, jednak rodzice
troszczyli się o to dziecko, które przeznaczyli do życia. Jego strata stawała się
przyczyną rozpaczy. Już grecki filozof powiedział:
..Wychowywanie dzieci jest niepewną sprawą. Sukces osiąga się po wielu walkach
i zmartwieniach. Strata dziecka wywołuje smutek, który jest ponad wszystkim” (Caplan
1995, s. 124).

Utrata upragnionego dziecka, niezależnie od poziomu jego rozwoju, oznacza
stratę szans. Płód poroniony czy też usunięty wciąż jest związany z ciałem matki,
gdy zabiera go śmierć. Niekiedy matki doznają wrażenia, że z ich ciałem dzieje
się coś niedobrego. Jeżeli dziecko było oczekiwane, to pojawia się smutek, które
mu często towarzyszy poczucie winy oraz niekompetencji w roli kobiety.
Poronienie również może być traktowane tylko jako utrata tkanki własnego
ciała. Poroniony płód nie ma statusu dziecka, nie odprawia się ceremonii żałob
nych, nie ma pogrzebu. Matka zazwyczaj nie widzi swojego dziecka i może
tylko snuć fantazje dotyczące jego płci, wyglądu czy też osobowości. Smutek
ojca jest zazwyczaj słabszy, aczkolwiek rodzice mogą cierpieć przez wiele lat,
jeżeli dziecko było upragnione i oczekiwane (Rees 2001).
Proces żałoby po śmierci dziecka może przebiegać odmiennie u ojca i matki.
Kobiety bowiem silniej przeżywają straty bliskich (por. Cleiren i współ. 1994).
Ponadto związek matki z dzieckiem jest szczególny, należy do najsilniejszych
związków międzyludzkich (Kępiński 1977). Strata dziecka najczęściej oznacza
dla matki przekreślenie dotychczasowego życia i perspektyw na przyszłość.
Aczkolwiek miłość matki do dziecka może przygasnąć z wielu przyczyn, naj
częściej z powodu całkowitej rezygnacji z siebie i swoich potrzeb (por. Obuchowska 1996), jego śmierć nadal pozostaje traumatycznym doświadczeniem.
Głębokość kryzysu psychicznego po śmierci dziecka niewątpliwie modyfikowa
na jest płcią dziecka. Rodzice bowiem bardziej kochają dzieci płci przeciwnej
(por. Flugel 1939). Poglądy Freuda o ojcach i synach znajdujących się w nie
ustannym konflikcie stanowią filar współczesnej psychologii (Schenk 2001).
Koncepcje Freuda o wzajemnych relacjach ojca i syna biorą swój początek od
autoanalizy, której Freud dokonał po śmierci swojego ojca. Związki ojca z sy
nem nasycone są miłością i wrogością. Wrogość ma swoje źródło w kompleksie
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Edypa. Syn spostrzega w ojcu swojego rywala w ubieganiu się o względy matki.
Właściwe zakończenie kompleksu Edypa wymaga identyfikacji z ojcem. Istnie
jący konflikt pomiędzy ojcem i synem współistnieje z uczuciem miłości i po
dziwu wobec ojca, na tej podstawie syn kształtuje swoją tożsamość. Ojciec wy
rywa go z matrycy powiązań z matką i dzięki temu może się z nim identyfiko
wać jako psychoseksualnym modelem (Freud za Schenk 2001).
Ojcowie uznają również siebie za rywali synów oraz przedstawiają się jako
autorytet. Związek oznacza walkę o władzę. Syn może przetrwać jedynie dzięki
kompromisowi, poprzez identyfikację z ojcem (Schenk 2001).
Miłość ojca do dziecka ma charakter warunkowy, co szczególnie podkreślał
Fromm (2000). Jej zasada jest następująca: „Kocham cię, ponieważ spełniasz
moje oczekiwania”. Natomiast matka obdarza dziecko miłością bezwarunkową:
„Kocham cię za to, że jesteś”.
Różnice miłości matki i ojca nie są oparte na badaniach empirycznych. Po
dział ten nie wartościuje miłości matki jako lepszej od ojcowskiej lub na odwrót,
ale eksponuje jej odmienność i potrzebę tej różnej miłości dla rozwoju osobo
wości dziecka (Pospiszyl 1980). Praktyka kliniczna wskazuje, że niekiedy role
są odwrócone, dzieci obdarzane są miłością warunkową przez oboje rodziców
lub tylko matkę, a ojciec kocha miłością bezwarunkową szczególnie córkę.
U ojców jednak częściej rysuje się tendencja do roztaczania kontroli, sztywności
lub surowego karania. Ojcowie wywołują również smutek z powodu swojej
nieobecności, dystansu lub chłodu. Nieobecność ojcą roztargnienie lub ukrywa
nie się za płachtą gazety albo przed ekranem telewizora, w pracy i na licznych
zebraniach, wywołuje smutek (Schenk 2001). We współczesnym świecie ojco
wie stają się „niewidzialni”, pozostawiają synów pod całkowitym wpływem
matek. „Syn z perspektywy kołyski na tle sufitu widzi jedynie zachwycone twa
rze kobiet” (Eichelberger 1998, s. 12). Jeżeli ojciec nie odchodzi od rodziny, to
z pewnością jest bardzo zapracowany i pozostawia syna pod wyłączną opieką
matki, babć i ciotek. Na marginesie można dodać, że we współczesnym świecie
wyraźnie obserwuje się kryzys ojcostwa. Ekstremalnym tego przykładem jest
ojciec - inseminator - oddający swoje nasienie do banku spermy (Komas-Biela
2001). Pozwala to wielu kobietom na wychowywanie dziecka bez żadnego
udziału ojca.
Relacje rodziców z ich własnymi dziećmi kształtują przebieg procesu żałoby.
Konflikty i nieporozumienia mogą zaowocować silnym poczuciem winy, wręcz
komplikować kształt trudnego i bolesnego procesu. Zazwyczaj jednak bardziej
cierpi matka.

6.1. Nagła śmierć niemowlęcia

Przed 1988 rokiem tzw. śmierć łóżeczkowa była jedną z głównych przyczyn
zgonu niemowląt (Rees 2001). Obecnie np. w Anglii i Walii notuje się znaczne
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obniżenie (o 80%) wskaźników tej niespodziewanej śmierci. Na marginesie
można dodać, że jest to wynik prowadzonej w Wielkiej Brytanii kampanii, aby
kłaść dzieci do snu wyłącznie na plecach. Ten rodzaj śmierci częściej zdarza się
u chłopców niż u dziewcząt, częściej dotyczy także dzieci przedwcześnie uro
dzonych matek dorastających i z biednych rodzin (Rees 2001).
Nagłość, niespodziewaność tej śmierci wywołuje u rodziców szok, silne po
czucie winy. W tych przypadkach proces adaptacji do straty jest niezwykle trud
ny. Mijają lata, nim rodzice oswoją się z tragedią, ale ból jest ukryty i powraca
falami. Nagłość tej śmierci nie pozwala rodzicom przygotować się do niej
(Hutton, Bradley 1994). Ponadto większość rodziców jest młodych i może po
raz pierwszy doświadczać śmierci bliskiego. Prawne procedury, które muszą być
zastosowane w przypadku nagłej śmierci, zwiększają tylko poczucie winy
i gniewu. Hutton i Bradley (1994) badali rodziny zmarłych nagle niemowląt
w Australii. W grupie badanej były rodziny dotknięte nagłą śmiercią niemowlę
cia w przeciągu ostatnich 18 miesięcy, mające przynajmniej jedno dziecko.
Analizowano wpływ niespodziewanej śmierci brata lub siostry na pozostałe
rodzeństwo. Dzieci w opinii rodziców ujawniały szereg problemów związanych
z zachowaniem w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej. Nagła śmierć wy
wiera, jak można było oczekiwać, znaczący wpływ również na rodzeństwo.

7. Aborcja

Liczba sztucznych poronień niechcianych dzieci nie jest znana w Polsce,
w której ustawa prawna zabrania usuwania ciąży, wciąż jednak wiele kobiet
nielegalnie przerywa ciążę. W niektórych krajach dane dotyczące ilości kobiet
usuwających ciążę są znane, np. w Anglii rocznie dokonuje się 150 tys. zabie
gów aborcji, przeważnie u kobiet pomiędzy 16. a 29. rokiem życia. Dziewczęta
w okresie dorastania stanowią 1/4 populacji kobiet decydujących się na zabieg
(Rees 2001).
Przerwania ciąży zazwyczaj dokonuje się w okresie pierwszych trzech mie
sięcy, nazwanych przez psychoanalityków „narcystycznym etapem ciąży”.
W tym czasie matki zazwyczaj nie traktują dziecka jako odrębnej istoty, lecz
tylko jako część siebie. Narcystyczny etap znamionuje ambiwalencja uczuć
w stosunku do ciąży, radość może przeplatać się z depresją. Jeżeli ciąża zostaje
przerwana samoistnie lub sztucznie przed rozwojem jej normalnego, psycholo
gicznego okresu, kobieta może odczuwać, że jest pozbawiona wartości. Nie
mniej należy pamiętać, że większość ciąż jest usuwana, ponieważ kobieta nie
chce tego dziecka i jego aborcja przynosi jej ulgę, ponieważ jest pozbawiona
trudów macierzyństwa (Rees 2001).
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Z drugiej zaś strony, zabieg przerwania ciąży, nawet niechcianej
i odrzucanej, wywiera silny wpływ na osobowość kobiety. Niektóre kobiety po
pewnym okresie doznają depresji z powodu straty dziecka i silnego poczucia
winy. Nie można bezkarnie dla osobowości zabić własnego dziecka. Niejedno
krotnie niepożądana ciąża wywołuje głęboki konflikt unikowo-przyciągający.
Kobieta wybiera rozwiązanie, które w danej chwili wydaje się jej właściwe,
a potem płaci za nie kryzysem psychologicznym czy też depresją.
Niekiedy z powodu rosnącego poczucia winy aborcja staje się motywem sa
mobójstwa, jego bezpośrednią przyczyną.
Sztuczne poronienie należy również do najgłębszych, najbardziej ukrywa
nych sekretów, które latami mogą oddziaływać na osobowość. Wstrząsający
opis pozbycia się własnego dziecka znajdujemy w autobiograficznej książce
jednej z kochanek Jima Morrisona, przedwcześnie zmarłego legendarnego mu
zyka amerykańskiego (Kennelly-Morrison 1998). Patricia Kennelly zdecydo
wała się na usunięcie ciąży pod groźbą zerwania związku z ukochanym. Z uwa
gi na okres ciąży sprowokowano przedwczesny poród płodu wcześniej uśmier
conego. Porodowi towarzyszył bardzo silny ból, którego lekarz nie chciał uśmie
rzyć, ani nie pozwolił jej zobaczyć martwego dziecka. Już po wszystkim pomy
ślała, że podjęła najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, odczuwała nienawiść do
siebie i ojca swojego dziecka. Miała wrażenie, że zasługuje na ból, którego do
znawała. W czasie porodu usiłowała nie patrzeć na szpitalny pokój, aby nie móc
nigdy powiedzieć: „W tym pokoju zabiłam swoje dziecko” (Kennelly-Morrison
1998, s. 286).
Każda kobieta, która decyduje się na aborcję, zgodnie z prawem obowiązu
jącym w jej kraju lub poza nim powinna być poinformowana o psychologicz
nych następstwach aborcji, o depresji, niepokoju, poczuciu winy.
Aby zmniejszyć poczucie dyskomfortu psychicznego i zdławić poczucie wi
ny, ujawnia się tendencja do odczłowieczenia dziecka noszonego w łonie. Nie
używa się określenia dziecko, lecz „płód”, „zarodek” (Winkler 1999). Gdy np.
wydatki związane z przyjściem dziecka na świat negatywnie obciążyłyby do
mowy budżet i oddaliłyby perspektywę kupna samochodu dobrej marki lub
atrakcyjnej podróży zagranicznej, wtedy łatwiej jest dokonać aborcji. Z drugiej
zaś strony, kobieta, dokonując aborcji, traci jakąś część siebie i cały świat po
tencjalnych możliwości. Zazwyczaj w przezwyciężeniu bólu psychicznego po
mocne jest wyobrażenie sobie straconego dziecka (Kaiser-Steams 1984),
a nawet nadanie mu imienia. Łatwiej wtedy uporać się ze stratą i znaleźć drogi
wyjścia z kryzysu. Ważne są również relacje z ojcem dziecka straconego porzez
aborcję. Można wyróżnić kilka grup ojców (Kornas-Biela 1999):
1. Ojciec nieświadomy, który nie wiedział o poczęciu dziecka ani tym bardziej
o aborcji.
2. Ojciec oszukany - nie został poinformowany przez kobietę o tym, że zamie
rza ona dokonać aborcji.
3. Ojciec obojętny - nie wykazuje zainteresowania kobietą ani jej ciążą.
4. Ojciec odrzucający - odrzuca dziecko i kobietę jako jego matkę.
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5. Ojciec „nowoczesny” - wyraża przekonanie, że ciąża jest prywatną sprawą
kobiety i ona ma prawo do decydowania o dalszych losach.
6. Ojciec bezwolny - podporządkowuje się decyzji o aborcji, mimo odmiennych
poglądów na tę sprawę.
7. Ojciec odrzucony - przeciwny aborcji, wyrażał chęć wychowania dziecka, ale
nie zdołał zmienić decyzji swojej partnerki. Ojciec w świetle przepisów Eu
ropejskiej Komisji Praw Człowieka nie ma prawa sprzeciwu wobec decyzji
matki.
Reakcje ojca na aborcję niewątpliwie wyznaczane są przez relacje
z partnerką oraz postawy wobec przerywania ciąży, przyczyniają się one do
silnych konfliktów w relacjach z matką dziecka.
Aborcja dziecka znacznie wzmaga u kobiety ryzyko kryzysu suicydalnego,
zakończonego śmiercią samobójczą. Samobójstwo zdarza się siedmiokrotnie
częściej w rok po dokonaniu aborcji niż po urodzeniu dziecka (Gisler i współ.
1996). Aborcja w dramatyczny sposób wzmaga ryzyko samobójstwa, a urodze
nie dziecka obniża je (Gisler i współ. 1996). Może to wynikać z samego faktu
dokonania aborcji. W wielu przypadkach próby samobójstw i samobójstwa do
konane są tak świadomie i podświadomie dobrane, iż zbiegają się z datą aborcji
lub spodziewanego porodu usuniętego płodu (Tischler 1981).
Silny proces żałoby po stracie pierworodnego dziecka z powodu naturalnego
lub sztucznego poronienia negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne
kobiety (Ney i współ. 1994). Konkluzje te wysnuto na podstawie badań losowo
wybranych 1428 pacjentek lekarzy ogólnych. Aborcja silnie wiązała się
z ujemną oceną zdrowia. Więcej niż 20% badanych kobiet ujawniło potrzebę
profesjonalnej pomocy w zmaganiu się ze stratą. Przyczyny słabszego zdrowia
kobiet po sztucznych i naturalnych poronieniach związane są z następującymi
czynnikami:
1) depresja współwystępująca z hamowaniem reakcji systemu immunologiczne
go,
2) konflikty psychologiczne pochłaniające energię, która mogła być inaczej
wykorzystana,
3) przedłużający się lub nierozwiązany proces żałoby.
Ponadto wśród kobiet, które dokonały aborcji, występowały zaburzenia snu,
jedzenia oraz uzależnienie od środków odurzających. Wszystko to wywierało
negatywny wpływ na ich zdrowie.
Interesujące badania dotyczące skutków aborcji przeprowadzono w Finlandii
(Reardon 1994). Dokonano analizy statystycznej kart zgonu kobiet pomiędzy
15. a 45. rokiem życia, zmarłych w latach od 1987 do 1994. Badaniami objęto
9192 kobiet. Analizowano dane dotyczące ich zdrowia w roku poprzedzającym
śmierć. Z tej populacji wyłoniono 281 kobiet, które zmarły w ciągu roku od
swojej ostatniej ciąży. Wskaźniki śmiertelności na 100 000 kobiet kształtowały
się następująco: 27 kobiet zmarło po porodzie, 48 po poronieniach samoistnych
i ciąży pozamacicznej, 101 kobiet po dokonaniu aborcji. Z analiz statystycznych
wynikało (poprzez porównanie z populacją kobiet, które nie były w ciąży), że
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kobiety, które usunęły ciążę, są w 76% bardziej narażone na śmierć niż te, które
nie były w ciąży. Aborcja w olbrzymi sposób zwiększa ryzyko samobójstwa.
W tej populacji 27% kobiet zmarło śmiercią samobójczą, najwięcej tych po
aborcji. Natomiast urodzenie dziecka zmniejsza ryzyko samobójstwa. Podobne
wyniki badań uzyskano w Wielkiej Brytanii na podstawie danych analiz 408 000
kobiet. Po sztucznym przerwaniu ciąży wzrastają wskaźniki samobójstw; wyno
szą 8,1 na tysiąc kobiet w zestawieniu z 1,9 dla tych, które urodziły dziecko.
Szczególnie dotyczy to kobiet przez 30. rokiem życia (Reardon 1994).
Urodzenie dziecka nadaje życiu sens i cel, który w szczególny sposób broni
przed samobójstwem. Niezależnie od wierzeń religijnych kobiety i jej poglądów
dotyczących prawa do decydowania o własnym ciele aborcja zawsze pozostaje
unicestwieniem rodzącego się życia jej własnego dziecka. Często wcześniej czy
później płaci za to kryzysem psychologicznym. Interesujące jest to, że również
ryzyko śmierci w wyniku zabójstwa po dokonaniu aborcji jest cztery razy więk
sze niż w populacji ogólnej (Reardon 2000).

8. Proces żałoby po śmierci osób eksponowanych

społecznie

Niekiedy śmierć osoby sławnej i znaczącej u wielu wywołuje proces żałoby,
niejako dotyczący większości osób w danym społeczeństwie. Po śmierci amery
kańskiego prezydenta Johna Kennedy’ego społeczeństwo pogrążyło się w żało
bie. Interesujące dane uzyskano, badając 1400 osób dorosłych w tydzień po
śmierci prezydenta. Badania zlecił Ośrodek Badań Opinii Publicznej. Analizo
wano przeżycia osób w czwartym dniu po tragedii (Fulton 1967).
1. Wiele osób było całkowicie pochłoniętych śmiercią prezydenta.
2. Dziewięć na 10 osób skarżyło się na objawy somatyczne, takie jak ból głowy,
zmęczenie, zaburzenia żołądkowe, brak apetytu. Doświadczali jednego lub
więcej objawów tego typu.
3. Dwie trzecie respondentów odczuwało zdenerwowanie i napięcie w ciągu
czterech dni po zabójstwie prezydenta.
4. Dla większości śmierć prezydenta była szokiem.
5. Większość osób płakała, zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
6. Doświadczenie po śmierci prezydenta można było porównać do reakcji na
śmierć bliskiej osoby.
7. Ujawniła się tendencja do traktowania śmierci prezydenta jako osobistej
straty i reagowania na nią smutkiem.
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Ciekawe jest to, że większość opłakujących prezydenta nie obawiała się
o przyszłość państwa, losy narodu po stracie wybitnego przywódcy. Śmierć
prezydenta była przeżywana, doświadczana jako strata bliskiej osoby.
Ból po śmierci powszechnie znanej osoby, zajmującej eksponowane stanowi
sko, może stanowić swoisty sposób ucieczki od własnych problemów i trosk.
Spełnia zatem poniekąd funkcje terapeutyczne, zwłaszcza że jest podzielany
przez wiele osób, co rodzi poczucie więzi i solidarności, cenne dla samopoczu
cia psychicznego. Ponadto śmierć osoby zajmującej ważną pozycję w państwie
uświadamia, że podlega ona również złym doświadczeniom losu, nieuniknioności śmierci. Zmniejsza się zatem dystans pomiędzy nią a innymi ludźmi.
Podobnie żywe reakcje emocjonalne wywołała tragiczna śmierć księżnej
Diany. Ulice Wielkiej Brytanii były pogrążone w ciszy, większość osób
w szoku, ustawicznie oglądała na ekranach telewizorów ciągle ten sam film,
złożony z obrazów różnych momentów życia Diany wraz ze scenami
z katastrofy. Następnie setki osób w nocy gromadziły się wokół wrót jej pałacu
oraz pałacu królowej, znosząc wiązanki kwiatów, listy z wyrazami uczuć
i modlitwami. Obcy ludzi obejmowali się pogrążeni w bólu.
Diana miała troski, podobne do trosk innych ludzi, z nimi dzieliła się
wszystkimi problemami, związanymi z zaburzeniami jedzenia, mężczyzną, któ
ry kochał inną kobietę, obojętną teściową, rozwodem (Edwards 1999). Jęczała
i krzyczała, przyznawała się do swojej wrażliwości i nieodpowiedzialnego po
stępowania. Ale troszczyła się o innych, dbała, walczyła o tych ludzi, którzy nie
potrafili walczyć o siebie (Edwards 1999, s. 359).
Noc przed pogrzebem tysiące ludzi spało w londyńskich parkach. Większość
miała na szyjach napis o wysprzedaniu wszystkich kwiatów (Edwards 1999).
Śmierć tych dwóch osób: Johna Kennedy’ego i księżnej Diany wywołała
wielką falę żałoby u milionów osób. Oboje byli piękni, w sile wieku, bogaci.
Zginęli tragicznie, pozostawiając dzieci. Oboje poprzez swoją śmierć pozosta
wili specyficzne przesłanie (teoretycznie znane wszystkim), że bogactwo i sława
nie chronią przed niespodziewaną śmiercią. Ich śmierć w swoisty sposób stano
wiła pewną pociechę dla zbolałych tłumów.
Hawton i współ. (2000) przypuszczali, że śmierć księżnej Diany zwiększy
liczbę samobójstw dokonanych. Aby zweryfikować tę tezę, porównali wskaźniki
samobójstw w Anglii i Walii w latach 1992-1996 i dane dotyczące samobójstw
po śmierci księżnej.
W tygodniu po śmierci Diany, poprzedzającym jej pogrzeb, podobnie jak
w pierwszym tygodniu po pogrzebie nie odnotowano wzrostu samobójstw do
konanych. Liczba samobójstw znacznie wzrosła w miesiąc po pogrzebie
(+17,4%). Wzrost ilości samobójstw szczególnie zaznaczył się wśród kobiet
(+33,7%), zwłaszcza w wieku zbliżonym do księżnej pomiędzy 25. a 44. rokiem
życia (+45,1%). W ciągu pierwszego tygodnia po śmierci księżnej w widoczny
sposób wzrosła ilość samouszkodzeń. Ich liczba przewyższała oczekiwania
o 44,3%. Szczególnie dotyczyło to kobiet (65,1%). Natomiast w ciągu czterech
miesięcy po śmierci nie zaobserwowano wzrostu samouszkodzeń w rejonie
Oxfordu, aczkolwiek zwiększoną ich ilość zanotowano u kobiet.
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Szczególnie interesujące jest to, że po śmierci prezydenta Kennedy’ego
w 1963 roku, równie boleśnie przeżywanej przez społeczeństwo, zanotowano
obniżenie wskaźników samobójstw (Biller, za Hawton i współ. 2000). Tłumaczą
oni zwiększoną ilość samobójstw po śmierci księżnej Diany, szczególnie w gru
pie kobiet, zjawiskiem modelowania. Wydaje się jednak, że to wyjaśnienie nie
jest właściwe, gdyż księżna Diana nie popełniła samobójstwa. Nie można zatem
również brać pod uwagę, jak to uczynili autorzy, wpływu środków masowego
przekazu, szeroko komentujących okoliczności śmierci. Słuszne natomiast wy
daje się wyjaśnienie, że tragiczna śmierć księżnej Diany reaktywowała u innych
kobiet wspomnienia ich strat, dylematów, stanowiła jakby „kroplę, która prze
lewa kielich”. Osoby po samouszkodzeniach wymieniały zresztą śmierć księżnej
obok innych problemów, jako motyw swojego postępowania.
Można również pokusić się o hipotezę, że odmienne wskaźniki samobójstw
po śmierci Johna Kennedy’ego i Diany wynikają z odmiennego charakteru ich
śmierci. Kennedy został zamordowany, a Diana zginęła w wypadku samocho
dowym. W przypadku jego śmierci agresja mogła zostać skierowana na spraw
ców zabójstwa. Śmierć księżnej w bezsensownym wypadku nie dawała takich
możliwości. Być może zróżnicowanie skutków żałoby po śmierci tych po
wszechnie akceptowanych osób najlepiej można wyjaśnić w świetle teorii psy
choanalitycznych, zwłaszcza mechanizmu przemieszczania agresji.

9. Proces żałoby u żołnierzy

Niewiele uwagi przywiązuje się do reakcji na stratę i procesu żałoby w wojsku.
Tymczasem udział w działaniach wojennych wywiera znaczący wpływ na oso
bowość żołnierzy. Znamienny przykład stanowi wojna w Wietnamie. Spośród
3 milionów uczestników wojny w Wietnamie od ok. 500 000 do 1,5 miliona
żołnierzy po wojnie leczyło się z powodu różnych psychiatrycznych zaburzeń.
Większość z nich miała krewnych i przyjaciół, którzy również w jakimś stopniu
uczestniczyli w cierpieniu bliskich. Wstrząsające jest to, że liczba samobójstw
wśród żołnierzy, którzy powrócili z Wietnamu, jest większa niż zabitych pod
czas wojny. Stanowi to prawdziwą miarę psychologicznych skutków wojny
(Rees 2001).
Żołnierze są w specyficzny sposób przygotowywani zarówno do śmierci
własnej, jak i do zabijania. Myśl o śmierci jest obecna w wojsku. Poborowi uczą
się umiejętności niezbędnych do przetrwania w warunkach wojennych. Nad ich
życiem roztoczona jest silna kontrola, odbiera się im przedmioty osobiste. Pobo
rowy traktowany jest jak dziecko, które nie może podejmować samodzielnych
decyzji, w pewnym sensie traci osobistą tożsamość. Wojskowi muszą działać
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zgodnie z rozkazami. Charakterystyczne jest stosowanie odpowiedzialności
zbiorowej, cały oddział odpowiada za błędy jednego z żołnierzy. Ma to na celu
spowodowanie, aby żołnierze działali jako całość, byli posłuszni, zdolni do za
bicia wroga, przedstawionego w sposób stereotypowy i pozbawionego cech
ludzkich (Shanfield 1994). Wydaje się, że różnice kulturowe pomiędzy organi
zacją armii i szkoleniem poborowych są niewielkie. Wszędzie obowiązuje ten
sam schemat. Utwierdza go wojna, która prowadzi do afirmacji społeczeństwa
nad afirmacjąjednostki oraz do zmiany świadomości śmierci (Morin 1993).
Śmierć jednostki w imię szczytnych ideałów nie jest już ważna. Ważniejsza
jest sprawa. Odwaga w obliczu śmierci budzi jednak podziw i nazwana jest
heroizmem (Becker 1973), a człowiek bohaterem. Śmierć nie jest pojmowana
jako traumatyczna i znika z „pola widzenia”.
„Jest to śmierć na polu bitwy, bez księdza i pochówku, obecna w stosach ciał i szcząt
ków, w prawdziwym śmietniku lub, rzecz streszczając, w anonimowym drewnianym
krzyżu” (Morin 1993, s. 95).

Dla bliskich i kolegów z oddziału pozostaje jednak bolesną stratą. Poczucie
straty wzmagają bliskie więzy i wzajemna zależność. Nagłość śmierci, brak
procesu żałoby i odpowiednich ceremonii pogrzebowych czynią stratę trudną do
zniesienia, zwłaszcza że nie oczekuje się od mężczyzn, aby ujawniali własne
uczucia. Niektórzy żołnierze doświadczają uczucia euforii, że to nie oni zostali
zabici, a później przychodzi smutek. Euforia może wywołać silne poczucie winy
(Rees 2001).
Zagrożenie życia może doprowadzić do rozwoju zespołu wyczerpania walką
przebiegającego w pewnych fazach. Do wstępnych objawów należą: trudności
z zasypianiem, koszmarne sny, ataki paniki, rozdrażnienie, przygnębienie, bóle
głowy, zaburzenia kontaktów z otoczeniem. W drugiej fazie tego zespołu ujaw
niają się liczne zaburzenia somatyczne, bezradność, apatia, zobojętnienie, napa
dowe stany przymglenia świadomości. W trzecim okresie notuje się duże nasi
lenie objawów psychotycznych, którym towarzyszyć może pobudzenie lub
osłupienie (Rydzyński 1989). Można sądzić, że zespół wyczerpania walką zwią
zany jest ze śmiercią współtowarzyszy, stanowi specyficzną reakcję na nagłą
śmierć kolegów. W każdym razie wpleciony jest tutaj wątek zagrożenia śmier
cią.
Znamienny dla wielu żołnierzy jest także niepokój separacyjny. Jak wynika
z badań żołnierzy w czasie I wojny światowej, wszyscy dezerterzy pragnęli
wrócić do kogoś kochanego, zazwyczaj matki, czasem żony lub przyjaciółki
(Taush, za Shanfield 1994).
Niepokój separacyjny i infantylna zależność stanowiły często przyczynę
nerwic u żołnierzy w czasie II wojny światowej (Teicher, za Shanfield 1994).
Zarówno strata, jak i niepokój separacyjny, związane są ze śmiercią będącą
istotnym problemem w wojsku.
Po powrocie z działań wojennych ocaleni często są gnębieni poczuciem wi
ny. Zapobiega się temu w prymitywnych plemionach. Wojownik po zwycięskiej
bitwie nie wchodzi do swojej wioski ani nie dotyka własnej żony. Najpierw
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musi odbyć długą i trudną pokutę w obawie przed duchami wrogów, których
zabił (Freud 1915, za Enright 2002). Duchy zabitych są niczym więcej, jak wy
razem wyrzutów sumienia wojownika. Za tym przesądem tkwi etyczna wrażli
wość utracona przez cywilizowanego człowieka (ibidem).
Proces żałoby, związany z działaniami wojennymi, dotyczy nie tylko straty
osób, ale również poczucia własnej wartości czy też sprawności. Służba
w wojsku może wyzwalać kryzysy psychiczne, nie tylko związane ze stratą, ale
również z wypaleniem. Zagrożenie życia zmienia osobowość żołnierzy.
Jednym z dewastujących skutków wojny jest uszkodzenie mózgu. Wskaźniki
samobójstw wśród pacjentów z patologicznymi zmianami w tkance mózgowej
są dwukrotnie wyższe niż w populacji normalnej, zwiększają się u osób cierpią
cych na epilepsję. Interesujące jest to, że wskaźnik samobójstw był niski
w pierwszych dwóch latach, większość popełniono od 10 do 25 lat po doznanym
uszkodzeniu (Lónnqvist i współ. 1971). W miarę upływu lat zmniejsza się zdol
ność do adaptacji.

10. Kryzys w procesie żałoby po samobójstwie bliskiego

Samobójcza śmierć osoby kochanej jest szczególnie traumatycznym doświad
czeniem. Stres, jakiego doznają osoby emocjonalnie związane z samobójcą
porównać można tylko do doświadczeń w obozach koncentracyjnych (Fine
1997), aczkolwiek w obozach koncentracyjnych więźniowie mogą mieć cho
ciażby odrobinę nadziei, że będą mogli wyjść na wolność. W przypadku samo
bójstwa sytuacja jest nieodwracalna. Niezależnie od tego, co było przedtem, nic
nie może przygotować bliskiego na samobójstwo. Pierwszą reakcją jest osłupie
nie.
1. Osłupienie pojawia się po śmierci kogoś drogiego (niezależnie od jej przy
czyny). W pierwszych dniach po stracie chroni człowieka przed całkowitym
pochłonięciem przez rozpacz (Kast 1988).
2. Uczucie horroru związane jest z uświadomieniem sobie, że ktoś kochany
doświadczył takiej rozpaczy, że popełnił samobójstwo. Bliscy, zmagając się
z własnym bólem, zaczynają rozumieć, jak bardzo zmarły musiał cierpieć,
a oni mu nie pomogli. Boją się, że samobójca mógł zmienić swą decyzję, ale
było już za późno (Clark, Goldney 2000).
3. Niepokój o bezpieczeństwo własne i innych członków rodziny. Bliscy odczu
wają lęk, że w ich rodzinie samobójstwo się powtórzy.
4. Poczucie winy - jest szczególnie dotkliwe u opłakujących samobójcę (Clark,
Goldney 2000; Freeman, Reinecke 1993). Jest ono składnikiem każdego pro
cesu żałoby, ale w przypadku samobójczej śmierci nabiera ogromnych roz
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miarów. Bliscy czują się winni, że nie rozpoznali sygnałów zbliżającego się
samobójstwa lub nie potrafili mu zapobiec. Niektórzy, zwłaszcza rodzice,
przyjmują całkowitą odpowiedzialność za samobójstwo.
Wielu z nich miało poczucie winy jeszcze przed śmiercią (Smolin, Guinan
1993), ponieważ większość samobójców przed swoją śmiercią groziła, że po
zbawi się życia. W ten sposób usiłowali wpłynąć na zachowanie innych ludzi.
Często ten emocjonalny szantaż ujawniał się w bliskich związkach i groźby
samobójcze miały zapobiec zerwaniu. W takich przypadkach należy przyjąć,
że osoba grożąca samobójstwem nie liczy się z potrzebami i uczuciami in
nych. Ponadto motywacja samobójstwa jest niezwykle złożona. Ostatnia
przyczyna to już tylko kropla, która przelewa kielich (Smolin, Guinan 1993).
Proces leczenia w kryzysie żałoby wymaga przebaczania sobie i zrozumienia,
że samobójstwo jest uwarunkowane wieloczynnikowo.
5. Gniew, który kieruje się przeciwko samobójcy, sprawcy cierpienia. Trudno
odczuwać gniew wobec zmarłej osoby, która jest bezbronna. Niektórzy nie
chcą przyznać się do gniewu, nawet przed sobą samym. Często gniew prze
plata się z wybaczeniem. Rozwiązanie przychodzi przez zrozumienie bólu
samobójcy (Clark, Goldney 1995). Gniew na zmarłego pogłębia szczególnie
poczucie winy (Wertheimer 2001).
6. Zmiany nastroju. Nastrój podwyższa się na myśl, że sprawca nieszczęścia nie
żyje, jest już po pogrzebie (Clark, Goldney 1995). Dobitnie świadczy to
o ambiwalencji uczuć wobec samobójcy. Nastrój poprawia się również wraz
z rozpoznaniem własnych umiejętności zmagania się z bólem.
7. Myśli o samobójstwie są charakterystyczne dla bliskich samobójcy (Clark,
Goldney 1995). Prawie wszyscy uczestnicy grup wsparcia wierzą, iż samo
bójstwo pozwoliłoby im uciec od bólu, jaki zadał zmarły, przede wszystkim
przez swoją śmierć. Pragnienie pozbawienia się życia wzmaga się, gdy do
osób emocjonalnie związanych z samobójcą dochodzi prawda o jego śmierci.
Niektórzy identyfikują się ze zmarłymi, pragną odtworzyć ich ostatnie chwile
przed śmiercią i to również może doprowadzać do samobójstwa.
Charakterystyczne jest traktowanie samobójstwa jako fatum ciążącego nad
rodziną, przeznaczenia, od którego nie można uciec (Clark, Goldney 1995).
Mogą również traktować samobójstwo drogiego człowieka jako wzór rozwiąza
nia problemów (Dunne i współ. 1987). Bliskich może nurtować pragnienie połą
czenia się ze zmarłym. Samobójstwo może również stanowić swoistą formę
domknięcia, zakończenia niezałatwionych spraw ze zmarłym, niepozostawienia
mu ostatniego słowa. Ponadto może być karą dla osób obarczonych domniema
ną winą za śmierć bliskiego (Wertheimer 2001).
O wyższych wskaźnikach samobójstw wśród krewnych osoby, która ode
brała sobie życie, dobitnie świadczą badania przeprowadzone w Szwecji (Runeson, Asberg 2003). Analizowano przyczyny śmierci najbliższych krewnych
samobójców, urodzonych pomiędzy 1949 a 1969 rokiem. Liczba samobójców
wśród osób urodzonych w tym czasie wynosiła 8 396 000. Grupę porównawczą
tworzyli członkowie rodzin 7568 osób, które zmarły z przyczyn innych niż sa
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mobójstwo, a urodzili się również pomiędzy 1949 a 1969 rokiem. Wśród rodzin
samobójców zanotowano 287 samobójstw, stanowiących 9,4% wszystkich
śmierci. W grupie porównawczej życie odebrało sobie 120 osób (4,6% ogółu
zgonów). Różnice pomiędzy grupami krewnych samobójców i zmarłych z in
nych powodów były statystycznie istotne. Bliscy samobójców dwukrotnie czę
ściej odbierali sobie życie. Samobójstwo w rodzinie stanowi ważny predyktor
samobójstwa. Szczególnie narażeni są rodzice, i to w pierwszym miesiącu po
śmierci dziecka (Gin, Mortensen 2003).
Samobójstwo roztacza jednak szersze kręgi. Istnieje wiele strat, które sąnierozpoznawane (Doka, za Parkes 2001). Należą do nich nieujawnione związki:
pozamałżeńskie, relacje homoseksualne, byłe żony i eksmężowie, rodzice biolo
giczni adoptowanych dzieci, przywiązani do swych klientów lekarze
i pielęgniarki. Zatem krąg osób blisko związanych z samobójcą może być szero
ki i pominięty w oficjalnych statystykach. Do populacji pominiętych należeć
mogą również przyjaciele. Na nich wszystkich samobójstwo może wywrzeć
destrukcyjny wpływ. Wielu z nich, tkwiących w związkach ukrywanych za życia
samobójcy i później nieujawnionych, nie może okazać swego bólu.
Nawet gdy bliscy nie rozważają możliwości pozbawienia się życia, to ich
postawy wobec śmierci zmieniają się podobnie jak u osób, które przeżyły wy
buch bomby atomowej w Hiroszimie. Ujawnia się u nich całkowita obojętność
wobec śmierci. Jest im wszystko jedno, czy będą żyli, czy też umrą. Śmierć
bowiem może uwolnić ich od cierpienia. Podejmują autodestrukcyjne działania,
aby zbliżyć się do końca (Wertheimer 2001).
Bliscy samobójcy są w podobnej sytuacji jak ocaleni z Hiroszimy. Z badań
wynika, że mieli wrażenie, iż wszystkie ich emocje wygasły. Ujawniali poczucie
winy, że żyją, podczas gdy tak wielu ludzi straciło życie. Znamienne było prze
konanie, że żyją kosztem innych ludzi, bo jeżeli oni nie przeżyliby, to ktoś inny
by ocalał (Lifton 1973).
Poczucie winy pogłębiała ulga, jakiej doznali nawet przelotnie, gdy okazało
się, że żyją. Ponadto kiedyś w przeszłości chociażby chwilowo pragnęli śmierci
swoich bliskich, którzy właśnie zginęli. Podobne emocje nurtują osoby do
tknięte samobójczą śmiercią kogoś kochanego. Przed jego śmiercią w związku
z konfliktami mogli mu jej życzyć i teraz zmagają się z poczuciem winy.
8. Niewiara w samobójstwo. Bliscy często wątpią, że było to samobójstwo.
W niektórych przypadkach sporo czasu wymaga ustalenie przyczyny zgonu.
Świadectwo zgonu, wskazujące na samobójstwo, staje się przyczyną rozpa
czy (Clark, Goldney 1995). Mechanizm zaprzeczania rzeczywistości jest
znamienny dla ludzi w procesie żałoby. W przypadku samobójstwa występuje
z dużą intensywnością i może przejawiać się w różnych formach (Smolin,
Guinan 1993):
a) łagodne zaprzeczenie rzeczywistości - występuje bezpośrednio po samobój
stwie. Bliscy jeszcze łudzą się, że lekarz, wydając świadectwo zgonu, pomylił
się lub że wyniki sekcji zwłok są błędne. W większości przypadków nadzieja,
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że nie było to samobójstwo, stopniowo słabnie. Zaprzeczenie pozwoliło na
„kupienie” czasu, nim przyjmie się bolesną prawdę;
b) zaprzeczenie opóźniające proces wychodzenia z żałoby. Jest to czas konstru
owania różnych teorii i stawiania pytań, dlaczego zginął ktoś bliski. Niesły
chanie bolesna jest rekonstrukcja doświadczeń z życia zmarłego, które mogły
doprowadzić go do samobójstwa (Fine 1993). Bliscy poszukują dowodów, że
jednak nie było to samobójstwo. Czasem nawet w obliczu przytłaczających
dowodów samobójstwa niektórzy członkowie rodziny uparcie trzymają się
wersji, że nie było to samobójstwo. Podobną rozbieżność opinii można do
strzec w związku ze śmiercią Marilyn Monroe. Niektórzy są przekonani, że
było to samobójstwo, inni wiele lat od jej śmierci wciąż szukają dowodów
zabójstwa (Dunne i współ. 1987). Wymownym tego przykładem jest reakcja
rodziców Joanny Broniewskiej na jej tragiczną śmierć.
„1 września 1954 roku znaleziono Ankę martwą w jej mieszkaniu, w którym ulatniał
się gaz. ... Prowadzono śledztwo, które szybko zamknięto. Na sekcję swojego dziecka
Jaśka się nie zgadzała, nie chciała, aby ktokolwiek Ankę dotykał, kroił. Do dziś więc nie
wiadomo, co to było. Samobójstwo? Nieszczęśliwy wypadek? A może jeszcze coś inne
go? Jaśka (matka) absolutnie samobójstwo wykluczyła” (s. 134).

Odrzucenie faktu samobójstwa opóźnia zakończenie procesu żałoby;
c) zaprzeczenie w formie potępienia. Zaprzeczenie charakterowi śmierci może
się wyrazić jako potępienie, np. matka oskarża ojca, że doprowadził syna do
samobójstwa. Potępienie może być czasem irracjonalne, np. obwinianie ar
chitekta budynku, z okna którego samobójca wyskoczył (Smolin, Guinan
1993).
Silny gniew, utrzymujący się przez wiele lat, dobitnie świadczy o działaniu
mechanizmu zaprzeczania rzeczywistości (Clark, Goldney 1995). Nieuzasad
niony gniew przenosi się na różnych ludzi i nie słabnie w miarę upływu czasu.
Często członkowie rodziny wzajemnie obarczają się winą za samobójstwo. Po
wtarzający się scenariusz to współmałżonek zmarłego z jednej strony barykady,
a jego rodzice po drugiej. Konflikt jest szczególnie silny, gdy były nieporozu
mienia małżeńskie. Wszelkie formy zaprzeczania rzeczywistości są autodestrukcyjne, zapobiegają pomyślnemu rozwiązaniu procesu żałoby. Uniemożliwiają
bowiem realistyczne zmaganie się ze stratą i pracę nad swoimi emocjami.
W niektórych przypadkach zaprzeczenie rzeczywistości może przyjąć łagod
niejszą formę naśladowania sposobu myślenia i zachowania zmarłego (Leick,
Davidsen-Nielsen 1991).
9. Poszukiwanie przyczyn samobójstwa. U osób związanych emocjonalnie
z samobójcą szczególnie silne jest poszukiwanie przyczyn. Dociekanie przy
czyn samobójstwa jest często skazane na niepowodzenie. Osobom w żałobie
bardzo trudno pogodzić się z tym, że może nigdy nie poznają przyczyn samo
bójstwa. Bliscy pragną znać również szczegółowo okoliczności związane ze
śmiercią, np. czy zmarły cierpiał, zanim umarł (Clark, Goldney 2000).
Bliscy poszukują różnych tropów, które mogą im wyjaśnić samobójstwo dro
giej osoby. Zagadka samobójstwa może być wyjaśniona tylko częściowo.
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Poważne doświadczenia stresowe w życiu zmarłego naprowadzają na trop
samobójstwa lub rzucająpewne światło na samobójstwo (Wertheimer 2001).
10. Niedokończony biznes. Sprawy pomiędzy samobójcą a bliskimi najczęściej
nie zostały domknięte (Clark, Goldney 1995). Przeważnie nie było żadnego
pożegnania, ostatnia rozmowa przed śmiercią była zwyczajna, nic nie zapo
wiadało, że jest to już ostatnie spotkanie (Wertheimer 2001).
W niektórych przypadkach samobójstwo poprzedza kłótnia z kimś bliskim,
ostra wymiana zdań. Osoby związane emocjonalnie z samobójcą odczuwają
przygnębienie, że nie mogli pomóc, że mówili jakby w innym języku. Oba
wiają się, że samobójca czuł się samotny i niekochany, dlatego też odebrał
sobie życie (Clark, Goldney 1995).
Daje się wyodrębnić trzy obszary, w których można mieć poczucie niedo
kończonych emocjonalnie spraw (James, Cherry, za Dodziuk 2001).
A. Zadośćuczynienie za wyrządzone przykrości i zaniedbania. Jest to nie tyl
ko powiedzenie słowa „przepraszam ”, ale również gotowość zmiany zacho
wania.
B. Wybaczenie krzywd, jakie nam wyrządzono; miały one miejsce najczęściej
w dzieciństwie. Przebaczenie nie oznacza jednak uznania osób, które skrzyw
dziły, za niewinne.
C. Wyrażenie stwierdzeń ważnych emocjonalnie, np. „kocham cię”, „dziękuję
ci”, „byłem z ciebie dumny”.
Praca żałoby wymaga sporządzenia wykazu niedokończonych spraw i wyra
żenie na zewnątrz terapeucie, grupie wsparcia lub bliskiej, zaprzyjaźnionej,
obdarzonej zaufaniem osobie.
Wydaje się, że po samobójczej śmierci bliskiego jest szczególnie dużo nie
domkniętych spraw i niezwykle ważne jest przebaczenie.
11. Odrzucenie. Samobójca świadomie wybrał śmierć, odrzucił pomoc innych
ludzi. Pozostawił spadek w postaci piętna bólu psychicznego. Gdy samobój
ca mówił: „Nie mogę sobie poradzić ze swym problemem”, oznaczało to, iż
uważał, że również bliscy sobie z tym nie poradzą (Battle 1984). Bliskich
odrzucił jako osoby, które mogłyby pomóc. To przekonanie wywołuje w
nich gniew na zmarłego lub kryzys wartości (Clark, Goldney 1995).
Poczucie odrzucenia przez zmarłego wiąże się z agresją, która rzadko jest
ujawniana i wyrażana. Najczęściej ulega stłumieniu. Zazwyczaj osoby
w żałobie zaprzeczają agresji, ukrywają ją lub zniekształcają. Agresja nie pa
suje do obrazu osoby opłakującej, bardziej oczekuje się od niej smutku, apa
tii, łez, depresji. Dlatego też bardzo trudno uświadomić osobie, którą do
tknęła samobójcza śmierć kogoś drogiego, że odczuwa agresję. Dopiero
w trakcie terapii osoby w żałobie zdolne są do częściowego chociażby ujaw
nienia tłumionej do tej pory agresji. Agresja kieruje się na zmarłego i na inne
osoby, które udzielały pomocy w sposób niedostateczny, jak sądzą bliscy.
Obwiniają lekarzy, policję, nauczycieli. Akceptacja gniewu skierowanego na
zmarłego jest najtrudniejszym zadaniem terapii. Jest to trudne zadanie, gdyż
gniew osoby opłakującej samobójcę opiera się na trzech elementach: odrzu
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ceniu, porzuceniu, oskarżeniu. Zmarły odrzucił pomoc bliskiego, porzucił go
poprzez swoją śmierć, jak również oskarżył go (Lucas, Seiden 1987).
Bliscy również niejednokrotnie pojmują samobójstwo jako przejaw agresji
wymierzonej przeciwko sobie i często nie mylą się. W każdym bowiem sa
mobójstwie jest pewna doza pragnienia „zabicia kogoś” przez własną śmierć,
wymierzenia kary za obojętność, zdradę, urazy, konflikty (por. Stengel 1975;
Lester 1988; Maltsberger 1986; Leenaars 1991; Pilecka 2000). Zabijają się
tylko ci, których śmierci ktoś pragnął (Federn, za Stengel 1960). Ten ktoś
znajduje się w najbliższym otoczeniu samobójcy.
12. Kryzys poczucia własnej wartości to kolejna charakterystyczna cecha proce
su żałoby po śmierci samobójczej. Obniżenie poczucia własnej wartości jest
długotrwałe. Przyczynia się do tego poczucie odrzucenia przez zmarłego
oraz bilans jego, podobnie jak i własnych niepowodzeń życiowych, klęsk
i rozczarowań. Ponadto samobójstwo rzuca negatywny cień na rodzinę oraz
co najważniejsze, podważa kompetencje rodzicielskie lub roli współmał
żonka, syna czy córki. Intensywne poczucie wstydu, piętna i bezradności
przyczynia się do obniżenia poczucia własnej wartości. W tym względzie
pewną rolę mogą odegrać również stereotypy dotyczące rodzin, z których
wywodzą się samobójcy, oraz oczekiwania potępienia ze strony krewnych,
przyjaciół i znajomych (Freeman, Reinecke 1993).
13. Kryzys religijny. Samobójstwo kogoś kochanego może prowadzić do zagu
bienia wiary, zwątpienia w istnienie Boga, skoro doszło do takiej tragedii.
14. Wstyd. Wiele osób doświadcza uczucia dotkliwego wstydu z powodu samo
bójstwa bliskiego. W opinii publicznej samobójstwo silnie wiąże się z cho
robą psychiczną, a w każdym razie sygnalizuje pewne problemy w rodzinie,
w relacjach interpersonalnych. Dlatego też wiele „ofiar ocalenia” oszukuje
przyjaciół i znajomych, nie podając prawdziwej przyczyny śmierci.
15. Utrata zaufania. Bliscy samobójcy czują się opuszczeni i oszukani. Szcze
gólnie dotyczy to tych, którzy stracili współmałżonków (Clark, Goldney
1995). Niektórzy pozostają samotni przez długie lata. Samobójstwo bowiem
niszczy zdolność do ufania innym (Berman, Jobes 1991).
16. Potępienie. Wiele „ofiar ocalenia” odczuwa potępienie za samobójczą
śmierć bliskiego ze strony rodziny, przyjaciół, profesjonalistów. Czasem są
to odczucia niezgodne z rzeczywistością. Można podejrzewać, że działa tu
mechanizm projekcji. Potępienie traktująjako kolejne odrzucenie.
17. Uczucie ulgi. Rozpacz bliskich pomieszana jest z uczuciem ulgi, że odszedł
ktoś sprawiający problemy swoją depresją nieaprobowanym zachowaniem,
stawianymi wymaganiami czy też groźbami samobójstwa.
18. Ujawnienie sekretów. Śmierć samobójcza w rodzinie powoduje, że na świa
tło dzienne mogą wyjść strzeżone tajemnice, mroczne sekrety. Koliduje to
z potrzebą bycia aprobowanym przez innych. Tymczasem z samobójstwem
wiążą się różne negatywne doświadczenia, chętnie ukrywane, np. odrzuce
nie, konflikty małżeńskie, alkoholizm, narkomania, depresja itp. Alkoholizm
i narkomania nie są aprobowane społecznie, a z depresją kojarzy się choroba
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psychiczna. Ujawnienie sekretów rodzinnych nakłada dodatkowe piętno na
rodzinę, które nasila poczucie winy i wstydu.
19. Ambiwalencja uczuć. Każda miłość zawiera pewne elementy wrogości.
W związku łączącym samobójcę z bliskimi ujawniła się wrogość, która po
głębiła się po samobójstwie. Kat i ofiara są w jednej osobie. Większość
„ofiar samobójstwa” doświadcza jednocześnie miłości i wrogości. Osoba,
którą kochali, sprawiła im ból, więc nienawidzą jej za to (Clark, Goldney
1995). Dobrą ilustrację tez stanowi wypowiedź Kate Simon (1990), znanej
pisarki amerykańskiej, po samobójczej śmierci córki chorej na nowotwór
mózgu:
„Do czasu jej pogrzebu nienawidziłam jej za wszystkie cierpienia, których doznała,
a którym nie potrafiłam zapobiec, oraz ponieważ porzuciła mnie. Wyraziłam publicznie
swój dystans wobec niej poprzez niewrzucenie róży do grobu, tak jak uczynili to inni
(idiotyczny, sentymentalny gest), i nigdy nie wyryłam na tablicy nagrobnej napisu,
o który prosiła w swoim testamencie” (Simon 1990, s. 75).

20. Idealizowanie zmarłego wiąże się z zapomnieniem konfliktów, przykrych
doświadczeń. Powoduje to, że na długo pozostaje po zmarłym puste miej
sce. Nikt nie może go zastąpić, nie dorasta bowiem do ideału (Clark, Gold
ney 1995). Idealizowanie zmarłego zazwyczaj ma miejsce w pewnych eta
pach żałoby (Wertheimer 2001).
21. Kryzys tożsamości. Każdy proces żałoby doprowadza do zmian w koncepcji
siebie, „stare ja już dłużej nie jest odpowiednie dla nowych warunków” (Archer 1999, za Wertheimer 2001). Człowiek odczuwa, że jest już inną osobą,
tragiczne doświadczenie zmieniło go. Wewnętrzny świat został zdruzgotany.
Jak człowiek zdoła odbudować swój wewnętrzny świat, w znacznej mierze
zależy od tego, jaka było jego tożsamość przed samobójstwem osoby ko
chanej. Jeżeli miał poczucie bezpieczeństwa i świat zewnętrzny doświadczał
jako przynoszący wsparcie i przewidywalny, to szanse na przezwyciężenie
kryzysu są większe. Na razie jednak znajduje się pomiędzy dniem wczoraj
szym a nieznaną przyszłością. Obraz , ja” jest roztrzaskany poprzez odrzu
cenie wyrażone za pośrednictwem samobójstwa.
Terapeuci powinni mieć świadomość, że opłakujący samobójcę mają „znie
kształconą tożsamość”. Wynika to z piętna, jakim naznaczone jest samobójstwo.
W tych przypadkach optymalne jest dzielenie się swoimi doświadczeniami
z innymi, również dotkniętymi samobójstwem bliskiego (Wertheimer 2001).
W jaki sposób doświadczenie jest stratą i jak przebiega proces żałoby, czę
ściowo zależy od siły i jakości związku ze zmarłym w okresie poprzedzającym
śmierć (Bowlby 1980; Clark, Goldney 2000). Mogli doświadczyć emocjonalne
go dystansu, samobójca mógł stopniowo oddalić się od nich. Nieustannie po
wracają w myślach do okresu przed śmiercią, tak jakby jeszcze mogli zmienić
bieg wypadków.
Każdy, kto został dotknięty czyjąś samobójczą śmiercią, zachowuje to do
świadczenie na całe życie (Wertheimer 2001). Może jednak wyciągnąć z tego
gorzką i bolesną lekcję, nie tylko dla siebie, ale i dla dobra innych. Może służyć
innym pomocą i mieć pewien udział w zapobieganiu samobójstwom.
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10.1. Retrospektywne badania osób w procesie żałoby
po samobójstwie bliskiego

Ciekawe światło na populację dotkniętych samobójczą śmiercią kogoś drogiego
rzucają badania prowadzone w pierwszą rocznicę śmierci (Doyle 1975). Roczni
ce śmierci to ważne daty dla opłakujących bliskiego, szczególnie wyzwalają
wspomnienie zmarłego i okoliczności jego śmierci. Pozwalają również prześle
dzić dynamikę procesu żałoby w okresie, który minął od śmierci. Badaniami
objęto 117 osób, które wcześniej zasięgały porady psychologicznej w związku
ze stratą bliskiego (Doyle 1975). W tej populacji 25% osób w ciągu roku roz
chorowało się, np. na samoistne nadciśnienie tętnicze, a 15% było zmuszonych
do hospitalizacji z powodu swoich dolegliwości. Bliscy nie zawsze pokonują
proces żałoby, „nim powrócą do stanu normalnego, sporo muszą się nacierpieć”
(Doyle 1975, s. 24).
Proces żałoby zakończył się u 50% bliskich, 25% nie określiło swojego sta
nu. Tylko 25% związanych z samobójcą wciąż doświadczało smutku. Charakte
rystyczna była skłonność do płaczu i niechęć do wspominania zmarłego, nie
możność rozmawiania z obcymi o samobójstwie. Osoby z tej grupy wciąż nie
mogły przebaczyć zmarłemu, wciąż odczuwały żal, nie potrafiły nawiązać zna
czących więzi z innymi.
Największa trudność doświadczana przez bliskich w pierwszym roku mijają
cym od śmierci to odczucie osamotnienia współwystępujące z depresją, poczu
ciem winy, koniecznością kontynuowania życia (spektakl musi rozgrywać się
dalej). Pewien odsetek bliskich (18%) ujawnił tendencje autodestrukcyjne
w postaci gróźb samobójstwa i prób odebrania sobie życia. Jeden z nich popełnił
samobójstwo w trzy miesiące po pierwszej rocznicy od śmierci osoby znaczącej
(Doyle 1975). •
Z badań wynika ważny wniosek, że sporo ludzi już w okresie roku potrafi
uporać się z dramatycznym doświadczeniem. Dla niektórych z nich samobój
stwo osoby drogiej pozostanie największym dramatem życia, inni odczują, że
śmierć samobójcza bliskiego miała pozytywny wpływ na ich życie. Proces żało
by i związany z nim kryzys w znacznej mierze są ukształtowane przez wiele
czynników, takich jak osobowość zmarłego i opłakującego oraz rodzaj łączącej
ich więzi. W pewien sposób odmienne reakcje bliskich w procesie żałoby mogą
być wykorzystane w profilaktyce samobójstw. Odbierający sobie życie powinien
uświadomić sobie, że nie odniesie nawet pyrrusowego zwycięstwa zza grobu.

10.2. Dzieci po samobójstwie rodziców

Śmierć jednego z rodziców w okresie dzieciństwa stanowi prawdziwą psy
chiczną traumę. Niedojrzałe ego nie może bez uszkodzenia uporać się z tym
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cierpieniem. Najgorsze jednak dla dziecka jest samobójstwo jednego
z rodziców. Śmierć bowiem nie jest równa śmierci. Nagła, gwałtowna śmierć
kochanej osoby jest szczególnie trudnym przeżyciem (Spencer, Pynoos 1985).
Śmierć jednego z rodziców jest traumatycznym doświadczeniem, gdyż doty
czy głównych lęków dzieciństwa. Dziecko zazwyczaj nie boi się, że umrze,
aczkolwiek, obserwując śmierć innych, może zaakceptować własną. Przede
wszystkim jednak niepokoi się, że nie będzie osoby, która zatroszczy się o jego
potrzeby.
Rodzice w okresie wczesnych lat życia stanowią ponadto ważne wzory do
identyfikacji. Nagle pozostaje pustka po osobie, z którą dziecko się utożsamiało.
Sposób jej śmierci powraca, czasem przez całe życie. W przypadku samobój
stwa może służyć jako specyficzny przekaz, jak należy, czy też jak można, roz
wiązywać swoje problemy. Zazwyczaj dzieci są w jakimś stopniu oswojone ze
śmiercią.
Większość dzieci codziennie na ekranach telewizorów obserwuje śmierć,
gwałtowne sceny bójki. Widok śmierci na ekranie stał się już chlebem powsze
dnim. Wiele dzieci akceptuje brutalne sceny na ekranach telewizorów bez wi
docznej reakcji. Większość dramatów przedstawionych na ekranach telewizorów
kończy się szczęśliwie („dobrzy” zwyciężają, „źli” umierają). Pragnienie szczę
śliwego zakończenia różnych opowieści, filmów, stanowi dowód lęku przed
samotnością i procesem żałoby w wyniku straty. Wyraża to pragnienie zaprze
czania śmierci. Bajki o śmierci i porzuceniu uczą na poziomie wyobraźni zma
gania się z własnymi lękami i służą do zapewnienia samego siebie, że ten terror
to tylko fikcja (Molier 1967). Przecież królewna Śnieżka budzi się do życia
i wstaje ze szklanej trumny, gdy uratuje ją królewicz. Dziecko dotknięte śmier
cią bliskiego w realnym życiu jest natomiast depresyjne, ujawnia silny niepokój,
nie potrafi skoncentrować się na nauce szkolnej, nie interesuje się zabawami.
Często tłumi swój smutek. Nastrój zresztą łatwo się zmienia (Molier 1967).
Proces żałoby u dzieci ma takie same zadania do spełnienia, jak u osób doro
słych. Dziecko musi zaakceptować własną stratę i towarzyszący jej ból. Może
odczuwać złość, zmęczenie, osamotnienie, poczucie winy. Pojawiają się dole
gliwości fizyczne. Aby rozwiązać proces żałoby, musi stopniowo oddalić się od
zmarłego, osłabić więzy emocjonalne i nawiązać nowe.
Proces żałoby u dzieci znamionują typowe cechy, niespotykane u dorosłych.
Słaba koncentracja uwagi powoduje, że dorośli mogą nie zauważyć cierpienia
u dziecka. Przerzuca się bowiem z jednej aktywności do drugiej w szybkim
tempie. Nie potrafi utrzymywać smutku. Ta umiejętność wzrasta z wiekiem,
w miarę dojrzewania ego (Spencer, Pynoos 1985). Ponadto dzieci mogą nie być
zdolne do uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych, dających okazję
ujawniania własnych uczuć.
Dzieci podlegają nie tylko prawidłowo, ale również patologicznie przebie
gającemu procesowi żałoby. U dzieci może się pojawiać intensywny ból, który
dominuje nad całym życiem i jest źródłem nieprzystosowania. Żałoba może
zostać zatrzymana na jakimś etapie i nie widać jej rozwiązania. Świadczą o tym
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longitudinalne badania dzieci, których ojcowie zginęli w wojnie izraelskiej. 40%
dzieci po trzech i pół roku od tragicznej śmierci ojca ujawniało kliniczne objawy
patologicznego smutku, przejawiającego się w zaburzonym zachowaniu (Pynoos, Spencer 1985).
Szczególnie traumatycznym doświadczeniem jest samobójstwo bliskiego,
a to przez swoją dobrowolność. Cain i Fast (1966, 1969) badali wpływ samobój
stwa jednego z rodziców na dzieci. U dzieci szczególnie dotkliwe było poczucie
winy. Wyrastało ono z wczesnej i długotrwałej wrogości wobec jednego z rodzi
ców, który potem popełnił samobójstwo. Wrogość miała zatem charakter zarów
no świadomy, jak i podświadomy. W wielu wypadkach bezpośrednie wyrażenie
wrogości wobec rodzica poprzedzało jego samobójstwo. Dzieci obarczały siebie
odpowiedzialnością za śmierć rodziców.
Poczucie winy długo istniało już przed samobójstwem, a akt samobójstwa
nasilił je. Dzieci często traktowały swoje niewłaściwe zachowania jako przy
czynę samobójstwa i to z kolei stanowiło źródło poczucia winy. Należały do
nich np. późne przyjście do domu, kłótnie z rodzicami itp. W wielu przypadkach
jeden z rodziców bardzo silnie reagował na przewinienia dzieci, tak jakby były
zbrodnią, przyczyną depresji. Działo się to tuż przed samobójstwem, zatem
dzieci dostrzegały powiązania pomiędzy swoimi „przestępstwami” a śmiercią.
Dzieci miały również poczucie winy, że nie stawały po stronie ojca lub matki
(późniejszych samobójców) w czasie kłótni i nieporozumień małżeńskich. Jeżeli
rodzina miała kłopoty materialne, to dzieci miały wrażenie, że właśnie na nie
wydawano zbyt dużo pieniędzy, że one były przyczyną trudności finansowych
rodziny.
Najważniejsze jest to, że dzieci miały poczucie podstawowego braku miło
ści. Samobójstwo je potwierdzało, udowodniło ich bezwartościowość. Nie były
bowiem kochane na tyle, aby ktoś najbliższy nie zrezygnował dla nich ze śmier
ci. Każda śmierć wywołuje irracjonalne wrażenie porzucenia przez zmarłego. To
doznanie jest zwielokrotnione w przypadku samobójczej śmierci. Dzieci rów
nież ujawniały poczucie winy z tego powodu, że nie wykryły planów samobój
stwa, że nie potrafiły mu zapobiec.
Samobójcza śmierć naznaczyła rodzinę piętnem. Dotyka ono również dzieci.
Rodzina może reagować na perspektywę piętna zakazem wspominania
o przyczynie śmierci, zostawiając dziecko w wymuszonym milczeniu. Sponta
niczne wspomnienia zmarłego są niechętnie przyjmowane przez rodzinę (Spen
cer, Pynoos 1985). Niektóre rodziny unikają nawet spotkań rodzinnych w czasie
świąt, aby nie było ku temu okazji.
Bardzo często dzieciom nie wspomina się o przyczynach śmierci bliskiego
lub wręcz przyczyna śmierci jest podawana w uproszczonej wersji (Cain, Fast
1972). Nawet gdy dziecko było świadkiem śmierci lub znalazło zwłoki, jest
przekonywane, że był to tylko sen. Może to w poważnym stopniu naruszyć po
czucie rzeczywistości u dziecka. Ponieważ dziecko nie może ujawniać w takich
sytuacjach własnych uczuć, przeszkadza to pomyślnemu zakończeniu procesu
żałoby.
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Traumatycznym czynnikiem zakłócającym przebieg procesu żałoby jest wi
dok zniekształconego ciała (jeżeli dziecko było świadkiem samobójstwa lub
widziało zwłoki). Dziecko ma wtedy wielkie trudności z przywoływaniem rado
snych wspomnień związanych ze zmarłym, gdyż przypływają również wspo
mnienia ciała i okoliczności śmierci. Dzieci w wielu przypadkach walczą, aby
nie utożsamiać się ze zmarłym, ponieważ przynosi to wróżbę śmierci. Tylko
wtedy, gdy dziecko uwolni się od budzących grozę obrazów śmierci rodzica,
może go wspominać i proces żałoby potoczy się w kierunku rozwiązania (Fur
man, za Spencer i Pynoos 1985).
U dzieci, podobnie jak u osób dorosłych, budzi się silny lęk, że samobójstwo
jest ich przeznaczeniem, że wcześniej czy później również je popełnią. W nie
których przypadkach identyfikacji z rodzicem doprowadza to do śmierci samo
bójczej (Mclntosh 1987).
Przekonanie, że samobójstwo to fatum, które ciąży nad rodziną, wywołuje
fobie, a nawet tendencje do unikania przedmiotów, które mogą być użyteczne
przy popełnieniu samobójstwa (Danto 1973). Ciekawe jest to, że przy powierz
chownych kontaktach z bliskimi samobójcy identyfikacja ze zmarłym jest trud
na do uchwycenia. Z jednej strony, działa mechanizm zaprzeczenia rzeczywisto
ści, wyrażający się w przekonaniu (na poziomie świadomym), że nie było to
samobójstwo. Z drugiej strony zaś może istnieć lęk i opór przed identyfikacją
z rodzicem. Traumatyczna śmierć jednego z rodziców może również doprowa
dzić do zniekształceń rozwoju ego.
Jednym z następstw traumy doświadczanej w związku ze śmiercią rodziców
może być zawężenie procesów ego. Dziecko tłumi emocje, zatraca typową dla
tego okresu wiarę w przyszłość. Wywołuje to zawężenie wyborów życiowych
i rozwój trudności poznawczych. Postępy w nauce mogą ucierpieć z powodu
inwazji wspomnień, związanych z tragedią w rodzinie oraz skojarzeń. Powoduje
to reakcje depresyjne. Priorytet stanowią wspomnienia tragicznego doświadcze
nia kosztem innych zadań. W pewnych przypadkach wywiera to dewastujący,
długotrwały wpływ na rozwój osobowości (Spencer, Pynoos 1985).
Zmieniają się również postawy wobec śmierci. Może być ona upragniona
dzięki marzeniom dzieci o połączeniu ze zmarłym rodzicem. Ponieważ dzieci
doznają depresji, mającej przeważnie charakter reaktywny, wzmaga się realne
zagrożenie samobójstwem.
Niewątpliwie nagła i niespodziewana śmierć bliskiego koliduje
z wyrażeniem smutku i opóźnia pomyślne zakończenie procesu żałoby
z powodu szoku, który wywołuje, oraz mechanizmów obronnych, które się uru
chamiają. Śmierć nagła często jest skutkiem przemocy zadanej sobie lub wymie
rzonej przez innych (Parkes, Weiss 1983). Jest to szczególnie trudne dla dzieci,
których osobowość wciąż jest w toku intensywnego rozwoju. Z drugiej zaś stro
ny, „śmierć bliskiej osoby jest najcięższą psychologiczną traumą, jakiej doznają
ludzie w ciągu swojego życia i nawet przygotowanie się do niej nie zmienia tego
faktu” (Parker, Weiss 1983).
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Im młodsze jest dziecko, tym mniej jest przygotowane psychicznie na ciężar
tej straty. Z drugiej zaś strony, gdy dziecko straci rodziców, nie potrafi zrozu
mieć szerszego znaczenia tej śmierci, nie wie jeszcze nic o jej tragicznych kon
sekwencjach. Dopiero rozpoczyna życie, poza rozpaczą jest jeszcze nadzieja, że
może zapełnić puste miejsce poprzez zwrócenie się ku innym ludziom. Nie wie,
że śmierć ta wywrze wpływ na całe jego życie (Caplan 1995).
W okresie dorastania społeczne i psychologiczne procesy przygotowują
dziecko na opuszczenie domu i rodziny. Nawet gdy opuszcza dom rodzinny
i zakłada własną rodzinę, zawsze nosi w sobie rodzica, rodzice pozostają jego
częścią. Bez względu na to, czy utrzymują bliski kontakt z rodzicami, dalej to
czy się dialog z rodzicem stanowiącym źródło autorytetu, modelem do naślado
wania lub odrzucenia, siłą kierującą (Caplan 1995). Ten dialog trwa wciąż nawet
wiele lat po śmierci rodziców, aż do własnej śmierci.
Rodzice bowiem w pierwszych latach życia ustanawiają pewne reguły,
wszczepiają zasady postępowania. Nie ma już możliwości całkowitego odejścia
od nich. One tkwią. Rodzice również przedstawiają dziecku własną najbardziej
trwałą wizję świata i innych ludzi. Śmierć rodziców, niezależnie od wieku, po
woduje uczucie, że nie ma już nikogo na straży. Wiele osób po śmierci rodzica
doznaje nieodpartego wrażenia, że teraz znajduje się na pierwszej linii strzału.
Rodzice stanowią jakby naturalną zaporę przed śmiercią. Nawet gdy rodzice nie
byli osobami idealnymi, a syn czy córka mieli do nich żal, niejednokrotnie do
brze uzasadniony, to póki żyli, zawsze była nadzieja, że mogą się zmienić.
Śmierć tę nadzieję na zawsze niweczy (Smolin, Guinan 1993). Nawet naturalna
śmierć rodziców wywołuje poczucie opuszczenia i porzucenia, które silnie
wzrasta po śmierci samobójczej. Osoba tak bliska opuściła ten świat z własnego
wyboru. Rodzi się gniew nawet pośród rozpaczy i smutku. Niezależnie od wieku
czy też okoliczności, nikt nie jest przygotowany na takie traumatyczne doświad
czenie (Smolin, Guinan 1993).
Wpływ samobójczej śmierci ojca bardzo dobrze ilustruje przypadek śmierci
ojca Ernesta Hemingwaya. Ernest za samobójstwo swojego ojca obwiniał mat
kę. Już wiele lat po samobójczej śmierci męża matka pisarza napisała do niego
list, prosząc go o spotkanie i wyznając, że wciąż go kocha. Syn bowiem unikał
wszelkich kontaktów z matką. List ten uaktywnił tylko niechęć do niej. Stwier
dził, że nienawidzi jej, ponieważ zmusiła jego ojca do samobójstwa i nigdy nie
chce się z nią zobaczyć. Gdy dwa lata później umarła, nie brał udziału w jej
pogrzebie. Wyznał, że od dłuższego czasu już nie kocha swojej matki. Kochał
ją zanim zaczęła być „okrutna” dla ojca. Jeszcze kilka dni przed własną samo
bójczą śmiercią wspominał, że matka jest winna śmierci ojca (Kert 1983).
Samobójstwo ojca na zawsze zmieniło relacje Ernesta z własną matką. Za
pewne dzieje się tak w wielu rodzinach. Oskarżenie jednego z rodziców pogłę
bia dramat rodzinny. W samobójstwo rodzica, tak jak innej bliskiej osoby, wple
ciony jest wątek okresu poprzedzającego samobójstwo. Nie powstaje ono
w próżni. Osoba, która popełniła samobójstwo, musiała być przez jakiś czas
w depresji lub też mieć poważne problemy życiowe. Wtedy dziecko przejęło
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opiekę nad nią. Jest to trudne zadanie. Człowiek w depresji może wymagać
wiele uwagi, której wycofanie nasila depresję i rozpacz. Niekiedy dziecko my
śli, że odwrócenie uwagi może doprowadzić rodzica do wniosku, że nie ma już
po co żyć. Czasem dziecko może nawet pragnąć, żeby rodzic depresyjny, zależ
ny, stawiający nieustanne wymagania odszedł. Gdy takie myśli się pojawiają, są
zazwyczaj szybko wypierane w podświadomość. Potem, po samobójczej śmierci
rodzica, stanowią zarzewie poczucia winy. Znana jest teza psychoanalityków, że
również w otoczeniu samobójcy trzeba poszukać kogoś, kto życzył mu śmierci,
a nie tylko zastanawiać się, kogo samobójca chciał zabić poprzez swoją śmierć.
Niezależnie od okoliczności, śmierć rodziców jest zawsze bolesna. Więcej
cierpienia sprawia śmierć samobójcza. W procesie żałoby rysują się tutaj dwa
zadania - najpierw trzeba przepracować smutek, poczucie winy, gniew, potępie
nie samobójstwa, aby opłakiwać stratę. Samobójstwo stanowi taki szok, że
człowiek najpierw musi się z tym uporać, aby pojąć znaczenie straty. Matka lub
ojciec nie żyjąi nigdy już nie powrócą (Smólin, Guinan 1993).
Śmierci rodziców, nawet samobójczej, nie można traktować jednolicie. Są
bowiem osoby, które wyłamują się spod tych ogólnych reguł. Nie można twier
dzić, że są dzieci, które nie kochają swoich rodziców. Im bliższy był związek ze
zmarłym, tym większe trudności w procesie żałoby. Intensywność i jakość
związku ze zmarłym determinują przebieg procesu żałoby. Wiele osób po stracie
kogoś z rodzeństwa lub jednego z rodziców nie sądzi, aby ta strata miała jakieś
znaczenie dla ich funkcjonowania. Szczególnie dotyczy to mężczyzn (Cleiren
i współ. 1994). Na przykład we Francji 10% osób dorosłych nie wie, czy ich
rodzice jeszcze żyją (Thomas 1993). Oznacza to całkowite wygaśnięcie więzi
emocjonalnych z rodziną i zupełną obojętność.
Zdarza się również, że śmierć kochanej osoby przynosi pozytywne zmiany,
np. w postaci większej możliwości dysponowania czasem czy też większej nie
zależności. Na przykład śmierć osoby dominującej, wywierającej presję na oso
bę, z którą była związana, wywołuje wzrost poczucia własnej wartości (Cleiren
i współ. 1994).
Szczególnie samobójcza śmierć bliskiego, którą niektórzy uznają za „naj
większe nieszczęście, jakie może dotknąć człowieka” (Smolin, Guinan 1993),
może przynieść pewne pozytywne zmiany w życiu opłakującego. Oznacza bo
wiem koniec pełnego lęku wyczekiwania na złą wiadomość, na zrealizowanie
wypowiadanych gróźb, kończą się konflikty. Ulga wymieniana jest przez wielu
terapeutów jako ważny rys procesu żałoby po samobójczej śmierci.

10.3. Samobójstwo dziecka

Określenie „dziecko” w tym przypadku dotyczy synów i córek, niezależnie od
ich wieku. Większość rodziców twierdzi, że „śmierć dziecka jest to największe
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nieszczęście, jakie może się wydarzyć”. Rodzice, którzy stracili dziecko mówią:
„Nic gorszego nie mogło nas spotkać” (Caplan 1995). Proces żałoby u rodziców,
szczególnie matek, ma wyjątkowo bolesny i trudny przebieg i nigdy się nie koń
czy (Caplan 1995). Dzieje się tak z wielu przyczyn. Oczekuje się, że dziecko
przeżyje rodziców, więc jego śmierć stanowi odwrócenie naturalnego biegu
wypadków. Nie jest wskazane konstruowanie hierarchii strat, niemniej wiele
osób zgodzi się z tym, że strata dziecka jest najtrudniejszym doświadczeniem,
smutek trwa najdłużej lub może nawet nigdy się nie skończyć.
Dziecko stanowi odzwierciedlenie rodziców. Proces wychowania dziecka
dostarcza wzmocnień, które przychodzą ze świadomością, że są zdolni zaspo
kajać, ochraniać, spełniać potrzeby dziecka. Gdy starsze dziecko spełnia aspira
cje rodziców, wówczas ich wartość wzrasta w ich własnych oczach. Gdy zaś
dziecko nie spełnia pragnień i marzeń rodziców, wtedy ich poczucie własnej
wartości zmniejsza się. Pragnienie, aby generować własne życie, wyrasta
z pragnienia rozszerzenia własnej egzystencji o nowe i „lepsze” wydanie. Gdy
dziecko zostaje stracone, lustro własnej wartości i władzy oraz siły ginie raz na
zawsze (Caplan 1995).
Istnieje nawet specjalny termin - Ille Faciet (Schalin 1974), mający zasto
sowanie wobec synów, którzy powinni spełniać oczekiwania ojców. Często
wymaga to kontynuacji zawodu ojca, odniesienia sukcesu w różnych dziedzi
nach, np. naukowej. Czasem zdarza się, że ojciec nie spełnił oczekiwań swojego
ojca i żywi nadzieję, że jego własny syn je wypełni. Termin Ille Faciet nawią
zuje do wszelkich oczekiwań i zobowiązań, obejmuje również zagrożenie zwią
zane z niezrealizowaniem oczekiwań i marzeń rodziców. Obietnica może prze
kształcić się w budzące lęk zobowiązanie, które zagraża życiu. W niektórych
przypadkach (gdy nie ma syna) zobowiązania przesuwane są na córki.
Ille Faciet zazwyczaj nie jest świadomie spostrzegane jako niepożądane.
Najczęściej rodzi jedynie lęk przed rozczarowaniem rodziców. Rzadko zdarza
się kwestionowanie od razu ich oczekiwań. Tymczasem niespełnione pragnienia
i marzenia rodziców są rzutowane na dzieci, które świadomie lub podświadomie
dążą do pewnych celów. Narcystyczny głód rodziców, który pragną nasycić
poprzez dzieci, przynosi taki skutek, że dziecko nie może znaleźć własnego ,Ja”,
nie czuje się sobą (Schalin 1974).
Matki, które nie mają szacunku dla siebie samych, i ojcowie, odczuwający
własną bezużyteczność, nie mogą ofiarować dziecku nic poza podziwem
i pochwałami. Rodzi się tutaj pytanie: jak długo pochwały mogą ogrzać poczu
cie własnej wartości, zanim zacznie się domagać nowych osiągnięć? Jeżeli mi
łość rodziców nie jest oparta na miłości do siebie, to niezwykle trudno zastąpić
ją pochwałami lub podziwem. Rodzice o naturalnej dawce narcyzmu nie nakła
dają na dzieci nadmiernych oczekiwań. Dziecko swobodnie może wybierać
własną drogę życia, będąc wartością dla rodziców. Otrzymało miłość w wystar
czającej dawce, bez zobowiązań.
Jest pewna różnica pomiędzy narcyzmem dziecka i dorosłego. Dziecko ab
sorbuje w sobie rodzica, który staje się częścią ,ja”. Natomiast rodzic pragnie,
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aby dziecko nie było tym, kim on jest, lecz również tym, kim nie mógł być
w życiu. Gdy dziecko umiera, rodzic traci znaczącą część swojego ,ja” idealne
go, nadzieję i nową szansę na spełnienie niezrealizowanych marzeń i snów. To
pragnienie, aby dziecko spełniło niezrealizowane marzenia rodziców, aby stało
się lepszym wydaniem ich ,ja”, jest znamienne dla większości rodziców. Nie
którzy jednak bardzo silnie narzucają dziecku przymus spełnienia ich planów
i zamierzeń, wymuszają na nim konieczność pójścia drogą wytyczoną przez
nich. Nie biorą pod uwagę osobistych zainteresowań syna czy córki. Ta presja
może zaprowadzić dziecko na drogę autodestrukcji, jest jednym z najpoważniej
szych błędów wychowawczych. Świadomość zawiedzenia nadziei i marzeń
rodziców jest trudnym i bolesnym doświadczeniem, tkwiącym u podłoża działań
auodestrukcyjnych. Jednak rodzice świadomi zagrożeń, jakie niesie narzucanie
drugiemu człowiekowi własnej drogi życiowej, nie potrafią chociażby w głębi
duszy powstrzymać się od pragnień i marzeń związanych z przyszłością dziec
ka. Dziecko ma być ich nowym, lepszym wydaniem, które uniknie błędów po
pełnionych przez nich. Rodzice również czują się odpowiedzialni za dobre sa
mopoczucie dziecka, i to od chwili jego urodzenia. W szczególny sposób doty
czy to matek. To uczucie nigdy nie mija, niezależnie od wieku dziecka. Jeżeli
dziecko popełni samobójstwo, rodzi to szczególnie dotkliwe poczucie winy.
Znękany bólem ojciec samobójcy powiedział: „Każdy z nas żyje ze swoim
wstydem i ukrytym poczuciem winy. Ale ten, kto popełnia samobójstwo, rzuca
winę na innych” (Levine 1999, s. 225).
To poczucie winy uwikłane jest w różnoraki kontekst. W każdym stadium
rozwoju dziecko odzwierciedla różne nadzieje, marzenia, plany swoich rodzi
ców. Zmieniający się obraz dziecka odpowiada różnym stronom obrazu rodzi
ców. W każdym okresie poczucie winy rodziców może mieć inny charakter.
Gdy umiera niemowlę, matka może oskarżać siebie o brak dostatecznych umie
jętności sprawowania opieki. Śmierć dziecka w okresie szkolnym powoduje, że
rodzice potępiają siebie za zbyt surowe traktowanie go, za stawianie mu bardzo
wysokich wymagań lub też ich brak. Śmierć nastolatka może być traktowana
jako swoisty komentarz ich sposobu wychowania, systemu zasad (Caplan 1995).
Lęk przed wystawieniem na widok publiczny jest również jedną ze stron poczu
cia winy. Często rodzice samobójcy mają wrażenie, że poprzez swoje samobój
stwo dziecko pokazało światu, że nie są odpowiednimi rodzicami. Po samobój
stwie dziecka rodzice swój system wychowania biorą jakby pod mikroskop
i rozpaczliwie poszukują przyczyn samobójstwa w swoim postępowaniu (Wetheimer 2001). Mają poczucie, że zawiedli swoje dziecko, nie potrafili sprostać
jego oczekiwaniom. Społeczeństwo często potępia rodziców za niepowodzenia
i problemy dzieci. Ci zaś najpierw obwiniają siebie za własne możliwe zanie
dbania i uchybienia. Potem poszukują kogoś innego, aby zrzucić z siebie ciężar
potępienia. Bardzo często tą drugą osobą jest drugi rodzic. W tej sytuacji wiele
małżeństw rozpada się, gdy dziecko popełnia samobójstwo (Smolin, Guinan
1993).
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Należy dodać, że znaczna część publikacji naukowych z dziedziny suicydologii poświęcona jest błędom wychowawczym rodziców w kontekście zachowań
autodestrukcyjnych. Po samobójczej śmierci dziecka rodzice nie potrafią unieść
ciężaru tej winy. Ich wzajemne oskarżanie się jest częste, ale zdarza się również,
że jeden z rodziców tłumi gniew do partnera, nie chce sprawiać już więcej bólu,
stara się uchronić drugą osobę od prawdy, może również nie ujawniać własnych
uczuć, gdyż obawia się reakcji drugiej osoby. Konsekwencją takiego postępo
wania jest nieszczere i wymuszone zachowanie. Tłumiony gniew znajduje ujście
we wrogości. Ukrywanie własnych uczuć prowadzi także do poczucia samotno
ści. W tej sytuacji może dojść do rozstania współmałżonków.
Inny aspekt poczucia winy wiąże się z nieuchronieniem syna czy córki przed
samobójstwem. Wszyscy związani z samobójcą stale zadają sobie pytanie: „Co
mogłem zrobić, aby do samobójstwa nie dopuścić?” Do świadomości docierają
myśli, że „powinni być lepsi i bardziej kochać” (Levine 1999).
To, co działo się przed samobójczą śmiercią w rodzinie, jest tak samo ważne,
jak i to, co jest potem. Historie rozstań i separacji powtarzają się z jednego po
kolenia w następne, tworzy się swoisty łańcuch rodzinnych zaburzeń, strat, roz
stań, separacji, psychopatologii i samobójstwa na końcu (Seguin i współ. 1995).
Ta teza stała się bodźcem do badań ilustrujących wpływ matek na zachowanie
autodestrukcyjne ich dzieci. Seguin i współ. (1995) objęli badaniami 16 matek,
które straciły dorosłego syna w wyniku samobójstwa, i 16 matek, których syno
wie zginęli w wypadku samochodowym. Matki, których synowie popełnili sa
mobójstwo, doświadczyły we własnym dzieciństwie więcej strat niż matki
z grupy porównawczej. Matki i synowie w tej grupie częściej przeżywali rozsta
nia w dzieciństwie, we wczesnym okresie ich życia. Weryfikowało to teorię
Bowlby’ego (1980), że wczesne doświadczenie rozstań i nieodpowiednie spra
wowanie opieki .generuje brak poczucia bezpieczeństwa, osłabia poczucie wła
snej wartości i czasem stanowi przeszkodę do nawiązania stałych i nasyconych
poczuciem bezpieczeństwa związków. Matki, które w dzieciństwie doświad
czyły strat, mają trudności w nawiązaniu stałych związków nawet
z kochającymi partnerami. Ujawniają tendencję do zrywania więzi i stosowania
niewłaściwych praktyk wychowawczych. Ryzyko depresji jest podwyższone. Te
matki mogą mieć trudności w przywiązaniu do własnych synów. Brak uczucio
wych związków w rodzinie, jej rozpad i doświadczenie strat są czynnikami ry
zyka depresji i w efekcie samobójstwa.
Samobójstwo jest zjawiskiem bardzo złożonym, skomplikowanym,
o wieloczynnikowej etiologii. Nie można oskarżać rodziców o śmierć własnego
dziecka. Można jedynie dla dobra innych wskazywać na pewne błędy wycho
wawcze, które przyczynić się mogą do samobójstwa. Nie można zapomnieć, że
rodzice w większości przypadków są pogrążeni w rozpaczy i wymagają pomocy
terapeutycznej. Proces żałoby jest szczególnie trudny dla matek. Jest to szcze
gólna grupa, jak wynika z badań Cleiren i współ. (1994), która niezależnie od
przyczyny śmierci dziecka (bez względu na wiek) doznaje różnych problemów
zdrowotnych, wycofuje się z życia społecznego, jest depresyjna. Cleiren i współ.

Kryzys po stracie osoby znaczącej

153

(1994) porównali procesy żałoby u bliskich osób zmarłych z różnych przyczyn:
samobójstwa, wypadku samochodowego, choroby. Najważniejszy jest rodzaj
związku, jaki łączył ze zmarłym, a nie przyczyna śmierci. Kształt i intensyw
ność smutku w znacznej mierze zależy od związku z osobą utraconą. Najwięk
sze problemy w adaptacji do straty w przebiegu procesu żałoby mają matki, i to
niezależnie od wieku i rodzaju śmierci dziecka. Natomiast dorośli synowie tylko
w bardzo rzadkich przypadkach mieli trudności w pogodzeniu się ze śmiercią
matki. Spotkano również osoby, które twierdziły, że śmierć bliskiego nie wy
wołała żadnych zmian w ich życiu, nie odczuwały żadnego bólu.
Tak więc najbardziej cierpią matki, gdy umiera ich dziecko - bez względu na
wiek. W literaturze przedmiotu są sprzeczne doniesienia dotyczące przyczyn
śmierci i ich związku z procesem żałoby. Większość badaczy podkreśla jednak,
że największym ciosem jest samobójcza śmierć, która w bardzo silnym stopniu
wyzwala poczucie winy i podważa kompetencje wychowawcze rodziców. Do
browolność tej śmierci jest szczególnie trudna do zniesienia. Można zgodzić się,
że śmierć samobójcza dziecka to największe nieszczęście, jakie może spotkać
rodziców. Należy pamiętać, że wyzwala gniew na sprawcę cierpienia. Swoistym
przykładem gniewu na samobójcę jest opis pogrzebu syna Daniel Steel (2002):
„W pochówku miała wziąć udział jedynie najbliższa rodzina i małe grono przyjaciół.
Zadzwoniłam do nich wszystkich i zaproponowałam na cześć Dicka obchody «Dnia złego
smaku». Skoro on w jakże nieprzyzwoity sposób opuścił nas tak nagle, my powinniśmy
się teraz ubrać, jakbyśmy mieli go naprawdę zawstydzić. Myślę, że w rzeczywistości bar
dzo by mu się podobał ten pomysł. Pasował do jego poczucia humoru. Chciałam w ten
sposób poprawić nastrój dzieci. Wszyscy przebrali się w swoje najgorsze ubrania: fartu
chy, kombinezony robocze, wypłowiałe koszule, wojskowe buty i okulary słoneczne naj
gorszego gatunku .... Znajomy muzyk grał melodie z «Ulicy Sezamkowej», kaplica zo
stała przystrojona bukietami kolorowych róż, dwóch księży szybko wyrecytowało swoje
modlitwy...” (s. 273)

W opisie tego pogrzebu dochodzi do głosu agresja matki skierowana w sto
sunku do syna, który w „nieprzyzwoity sposób opuścił rodzinę”. Przypomina to
okres, w którym samobójcę grzebano z kołkiem w sercu lub pod płotem.
Wielu rodziców mimo bólu i cierpienia odczuwa ulgę. Jest to reakcja niespo
dziewana i nieoczekiwana, napełniająca poczuciem wstydu, pogłębiająca poczu
cie winy. Rodzice odczuwają wstyd przed wyznaniem komuś, że śmierć ich
dziecka przyniosła poczucie ulgi (Smolin, Guinan 1993). Można przypuszczać,
że poczucie ulgi jest szczególnie silne u tych rodziców, których dzieci wcześniej
przysparzały wiele trudności wychowawczych. Powiązanie depresji i antyspo
łecznego zachowania najczęściej poprzedza samobójstwo nastolatka (Shaffer,
Fisher 1981).
Potencjalni samobójcy często są również uzależnieni od alkoholu lub narko
tyków, mają trudności w szkole i konflikty z rodzicami. Niejednokrotnie rodzice
poszukiwali pomocy na zewnątrz. Wymaga to zarówno zaangażowania emocjo
nalnego, jak i ponoszenia kosztów materialnych. Samobójstwo kończy okres
chaosu i nieustannych zmartwień. Rodzice ze wstydem wyznają, że już nie boją
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się dźwięku telefonu, już nie obawiają się, że ktoś zadzwoni z tragiczną wiado
mością, że syn lub córka odebrali sobie życie, że to już się stało. Pojawia się
naturalne poczucie ulgi, że skończyły się problemy i trwożne oczekiwanie na
śmierć, mimo że teraz jest jeszcze więcej problemów i rozpoczyna się proces
żałoby (Smolin, Guinan 1993).
Po samobójstwie jednego z dzieci trudno jest spełniać funkcje rodzicielskie
wobec pozostałych. Rodzice, owładnięci smutkiem i depresją, mają trudności
w koncentracji na różnych sprawach dnia codziennego. Rodzeństwo samobójcy
w tym czasie cierpi nie tylko z powodu straty, ale również dlatego, że rodzice
pochłonięci własnym bólem okazują im mało zainteresowania, a w tym okresie
potrzebują najwięcej troski i uwagi.
Niekiedy miłość do zmarłego dziecka zagłusza uczucie do pozostałych przy
życiu. Interesujący przykład tego typu postawy znajdujemy w autobiograficznej
książce M. Cardinal (1995). Autorka była nieustannie porównywana ze swoją
zmarłą siostrą i miała wrażenie, że matka kocha tylko tamto, nieżywe już dziec
ko:
„Na cmentarzu jej dziecko było jedynie wielką płytą z białego marmuru. Podczas
rozmów z kamieniem zdarzało się, że całowała go z bezgraniczną czułością. W tych mo
mentach chciałabym być kamieniem, a co za tym idzie - martwą” (Cardinal 1995, s. 170).

Samobójstwo dziecka podważa również wiarę we własne kompetencje wy
chowawcze, może również zmieniać postawy w stosunku do pozostałych dzieci.
Prawdopodobna jest tendencja do nadmiernej opiekuńczości wobec tych dzieci,
które pozostały przy życiu. Stanowi jakby swoistą kompensację popełnionych
błędów (Smolin, Guinan 1993).
Rozważania o cierpieniach rodziców nie mogą przysłonić faktu, że relacje
pomiędzy nimi, jak również ich związki z dzieckiem, korelują z tendencjami
autodestrukcyjnymi (por. Ringel 1987; Pilecka 1995). Badania dotyczące dobre
go samopoczucia psychicznego dzieci kładą nacisk na jakość związku pomiędzy
rodzicami a ich potomstwem (Burghes i współ. 1997). Barnett i współ. (2002)
wykazali, że synowie, którzy mają pozytywne relacje ze swoimi matkami i oj
cami, ujawniają niski poziom psychologicznego dyskomfortu, jego nasilenie
współwystępuje z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Na uwagę zasługują ba
dania 2722 dorastających (1124 mężczyzn, 1402 kobiety, 146 nie ujawniło
swojej płci) w Wielkiej Brytanii, którym rozesłano anonimowe kwestionariusze.
11% badanych w tej populacji było po próbach samobójczych. Osoby po pró
bach samobójczych statystycznie częściej niż ich rówieśnicy odczuwali brak
zaangażowania rodziców, mieli problemy z policją, nadużywali alkoholu lub
narkotyków, gdy odczuwali stres, ujawniali słabą motywację do nauki.
Związek pomiędzy zaangażowaniem rodziców a zachowaniem autodestrukcyjnym nie był silniejszy w przypadku synów niż córek, nie był również zwią
zany ze strukturą rodziny (Flouri, Buchanan 2002). Badania potwierdziły po
przednie doniesienia, że niezależnie od emocjonalnego wsparcia rodziców, ich
odpowiedzialność, zaangażowanie i dostępność odgrywają znaczącą rolę
w profilaktyce samobójstw.
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Musimy jednak pamiętać, że samobójstwo jest zjawiskiem o wieloczynnikowej etiologii. Odgrywają w niej rolę nie tylko błędy wychowawcze, rodziców.
Często lub nawet najczęściej rodzice nieświadomie popełniają błędy wycho
wawcze, mające tragiczne następstwa. Proces wychowania jest w znacznej mie
rze wyuczony. Rodzice tylko powielają nieświadomie błędy swoich rodziców
lub też starają się zrekompensować własne niepowodzenia i klęski poprzez
dziecko. W proces wychowania uwikłana jest osobowość rodziców i ich bagaż
doświadczeń. Wyciska to piętno na metodach i celach wychowania. Samobój
stwo dziecka (niezależnie od wieku) jest szokiem, przyczyną prawdziwego cier
pienia, szczególnie dla matek. Aby rodzice mogli pokonać kryzys związany
z samobójstwem, muszą się pozbyć poczucia odpowiedzialności za tę śmierć.
Popełnili jakieś błędy w procesie wychowania, ale samobójstwo popełnia za
zwyczaj tylko jedno z dzieci.
W procesie żałoby pomaga również uświadomienie sobie, że są potrzebni
jeszcze innym dzieciom. Jest to szczególnie ważne, gdyż samobójstwo zmienia
postawy do pozostałych dzieci. Może pojawić się pragnienie, aby dzieci uwiary
godniły ich kompetencję jako rodziców. W ten sposób chronią swoją opinię
w oczach świata, dają odpór podejrzeniom, że musieli popełnić jakieś błędy,
skoro doszło do samobójstwa (Smolin, Guinan 1993). Wywierają presję na dzie
ci, aby były idealne, stanowiły oczywisty dowód, że tamta śmierć nie miała nic
wspólnego z postawami rodziców.
Samobójstwo jednego z dzieci staje się centralnym tematem w rodzinach
nim dotkniętych. Zabarwia wszystko, co się potem wydarzy przez dłuższy czas.
Zdarza się, że matki do końca swojego życia nie mogą wyzwolić się od cierpie
nia spowodowanego samobójstwem dziecka.

10.4. Samobójstwo współmałżonka

Podobnie jak i w innych procesach żałoby, po samobójczej śmierci współmał
żonka ujawnia się cała gama emocji: od poczucia odrzucenia, winy, gniewu,
rozpaczy, aż po ulgę.
Z badań osób uczestniczących w grupach wsparcia dla „ofiar samobójstwa”
wynika, że w przypadku śmierci współmałżonka najsilniejszy jest gniew zwią
zany z poczuciem odrzucenia. Współmałżonkowie, podobnie jak i inni bliscy,
czująsię zranieni i zdradzeni. Nie zasięgnięto ich porady, samobójca nie zwrócił
się do nich ze swymi problemami, uznał, że nie mogliby pomóc (Fine 1997).
Samobójstwo zazwyczaj kończy małżeństwo, które obfitowało w głębokie kon
flikty i nieporozumienia. Depresja lub inne problemy psychologiczne czy też
psychiatryczne współmałżonka czyniły pożycie małżeńskie trudnym, wywoły
wały gniew lub zniecierpliwienie.
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W procesie żałoby, zwłaszcza po samobójstwie, przychodzą wspomnienia
wszelkich oskarżeń, zaniedbań, słów wypowiadanych w złości wobec współ
małżonka, który odebrał sobie życie. Nasila to poczucie winy.
Ważne jest również to, że w każdym akcie samobójczym zawarty jest ele
ment silnej agresji zwróconej przeciwko innej osobie (Menninger 1938; Meerloo 1962; Maltsberger 1986). Samobójstwo stanowi rodzaj specyficznej zemsty.
Szczególnie współmałżonkowie skłonni są traktować samobójstwo jako zemstę.
W akcie samobójstwa zawarta jest przemoc, samobójca jednocześnie niszczy
swoje ciało i wymierza zemstę. Większość bliskich nie chce odczuwać, że stała
się obiektem cudzej agresji, ale nie można zaprzeczyć sadystycznemu charakte
rowi samobójstwa (Barnett, Hale 1985). Można oczekiwać, że ta wrogość często
wymierzona jest przeciwko współmałżonkowi w niełatwym związku.
Śmierć współmałżonka może powodować szereg trudności życiowych, ta
kich jak konieczność samotnego wychowywania dzieci, poważne kłopoty mate
rialne, gdy zabrakło np. jedynego żywiciela rodziny. Współmałżonek teraz sam
musi zmagać się z tymi problemami, co jest trudne. Osoba, która odbiera sobie
życie, ucieka od bólu psychicznego, ale zostawia to ponure dziedzictwo swoim
bliskim. Wstyd, poczucie winy, upokorzenia, gniew, samotność i lęk pozostają
w spadku i przechodzą na innych. To tak, jakby samobójca powiedział: „Chcę,
abyś wiedział, jak ja się czuję” (Shneidman 1993). Te wszystkie emocje utrud
niają rozwiązywanie codziennych problemów, których może być znacznie wię
cej po śmierci męża lub żony.
Wśród współmałżonków żywe jest poczucie opuszczenia. Pojawiają się
wciąż pytania: „Co się stało z tobą lub ze mną, że zdecydowałeś się na odebra
nie sobie życia?”, „Dlaczego mnie porzuciłeś?”. Gdy ktoś popełnia samobój
stwo, to myśli tylko o sobie, nie troszczy się o innych. To przekonanie nasila
smutek (Fine 1997).
Inna charakterystyczna cecha, utrudniająca przebieg żałoby po samobójstwie
współmałżonka, to szczegółowa analiza pożycia małżeńskiego, „branie pod
lupę” całego przebiegu małżeństwa przez krewnych, znajomych, przyjaciół
(Cain, Fast 1972). Wszyscy doszukują się przyczyn samobójstwa. Rodzice
i rodzeństwo osoby zmarłej zazwyczaj oskarżają współmałżonka (Smolin, Gu
inan 1993). Jest to specyficzny sposób ucieczki przed własnym poczuciem winy.
Agresja zostaje przeniesiona na pozostałego przy życiu współmałżonka. On czy
też ona stają się kozłem ofiarnym, na którego zrzuca się odpowiedzialność. Ta
tendencja jest szczególnie silna również dlatego, że istnieje skłonność do ideali
zowania postaci zmarłego. Istnieje również kulturowy przekaz, aby nie mówić
źle o zmarłym, który jest już bezbronny i nie może nic tłumaczyć, wyjaśniać,
usprawiedliwiać.
Osoba, która podjęła decyzję o odebraniu sobie życia, czuła się za nią odpo
wiedzialna. Inni nie traktują tego w ten sam sposób, oskarżenia kierują pod ad
resem osób związanych z samobójcą (Wertheimer 2001). Szczególnym obiek
tem ataku staje się współmałżonek.
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Nie można jednak zapominać o tym, że samobójstwo w szczególny sposób
związane zarówno jest z depresją, jak i z uzależnieniem od alkoholu czy narko
tyków. Niektórzy badacze podkreślają, że funkcjonowanie rodzin, w których
jedno z małżonków cierpi na depresję, jest bardzo zaburzone, silniej niż w przy
padku uzależnień czy też schizofrenii. W okresie choroby ujawnia się wrogość,
napięcie, poczucie wzajemnego niezrozumienia, odrzucenia.
Najczęściej nieprawidłowe postawy wobec osoby depresyjnej wynikają za
równo z niedostatków wiedzy, jak i z poczucia bezradności, lęku i trudności,
jakie przysparzają kontakty z takim człowiekiem (Dudek, Zięba 2002).
Ogromnie trudne jest również pożycie małżeńskie z osobą uzależnioną, nie
jednokrotnie stanowi ono jedno pasmo konfliktów, nieporozumień, walk. Koń
czy je samobójstwo, pozostawiając ulgę, powiązaną z poczuciem winy.
Ważne jest również to, że relacje pomiędzy współmałżonkami mają prze
ważnie charakter ambiwalentny. Ambiwalencja jest znamienna dla wszystkich
związków człowieka. Freud (Flugel 1939) podkreśla, że relacje rodzinne wy
wołują zarówno miłość, jak i nienawiść. W przypadku osoby o tendencjach
autodestrukcyjnych ambiwalencja wydaje się silna. Samobójcza śmierć jednego
z nich nasila te tendencje, miłość pomieszana jest z wrogością, o ile w ogóle
miłość jeszcze istniała. Łatwiej w tej sytuacji o nasilenie gniewu wobec sprawcy
nieszczęścia. Gniew powoduje, że osierocony małżonek myśli: „Jak mogłeś mi
to zrobić?”, zamiast: „Jestem okropna, dlatego zasłużyłam na takie nieszczę
ście” (Smolin, Guinan 1993).
Gniew jest destrukcyjny, ale z drugiej strony, oznacza, że człowiek zdejmuje
z siebie cały ciężar odpowiedzialności za cudzą śmierć. Może być wykorzystany
w procesie leczenia, wychodzenia z żałoby, aczkolwiek najlepiej jest wybaczyć
zmarłemu. Levine (2001) proponuje medytację przebaczenia jako korzystną dla
przebiegu procesu żałoby. Nie można bowiem uzyskać komfortu psychicznego,
pokonać procesu żałoby, jeżeli człowiek odczuwa gniew. Niemożliwe jest wtedy
pogodzenie się ze stratą. Pewnego dnia musi przyjść akceptacja śmierci współ
małżonka. Można również wyszukać korzyści związane z jego śmiercią, jest to
część procesu wychodzenia z żałoby.
Reakcja na śmierć współmałżonka jest uwarunkowana również płcią. Ko
biety ujawniają silniejszą tendencję do głębszego przeżywania procesu żałoby,
z wyjątkiem śmierci współmałżonków. Z kolei mężczyźni bardziej cierpią po
stracie żon (Cleiren i współ. 1994). Można sądzić, że podobne konsekwencje
pociąga za sobą śmierć samobójcza.
Osobny problem stanowią osoby opłakujące kogoś, z kim nie były
w formalnym związku. Związek mógł być nigdy niezalegalizowany lub małżeń
stwo rozpadło się. Ujawnia się tutaj ból bycia nierozpoznanym. Rysuje się pra
gnienie podzielenia się bólem z rodziną. Zazwyczaj taka osoba staje się kozłem
ofiarnym, obarczana jest winą za samobójstwo. Powinna wiedzieć, że ma takie
same prawa jak członkowie rodziny.
Sposób przeżywania bólu jest uwarunkowany indywidualnie, ale również
relacjami wewnątrz rodziny. Oprócz rysów typowych dla procesu żałoby mogą
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pojawić się charakterystyczne, związane z funkcjonowaniem danej rodziny.
Raphael (cyt. za Kissane, Bloch 1994) opisał siedem sposobów zmagania się
rodziny z procesem żałoby, opartych na mitach lub tradycji, wpływających na
przebieg tego procesu. Należą do nich:
a) Rodzina, w której śmierć stanowi tabu, unika wspomnień zmarłego. Ten styl
wywodzi się od rodziny pochodzenia, w której zazwyczaj nie jest rozwiązany
proces żałoby po śmierci rodziców, ojca lub matki.
b) Rodzina, w której ktoś musi być potępiony. Ten styl przekazywany jest przez
rodziców, ich sztywny sposób kontrolowania dzieci prowadzi do nasilenia
poczucia winy i do poszukiwania osób, które można by oskarżyć.
c) Rodzina, w której unika się intymnych, bliskich kontaktów. Istnieje tu założe
nie, że bliskość niesie ryzyko.
d) Rodzina, w której kładzie się nacisk na to, by życie toczyło się dalej. Zna
mienna jest tutaj niewielka giętkość ról, dlatego trzeba zaraz podjąć rolę
zmarłego i unikać smutku, aby system rodziny nadal funkcjonował i nie był
zakłócony.
e) Rodzina, dla której strata oznacza chaos i ryzyko utraty integracji rodzinnej.
Takie rodziny mają niewielkie wsparcie społeczne, często doświadczają sepa
racji, rozwodu, chorób psychicznych.
f) Rodzina, która hołduje przekonaniu, że musi postępować słusznie i może to
mieć charakter adaptacyjny, zwalcza prymitywne uczucia, często posługuje
się mechanizmem intelektualizacji.
g) Rodzina działa otwarcie, szczerze dzieli swoje uczucia, toleruje zarówno
pozytywne jak i negatywne emocje. Członkowie rodziny pozostają w bliskich
związkach, dzielą swój ból. Proces żałoby przebiega z wzajemną troską
i wsparciem.
Niewątpliwie te wszystkie wzory rodzinne występują również w rodzinach
dotkniętych samobójczą śmiercią bliskiego. Dodatkowo jeszcze rodziny obar
czone są piętnem samobójstwa. Wzajemne dzielenie uczuć i niepotępienie niko
go za samobójstwo sprzyja zwycięskiemu pokonaniu procesu żałoby.
Wydaje się jednak, że częściej dochodzi tutaj do nieprawidłowego przebiegu
żałoby, który charakteryzuje:
a) unikanie smutku, trudności komunikacji, hamowanie emocjonalnych ekspre
sji;
b) zniekształcenie procesu żałoby, takie jak nadmierne poczucie winy lub gniew,
potępienie i walka między sobą, gdy nie można rozwiązać konfliktów;
c) przedłużenie procesu żałoby, sztywność ról, brak wspierającej komunikacji,
zależność od „ducha”, czyli osoby zmarłej (Kissane, Bloch 1994).
Można się spodziewać, że nieprawidłowy proces żałoby częściej jest spoty
kany po samobójczej śmierci. Nieodmiennie rodzą się wtedy oskarżenia i podej
rzenia kierowane do różnych członków rodziny, utrudniające bliskość.
Można sądzić, że całemu życiu rodzinnemu kształt nadaje ojciec lub matka,
pozostali przy życiu. Oni to muszą przyjąć na siebie obowiązki nieżyjącego
rodzica i zapewnić byt rodzinie, a przy tym muszą się uporać z własnym cier
pieniem.
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10.5. Terapeuta w procesie żałoby po samobójczej śmierci pacjenta

Samobójcza śmierć pacjenta może być poważnym doświadczeniem traumatycz
nym dla terapeuty. To doświadczenie może być szczególnie trudne, gdy tera
peuta włożył wiele wysiłku, energii i czasu w proces terapii. Wówczas może
traktować samobójstwo jako osobistą klęskę. Jak to ujęli Freeman i Reinecke
(1993), wszyscy podlegamy pewnym zniekształceniom procesów poznawczych.
Terapeuta przede wszystkim spostrzegany jest jako ekspert, który powinien
samobójstwu zapobiec. On sam również oczekuje tego i wymaga od siebie.
Większość terapeutów nie ma odpowiedniego przeszkolenia, jak radzić sobie
w sytuacji śmierci pacjenta. Wielu badaczy (Freeman, Reinecke 1993) podkre
śla, że terapeuci reagują niezwykle silnie na śmierć swojego pacjenta.
Wielu terapeutów angażuje się w sprawy swoich pacjentów, stają się oni dla
nich osobami bliskimi. Niewątpliwie zależy to od osobowości terapeuty, ale
i tak wspólny wysiłek nad rozwiązaniem problemów zbliża terapeutę i jego
klienta. Czasem łatwiej jest przystosować się do śmierci krewnego niż pacjenta
(Freeman, Reinecke 1993), śmierć pacjenta jest bowiem nie tylko osobistą stra
tą, ale przede wszystkim poważnym ciosem dla poczucia kompetencji zawodo
wej terapeuty i jego umiejętności niesienia pomocy (Freeman, Reinecke 1993;
Hendin i współ. 2000). Interesujące badania dotyczące reakcji terapeutów
w kontekście 26 przypadków samobójstw dokonanych przeprowadzili Hendin
i współ. (2000). Wśród terapeutów, których pacjenci dokonali samobójstwa,
notowano następujące reakcje:
1. Szok i niedowierzanie (u 13 terapeutów). U części terapeutów szok osiągnął
ekstremalne wymiary.
2. Smutek - najczęstsza reakcja wśród terapeutów i u niektórych osób. Smutek
miał charakter długotrwały, uporczywy. Jeden z terapeutów wraz z osobą
współpracującą był na grobie zmarłego w odległym mieście i rozmawiał
z jego rodziną.
3. Poczucie winy wystąpiło u 13 terapeutów w grupie złożonej z 26 osób. Było
ono wskaźnikiem ogólnego osobistego zaangażowania w problemy pacjenta,
doświadczali go bowiem tylko terapeuci odczuwający smutek z powodu
śmierci pacjenta.
4. Lęk przed potępieniem i oskarżeniem. Większość terapeutów obawiała się
potępienia społecznego, a nawet procesu sądowego.
5. Gniew i poczucie zdrady. Połowa grupy złożonej z 26 terapeutów odczuwała
gniew wywołany poczuciem odrzucenia przez pacjenta. Troje terapeutów
pojmowało samobójstwo pacjenta jako zdradę, „osobisty atak”, inni wiązali je
z brakiem własnych kompetencji.
6. Wątpliwości dotyczące własnej roli zawodowej. Samobójstwo pacjenta
wzbudziło u niektórych terapeutów szereg wątpliwości, dotyczących przede
wszystkim własnych umiejętności terapeutycznych.
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7. Wstyd i zakłopotanie. U pewnej liczby badanych (6 osób) pojawił się wstyd
i zmieszanie. Terapeuci doświadczali wstydu, że nie powiodła się ich terapia,
że nie potrafili pomóc.
Emocjonalne reakcje terapeutów, mimo pewnych cech charakterystycznych,
były zróżnicowane. W tej grupie byli również terapeuci, którzy doznali ulgi po
samobójczej śmierci pacjenta. Poczucie ulgi współwystępowało z gniewem.
Można podejrzewać, że gniew ten pojawiał się przed śmiercią pacjenta, który
sprawiał trudności swoim zachowaniem. Jeden z terapeutów nie doznał żadnych
reakcji emocjonalnych (Hendin i współ. 2000).
Różnorodność reakcji emocjonalnych niewątpliwie wyznaczona jest osobo
wością terapeuty. Można oczekiwać, że terapeuta o cechach osobowości psychastenicznej, skłonny do depresji, będzie silniej przeżywać śmierć swojego pa
cjenta. Może ona nasilać wątpliwości, które już wcześniej go nurtowały. Były to
wątpliwości dotyczące własnych umiejętności zawodowych. Mogą być również
i inne czynniki determinujące przebieg procesu żałoby u terapeuty:
1. Cechy relacji terapeuty z pacjentem. Prawdopodobieństwo silnej reakcji emo
cjonalnej wzmaga zależny, narcystyczny związek terapeuty i pacjenta, ambi
walencja uczuć w stosunku do pacjenta.
2. Doświadczenie innych przypadków samobójstw dokonanych w czasie prak
tyki terapeutycznej.
3. Historia życia terapeuty, straty osób bliskich, śmierć rodziców we wczesnym
okresie życia.
4. Osobowość - szczególnie potrzeba bycia silnym, sprawującym kontrolę nad
wszystkim, trudności w rozpoznaniu własnych uczuć.
5. Czynniki społeczne, takie jak niemożność lub zakaz rozmów z innymi o tym
doświadczeniu (Worden 1991).
Własne straty w życiu osobistym szczególnie wzmagają podatność na proces
żałoby, aczkolwiek zdarza się, że cierpienie związane z odejściem osoby bliskiej
uodpamia na późniejsze straty. Po zwycięskim przejściu kryzysu psychologicz
nego może zrodzić się siła, która pozwala na łatwiejszy przebieg późniejszych
trudności i konfliktów, a przede wszystkim umożliwia łatwiejszą adaptację do
strat. Nieobecność tej jednej osoby może powodować, że inne straty osób nie
mają żadnego większego znaczenia. W każdym razie samobójstwo ma daleko
siężne skutki. Można je porównać do kamienia wrzuconego w wodę, który po
woduje, że fale rozchodzą się daleko.
Samobójstwo wywołuje wpływ nie tylko na rodzinę i terapeutów, ale rów
nież na wiele innych osób: na tych, którzy odkryli zwłoki, policjantów, anato
mopatologów, czyli osób jakby w drugim szeregu. Mogą to być kierowcy samo
chodów lub maszyniści pociągów, pod które rzucił się samobójca, względnie
przypadkowi świadkowie śmierci. Również i u nich, jeżeli nie uzyskają odpo
wiedniego wsparcia, mogą rozwinąć się objawy niepokoju i depresji oraz inne
symptomy zespołu zaburzeń stresu pourazowego (Clark, Goldney 2000).
W grupie dotkniętych samobójstwem są również terapeuci, których próby
niesienia pomocy zakończyły się klęską, wystawiającą na szwank ich reputację.
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10.6. Samobójstwo terapeuty

Świat nie dzieli się na terapeutów i klientów. Czasem terapeuci popełniają sa
mobójstwa. Wskaźnik samobójstw dokonanych wśród lekarzy i pracowników
służby zdrowia jest wysoki. W Stanach Zjednoczonych każdego roku samobój
czą śmiercią umiera ekwiwalent jednego rocznika studiów medycznych (Buckman 1994). W tym kraju więcej lekarzy popełnia samobójstwo, niż ginie łącznie
w wypadkach samochodowych, katastrofach samolotowych, wskutek utonięć
lub zabójstw (Ross 1975). Ryzyko samobójczej śmierci lekarzy jest wyższe
w krajach zachodnich (Lindemann i współ. 1999). Może to wynikać z większej
dostępności do leków i wiedzy, jak je skutecznie zastosować.
W latach 60. i 70. w USA odbierało sobie życie więcej kobiet psychologów
niż osób w populacji ogólnej. Wskaźnik samobójstw u kobiet psychologów
obniżył się w latach 80. i zbliżył się do wysokości wskaźnika samobójstw
w ogólnej populacji kobiet. W tym samym czasie wskaźnik samobójstw męż
czyzn psychologów był niższy niż w populacji ogólnej (Phillips 1999).
Wydaje się, że kobiety o większej umiejętności empatii płacą cenę za upra
wianie zawodu, w którym często spotykają się z cierpieniem.
Wczesne objawy kryzysu u lekarzy to m.in. życie w ogromnym pośpiechu,
wątpliwości dotyczące rutynowych działań lekarskich oraz diagnozy, postępują
ce zaniedbywanie i wycofywanie się z pracy. Koledzy w pracy zazwyczaj od
dłuższego czasu obserwują niezdecydowanie i brak organizacji pracy u poten
cjalnego samobójcy (Danto 1978). Niewątpliwie kryzys, jaki przeżywa lekarz,
negatywnie wpływa na jego pacjentów jeszcze przed tragiczną śmiercią.
Samobójcza śmierć terapeuty (wśród lekarzy najwyższy wskaźnik samo
bójstw dotyczy psychiatrów) wywołuje u klientów poczucie winy i odrzucenia,
jak również silne wątpliwości, czy terapia w ogóle ma sens. Klienci odczuwają
złość, która jest przecież jednym z objawów procesu żałoby (Buckman 1994).
Osoba, na której pomoc liczyli, odebrała sobie życie i „sama sobie nie umiała
pomóc”. Niewątpliwie rodzi to szczególnie silną wątpliwość, czy w ogóle jest
możliwa pomoc komuś w kryzysie.

11. Kryzys psychiczny po zabójstwie osoby bliskiej

Nagła śmierć kogoś drogiego jest niezwykle trudnym doświadczeniem. O wiele
jednak trudniej pogodzić się ze śmiercią osoby, która zginęła z rąk drugiego
człowieka, z uwagi na brutalność tej śmierci i okoliczności, które jej towarzyszą.
Każda śmierć i proces żałoby są w pewnym sensie unikatowe, aczkolwiek pew
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ne wzory reakcji są charakterystyczne dla żałoby po zabójstwie bliskiego (Kiser
1995).
Pierwszą reakcją jest szok, niekiedy pojawia się wrażenie poruszania się
w gęstej mgle. Mgła ta powoduje, że można uzyskać tyle energii, aby załatwić
formalności pogrzebowe oraz spełnić inne obowiązki związane z tragiczną
śmiercią bliskiego. Potem pojawia się wrażenie chaosu przeplatane doznaniami
typu flashback dotyczącymi zmarłego. Pojawiają się wyraźne, napełniające
niepokojem obrazy. Mogą one być związane z otrzymaniem tragicznej wiado
mości czy też z ostatnim spotkaniem ze zmarłym.
Osiemnastoletnia Faith Harvey (Prejean 1993) została zamordowana 27 maja
w przeddzień swojego wyjazdu na studia. W dniu swej śmierci odwiedziła ro
dziców. Gdy wychodziła, matka zauważyła, że obcas jej prawego buta był nieco
zniszczony, ale nie miała już czasu, aby buty zmienić. Następnym razem zoba
czyła te buty w worku celofanowym w czasie procesu o zabójstwo. Ostatnie
słowa, jakie zamieniły z sobą dotyczyły butów. Matka twierdziła, że gdyby
wiedziała, że to ich ostatnie spotkanie, to powiedziałaby córce, jak bardzo ją
kocha.
Niekiedy zaczyna działać mechanizm zaprzeczania rzeczywistości, który
powoduje, że wszystko zdaje się być nierealne. Ale proces zaprzeczania rze
czywistości nie trwa długo. W ciągu kilku godzin lub kilku dni stajemy się
świadomi pustki w nas. Ktoś kochany opuścił świat, innych ludzi, ale również
nasz wewnętrzny, pozostawiając pustkę (Caplan 1995).
W tym okresie może pojawić się różnorodna gama objawów: wybuchy pła
czu, ataki lęku o bezpieczeństwo własne i osób bliskich, niemożność koncentra
cji uwagi, bezsenność, niepokój, depresja i brak poczucia sensu życia. Wówczas
niezwykle potrzebne jest wsparcie drugiego człowieka.
Kolejny etap to poszukiwanie wyjaśnienia dramatycznej śmierci. Ujawnia się
silne pragnienie dociekania przyczyn, zebrania jak najwięcej informacji o prze
biegu zbrodni i zabójcy (Kiser 1995).
Trzeci element - to poczucie winy, że nie uchroniło się osoby drogiej od tra
gicznej śmierci. Nie można jednak już zmienić przeszłości i oskarżanie siebie
wywiera destrukcyjny wpływ zarówno na osobę oskarżającą jak i na innych.
Kolejny element to gniew. Może być zarówno frustrujący, jak i motywujący.
Gniew może być zwrócony w stronę zabójcy, społeczeństwa, systemu prawne
go, a także innych ludzi. Czasem kieruje się przeciwko Bogu, który zezwolił na
taki dramat. Gniew nie wygasa nigdy w sposób całkowity, ale z biegiem czasu
może być wykorzystany do uzyskania ponownego poczucia kontroli.
U wielu osób pojawia się po raz pierwszy w życiu pragnienie zemsty, wręcz
zabicia mordercy osoby bliskiej. Prawie każdy człowiek w takiej sytuacji myśli
o zemście. Niektórzy nie akceptują u siebie pragnienia zemsty. Niemniej należy
przyjąć, że jest to normalna reakcja na brutalną śmierć kogoś bliskiego. Można
również zabójcy przebaczyć, jeżeli ktoś odczuwa taką gotowość. Należy jednak
pamiętać, że terror zabójstwa dotyka przedwerbalnego, fizjologicznego pozio
mu, nie można wyrazić tego w słowach lub pojąć. Pojawiają się fale emocjonal
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nego osłupienia, zaprzeczenia, niewiary, przerywane stanami przerażającej
świadomości i wyobrażeń zabójstwa (Rynearson 1996).
W takiej sytuacji jest niezmiernie trudno wybaczyć. Zabójstwo bliskiego
wymaga nie tylko akceptacji samej śmierci, ale również jej tragicznych okolicz
ności. Traumatyczna reakcja na sposób umierania wyprzedza reakcję żałoby
z powodu straty. Osoby bliskie wyobrażają sobie przebieg zabójstwa, utożsa
miają się z myślami i uczuciami zamordowanej osoby. Obrazy sceny zabójstwa
natarczywie powracają w ciągu dnia oraz czasem w koszmarnych snach. Inten
sywność i duża częstotliwość tych obrazów jest złą prognozą dla procesu lecze
nia, wychodzenia z żałoby (Rynearson 1996).
Proces żałoby po zabójstwie kogoś drogiego można podzielić na dwie fazy.
Pierwsza z nich jest ostra, druga nosi miano reorganizacji. W fazie pierwszej
trudno jest zaakceptować śmierć, a szczególnie jej bezsensowność i nieoczekiwalność. Pojawia się poczucie wszechogarniającej bezradności oraz wyobraże
nia cierpień zmarłego. W fazie reorganizacji dominują sny o zmarłym oraz fobiczne unikanie miejsc i przedmiotów z nim związanych. Gorycz wzmagają
zazwyczaj długotrwałe procedury prawne, rodzi się gniew skierowany nie tylko
na sprawcę, ale również na społeczeństwo, które dopuściło do takich zbrodni
(Goldney 1985).
Interwencja kryzysowa skuteczna jest tylko przez pewien czas. Opracowano
specjalny program terapeutyczny dla bliskich zamordowanych osób. Projekt ten
został wprowadzony na podstawie badań 200 osób. Wyodrębniono możliwości
zwalczania stresu, służące jako bufory w trudnych, tragicznych sytuacjach. Za
pewniają one poczucie autonomii (Rynearson 1996).
Należą do nich:
1. Pacyfikacja - określona jako umiejętność uspokojenia siebie w sytuacji silne
go, dezintegrującego strachu. Jest on mimowolną reakcją na doświadczenie
zabójstwa bliskiej osoby.
2. Oddzielenie - wyraża się w umiejętności zachowania pewnego dystansu do
budzących lęk obrazów, które podsuwa wyobraźnia; szczególnie dotyczy to
sceny zabójstwa.
3. Perspektywa. Należy tutaj umiejętność wykroczenia poza przerażające do
świadczenie w kierunku przyszłości, która niesie nadzieję i szansę uwolnienia
się od bólu. Perspektywa pozwala, aby rozpoczął się proces akomodacji. Self
zmienia się i przekształca, aby przezwyciężyć traumatyczne doświadczenie.
Umiejętności te wzajemnie wzmacniają się, działając jednocześnie. Proces
uspokajania siebie można wspomóc poprzez techniki relaksacyjne; strategie
kognitywne mogą pomóc w zachowaniu pewnego dystansu do rzeczywistości
niosącej cierpienie.
W każdym kryzysie niezwykle ważna jest pomoc innych ludzi. Należy spo
rządzić matrycę ewentualnych źródeł wsparcia. Terapeuta może edukować
członków rodziny i przyjaciół, jak mogą udzielić wsparcia.
Nie jest stosowne w tym czasie wydobywanie ukrytych konfliktów
i problemów rodzinnych. Proces zdrowienia musi objąć całą rodzinę, każdy jej
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członek w jakimś stopniu ulega wpływom dramatycznego doświadczenia (Rynearson 1996).
Ważne jest wszczepienie nadziei, iż proces żałoby kiedyś dobiegnie końca,
a intensywny ból osłabnie. Trzeba jednak nauczyć się cierpliwości, gdyż proces
zdrowienia może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami (Rynearson 1996).
Przebieg tego procesu niewątpliwie zdeterminowany jest cechami osobowo
ści oraz siłą związku ze zmarłym. Niemniej w wielu wypadkach skutki tego
traumatycznego doświadczenia trwają przez całe życie.
W procesie terapii ważne jest uzyskanie informacji o indywidualnej percep
cji śmierci przez poszczególnych członków rodziny. Również i sposób ujmowa
nia śmierci modyfikuje przebieg procesu żałoby; może to przeciwdziałać chao
sowi i pustce, którą przynosi tragiczna, bezsensowna śmierć.
Wskazane jest, aby zachęcić klienta do powrotu do Kościoła (jeżeli zaniechał
praktyk religijnych), by w wierze w Boga znalazł pewne ukojenie, lub aby zaan
gażował się w pracę na rzecz innych ludzi. Może to przynieść pewne wyzwole
nie od cierpienia, zwłaszcza jeżeli działalność dobroczynna podjęta jest w imię
zmarłego. Wówczas nabiera się wrażenia, że śmierć bliskiego nie była całkiem
daremna.
Terapia ta wymaga, podobnie jak inne, wzmocnienia poczucia wartości, ak
ceptacji poczucia winy (Rynearson 1996). Nie należy jednak zapominać, iż za
bójstwo, podobnie jak samobójstwo bliskiego, należy do najtrudniejszych
i najboleśniejszych doświadczeń w życiu jednostki. Trudno się spierać, który
rodzaj śmierci jest boleśniejszy dla osób emocjonalnie związanych ze zmarłym.
W samobójstwie przeraża dobrowolność tej decyzji i własna nieumiejętność
zapobieżenia temu. Ale bliscy samobójcy mogą przynajmniej znaleźć ukojenie
w myśli, że zmarły sam tego pragnął. Zabójstwo przeraża swoją bezsensowno
ścią oraz cierpieniem, jakiego doznał ktoś kochany w chwili śmierci. W obu
przypadkach proces zdrowienia jest trudny i długotrwały.
Profesjonaliści nie powinni uchylać się od pomocy osobie cierpiącej
z powodu zabójstwa bliskiego, gdyż zazwyczaj przeżywa ona kryzys. Skuteczna
może być interwencja kryzysowa (Goldney 1985) w zredukowaniu długotrwa
łych zaburzeń psychologicznych.
Odrębną populację osób szczególnie dotkniętych zabójstwem stanowią bli
scy zabójcy, niejednokrotnie wymagający interwencji kryzysowej i poradnictwa.
Nie tylko muszą uporać się ze świadomością, że ktoś, kogo kochają, odebrał
komuś życie, ale również z tym, iż czeka go długoletnie więzienie lub
w niektórych krajach kara śmierci. Ponadto skupia się na nich zainteresowanie
środków masowego przekazu (Lester 2000). Bardzo często stosują mechanizm
zaprzeczania rzeczywistości. Wierzą, że bliski jest ofiarą tragicznej pomyłki
sądowej, wbrew oczywistym dowodom zbrodni. Ich sytuacja jest również trudna
dlatego, że spotykają się z pogardą, lekceważeniem, niedowierzaniem, brakiem
współczucia, zarezerwowanym dla ofiary zabójstwa i jej bliskich. Tymczasem są
oni również w szczególny sposób ofiarami zabójstwa.

Kryzys po stracie osoby znaczącej

165

12. Propozycja terapii Volkena dla osób dotkniętych
stratą osoby znaczącej

Terapia opracowana przez Volkena ma charakter krótkoterminowy, stosuje się ją
wobec osób z reaktywną depresją, wywołaną śmiercią bliskiego.
Osoba w żałobie izoluje się od innych ludzi i ujawnia wrogość, która może
być projektowana na terapeutę. Jest to jeden z podstawowych rysów kontaktu
z opłakującym zmarłego, którego terapeuta musi być świadomy.
W czasie terapii psychoterapeuta musi zezwolić pacjentowi, aby do końca
przeżył ból, gniew i inne emocje, aby „leczył swoje rany”. Pacjent dowiaduje
się, że gniew jest naturalną reakcją. Wiele osób odczuwa z tego powodu ulgę.
Niektórzy pacjenci ujawniają silny konflikt pomiędzy pragnieniem „zatrzy
mania” obrazu zmarłego a chęcią wyzwolenia się od niego. Zatem w pierwszej
fazie procesu leczenia terapeuta pomaga wyodrębnić reprezentację zmarłego.
Pacjentowi poleca się, aby wspominał zmarłego oraz okoliczności śmiertel
nej choroby lub tragicznego wypadku i otrzymania wiadomości o śmierci, reak
cję na widok zwłok, a także szczegóły pogrzebu. Stosuje się również analizę
snów, aby pacjent mógł zrozumieć, dlaczego zafiksował się na pewnym etapie
procesu żałoby i nie potrafi go pokonać.
Wyjaśnia się również kwestię ambiwalencji uczuć wobec zmarłego, wyrażo
nej chociażby przez konflikt dotyczący pozostawienia lub „pozwolenia na odej
ście” obrazowi nieżyjącego. W tej fazie terapii mogą uwolnić się pewne emocje
doświadczane w kontaktach z bliskim lub związane z jego śmiercią. Pacjent
przeżywa je ponownie. W tym okresie najważniejsze są: konfrontacja
z własnymi doznaniami związanymi ze śmiercią, ich klasyfikacja oraz interpre
tacja. Dotyczy to także marzeń, pragnień oraz mechanizmów obronnych. Bierze
się również pod uwagę, czy opłakujący wykorzystuje pewne przedmioty do
nawiązania kontaktu ze zmarłym. Pacjentów zachęca się, aby przynieśli je na
terapię i ewentualnie powierzyli terapeucie, który wyjaśnia ich magiczne zna
czenie, podkreślając, że jest to jedynie kwestia percepcji. Prosi się pacjenta, aby
dotknął takiego przedmiotu i powiedział, co czuje. Zazwyczaj wylewa się fala
emocji, gniewu, poczucia winy, smutku. Ostatecznie przedmioty tracą swoją
magiczną moc.
W ostatniej fazie terapii, w której dokonuje się ponowna organizacja, prze
budowa osobowości, przychodzi czas na odwiedzenie grobu zmarłego lub po
stawienie mu nagrobka.
Volken (1994) kładzie nacisk na to, aby nie zadawać bezpośrednich pytań,
ale stwarzać atmosferę empatii, która prowokuje do zwierzeń.
Terapia zaproponowana przez Volkena w znacznej mierze nawiązuje do tera
peutycznej funkcji wyzwalania własnych emocji, związanych z tragicznym do
świadczeniem w atmosferze nasyconej empatią i zrozumieniem.

ROZDZIAŁ V

KRYZYS PSYCH ICZNY WYWOŁANY CUDZĄ AGRESJĄ.
GWAŁT

1. Kryzys psychiczny u ofiar gwałtu

Doświadczenie gwałtu jest jednym z najbardziej dramatycznych i w większości
przypadków stanowi przyczynę głębokiego kryzysu psychologicznego. Zjawi
sko gwałtu jest silnie modyfikowane prze kulturę, szczególnie w zakresie po
staw wobec jego ofiar. Relatywnie pozytywne postawy wobec nich obserwowa
no w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Nowej Zelandii, natomiast negatywne
w Turcji, Meksyku, Zambii, Indiach i szczególne w Malezji. Nie ulega wątpli
wości, że postawy wobec zgwałconych kobiet odzwierciedlają postawy wobec
kobiet w ogóle (Ward 1995). Przebieg ewentualnego kryzysu psychicznego
w następstwie gwałtu jest modyfikowany w pewnej mierze przez postawy spo
łeczne. Przy pozytywnych łatwiej zmagać się z kryzysem psychologicznym
i innymi następstwami gwałtu. Wokół tego zjawiska narosło wiele mitów, które
utrudniają udzielenie skutecznej pomocy, stają się przyczyną wielu nieporozu
mień. Ledray (1986) wyodrębniła różne rodzaje mitów. Do pierwszej grupy
należą te, które zapewniają złudne poczucie bezpieczeństwa.
1. Liczba gwałtów jest wyolbrzymiona.
Wiara w ten mit może podtrzymać złudzenie bezpieczeństwa. Wiele osób
wierzy, że kobiety zgwałcone zgłaszają gwałt, aby wywrzeć zemstę na mężczy
znach. Istotnie, niektóre kobiety sądzą, że oskarżenie mężczyzny o gwałt jest
dobrym sposobem zemsty. Z raportu FBI wynika, że jedno na 12 zgłoszeń
gwałtu nie znajduje prawnego potwierdzenia. Niektóre kobiety wnoszą oskarże
nie o gwałt, ponieważ odczuwają samotność, pragną uwagi i zainteresowania
innych, w ten sposób usiłują uzyskać znaczenie (Johnson i współ. 1997). Z dru
giej zaś strony, wiele kobiet zgwałconych ukrywa to doświadczenie, obawia się
ośmieszenia i upokorzenia, związanych z rozprawą sądową, publicznego anali
zowania spraw dotyczących najbardziej intymnej sfery życia. Z niektórych ba
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dań wynika, że na przykład tylko 5% zgwałconych studentek zgłasza przestęp
stwo na policji (Stormo i współ. 1997). Również i Polsce obserwuje się wyjąt
kowo małą zgłaszalność tego typu przestępstw (Siemiaszko i współ. 2003).
Wskaźniki gwałtu są zbliżone w wielu krajach, 19-28% młodych kobiet
(studentek college’u) zostaje zgwałconych. Dane statystyczne z roku 2000 przy
bliżają rozmiary tego zjawiska w USA. W wymienionym roku 246 000 kobiet
przeżyło gwałt, przeciętnie 28 kobiet jest gwałconych w ciągu jednej godziny
(Rennison 2001). Polska znajduje się w grupie krajów o najniższym stopniu
zagrożenia tego typu przestępczością. Z drugiej zaś strony, również niewiele
kobiet zgłasza fakt popełnienia przestępstwa (Siemaszko i współ. 2003).
Zjawisko gwałtu dotyczy nie tylko kobiet. 3% studentów w USA (Tjaden,
Thoennes 1998) wyznało, że zostało zgwałconych lub miała miejsce próba
gwałtu obecnie bądź w dzieciństwie. Gwałt mężczyzn częściej zdarza się
w środowisku, w którym nie ma kobiet, np. w więzieniu. Stanowi zazwyczaj
rodzaj kary dla mężczyzny lub próby kontroli. W więzieniu zazwyczaj są gwał
ceni mężczyźni, którzy seksualnie wykorzystywali dzieci. Gwałt jest tutaj
szczególnym rodzajem kary dla przestępców, zwłaszcza nieakceptowanych
przez współwięźniów z uwagi na rodzaj przestępstwa (Ledray 1986). Liczba
gwałtów z pewnością nie jest wyolbrzymiona, lecz raczej pomniejszona z uwagi
na niechęć do zgłoszenia.
Drugi mit, przynoszący iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, brzmi nastę
pująco:
2. Kobieta może uciec przed sprawcą. Nie bierze się pod uwagę paraliżującego
strachu, ogarnia kobietę, gdy mężczyzna z bronią lub nożem grozi jej śmiercią.
3. Gdy kobieta nie broni się i nie ma śladów przemocy na swoim ciele (np. za
drapań, sińców itp.), oznacza to, że właściwie akceptowała kontakt seksualny.
Dobrą ilustrację lęku u ofiar gwałtu stanowi opowieść jednej z kobiet (Kalven 1999). Najpierw dusił ją, krzycząc, że zabije. Potem oświadczył, że chce
stosunku seksualnego. Odczuła ulgę, że chce ją zgwałcić. Gwałt oznaczał, że
będzie dłużej żyła chociaż o kilka minut (Kalven 1999, s. 38). Uwolnienie się od
napastnika sprawiło, że doznała uczucia szczęścia dotąd niespotykanego.
W USA gwałt zakończony zabójstwem uzyskuje najwyższy wymiar kary wyrok śmierci. W celach śmierci jest wielu mężczyzn oczekujących na wykona
nie wyroku. Dokonali gwałtu, a potem zabili ofiarę. Na przykład spośród 393
mężczyzn w celach śmierci stanu Floryda 80% dokonało gwałtu połączonego
z zabójstwem (Crocker 2002). Jedna trzecia ofiar została uduszona. Najwyższy
sąd na Florydzie uznał, że ten rodzaj śmierci jest nacechowany szczególnym
okrucieństwem. Ofiara ma świadomość, że za chwilę umrze, odczuwa bardzo
silny lęk i niepokój (za Crocker 2002).
W rzeczywistości mniej niż 20% ofiar ma na ciele ślady pobicia. Większość
kobiet jest zbyt przerażona, aby stawiać opór agresywnemu mężczyźnie. Po
nadto większość ofiar odczuwa lęk, że zostanie zamordowana po gwałcie. Tym
czasem np. w USA gwałciciele zabijają tylko jedną na 1596 zarejestrowanych
ofiar. Biorąc pod uwagę również nierejestrowane gwałty, można przypuścić, że
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zabijana jest jedna osoba na 10 000 zgwałconych kobiet (Ghiglieri 2001).
Śmiertelnie przerażona kobieta boi się o własne życie, toteż poddaje się i podpo
rządkowuje napastnikowi.
Kolejny mit z serii zapewniających złudne poczucie bezpieczeństwa jest na
stępujący.
4. Po przeżyciu gwałtu (o ile rzeczywiście był to gwałt) ofiara płacze, krzyczy,
ujawnia gniew i smutek.
Niektóre ofiary doznają uczucia szczęścia, że przeżyły brutalny atak, cieszą
się, iż nie zostały zamordowane. Radość kobiet może być mylnie interpretowana
jako znak, że gwałt nie miał miejsca.
Do kolejnej grupy mitów należą tej, które podtrzymują wiarę w sprawiedli
wy świat.
1. Ofiara gwałtu sprowokowała napastnika swoim ubiorem (np. spódniczką
mini) lub zachowaniem.
Wiara w ten mit również przynosi poczucie bezpieczeństwa wielu kobietom.
Tymczasem gwałt może zdarzyć się każdej kobiecie, niezależnie od jej wieku,
ubioru oraz zachowania.
Niemniej młode kobiety są bardziej narażone na gwałt, aczkolwiek 40%
wszystkich ofiar gwałtu mieści się w przedziale wieku od 20. do 39. roku życia
(Spencer, Pynoos 1985). Najwięcej ofiar gwałtu znajduje się w przedziale wieku
pomiędzy 16. a 25. rokiem życia (Rickert, Weinmann 1998). W pewnej mierze
przeczy to koncepcji, że gwałt jest przejawem agresji. Interesujące jest również
to, że większość ofiar przed gwałtem znała swojego prześladowcę (Rickert,
Weinmann 1998).
2. Jeżeli kobieta wykryje przyczynę gwałtu, to więcej gwałt się nie powtórzy.
Wiele gwałtów zdarza się w sytuacjach niedostarczających możliwości kon
troli, np. mężczyzna włamuje się do zamkniętego domu.
Następną grupę tworzą mity podkreślające nierówność płci oraz aprobujące
kontrolę mężczyzn. Istnieje wyraźna tendencja (widoczna również w naszym
społeczeństwie) do potępiania kobiet za gwałt. Obarcza się je winą za stworze
nie korzystnej, prowokującej sytuacji, np. przez samotny spacer wieczorem
w odludnym miejscu lub zatrzymanie przygodnego samochodu. Dalszą konse
kwencją tych przekonań jest uprawomocnienie przebywania kobiet w domu,
z dziećmi. Z pierwszym potępieniem kobieta zgwałcona spotyka się już na poli
cji, gdy zgłasza przestępstwo. Wówczas niejednokrotnie padają pod jej adresem
różne oskarżenia dotyczące zachowania. W znanym mi przypadku po zgłoszeniu
gwałtu dziewczyna została oskarżona o lekkomyślność, gdyż spacerowała
o godz. 18.00 po bulwarze Wisły.
Kolejne mity nawiązują do syndromu Adama i Ewy. Odżywa tutaj mit męż
czyzny skuszonego przez kobietę, który poddaje się jej urokowi. „Biedny męż
czyzna”, podobnie jak Adam, nie jest w stanie kontrolować swoich seksualnych
pragnień, gdy spotyka atrakcyjną kobietę. Tymczasem gwałt nie jest „zbrodnią
namiętności”. Jest to sposób kontrolowania kobiet, upokarzania i wykorzysty
wania ich (Foley, Davies 1983; Ledray 1986). Seks nie jest pierwotnym moty
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wem gwałtu. Najczęściej jest nim gniew. Często kobieta jest pierwszym dostęp
nym obiektem dla gwałciciela. Nie jest to uwarunkowane ani wiekiem, ani fi
zyczną atrakcyjnością kobiety, ani też sposobem ubierania się. Mężczyźni, któ
rzy gwałcą, nie mogą uporać się ze swoją agresją.
Do tych mitów można jeszcze dodać inne, przytoczone przez Wysocką-Pleczyk (1997).
1. Gwałty dokonywane są najczęściej przez osoby obce.
Według Centrum Praw Kobiet, w 83% przypadków sprawcami są osoby, któ
re kobieta zna, obdarzone jej zaufaniem. W 20% są to kochankowie, a w 33%
mężowie ofiar.
2. Kobiety najczęściej są gwałcone poza domem, późno w nocy, w ciemnych
zaułkach.
Według Centrum Praw Kobiet, dominująca większość gwałtów dokonuje się
w domu. Kobiety gwałcone w domu i w miejscu pracy rzadko zgłaszają się na
policję z oskarżeniem, gdyż odczuwają lęk, że ich zeznania mogą być traktowa
ne jako niewiarygodne. Jeden z najważniejszych mitów wywodzi się z psycho
analizy i głosi, że każda kobieta pragnie być zgwałcona (por. Lew-Starowicz
1992). Związany jest z poglądami psychoanalityków przypisujących kobietom
masochistyczną naturę. Mit ten utwierdzają często występujące u kobiet sny
i fantazje seksualne, w których są gwałcone. Rzeczywiste pragnienie bycia
zgwałconą ujawnia bardzo mało kobiet. Fantazji i snów nie można utożsamiać
z realną potrzebą doświadczania przemocy seksualnej. Najczęściej sny i marze
nia erotyczne wyrażają oczekiwania większej aktywności seksualnej partnera
czy zwiększenia częstotliwości kontaktów seksualnych. Mogą stanowić specy
ficzną formę dopingu seksualnego lub odtwarzania opisanych albo oglądanych
form współżycia seksualnego (Lew-Starowicz 1992).
Funkcjonujące mity zmieniają percepcję gwałtu i jego ofiary, utrudniają nie
sienie jej pomocy oraz przyczyniają się do pogłębienia traumy.

2. Rodzaje gwałtów

Istnieje wiele odmian gwałtu. Różne rodzaje gwałtu wywierają specyficzny
wpływ zarówno na reakcje ofiary, jak i jej percepcję przez innych ludzi.
1. Gwałt dokonany przez obcego człowieka.
Ten typ gwałtu może się zdarzyć, gdy np. mężczyzna włamuje się do miesz
kania lub gdy kobieta samotnie przebywa wieczorem w odludnym miejscu. Ten
rodzaj gwałtu rzadziej wywołuje potępienie ofiary, dla większości ludzi jest to
prawdziwy gwałt.
2. Gwałt na randce.
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W czasie planowanego spotkania mężczyzna zachęca kobietę do kontaktu
seksualnego. Gdy ona się opiera, wówczas staje się agresywny werbalnie lub
fizycznie. Ofiary gwałtu na randce mogą mieć osłabione możliwości stawiania
oporu, spożyty alkohol lub narkotyki czyniąje łatwym obiektem napaści.
Z badań populacji amerykańskich nastolatków obu płci wynika, że co dzie
siąta dziewczyna i co dwudziesty chłopiec zostaje zgwałcony na umówionym
spotkaniu. W populacji ofiar przemocy na randkach i gwałtu ujawnia się rów
nież wyższy wskaźnik zaburzeń jedzenia, myśli o samobójstwie. Notuje się
również niższy poziom poczucia własnej wartości i samopoczucia psychiczne
go. Przemoc i gwałt na randkach prowadzą do zaburzeń jedzenia i innych pro
blemów, dziewczęta, które zostały zgwałcone, ujawniają wyższy wskaźnik za
burzeń jedzenia (napady jedzenia, branie środków przeczyszczających, prowo
kowanie wymiotów) (Ackard, Neumark-Sztainer 2001). Może to być swoisty
sposób ukarania własnego ciała lub zmniejszenia swojej atrakcyjności, aby po
mniejszyć możliwość ponownych gwałtów.
Często ludzie potępiają ofiarę gwałtu na randce, gdyż dobrowolnie udała się
na spotkanie, czasem przyjęła zaproszenie sprawcy do domu lub sama go zapro
siła do swojego mieszkania. Kobieta mogła w przeszłości utrzymywać z tym
mężczyzną kontakty seksualne. Starała się atrakcyjnie ubrać na spotkanie z nim.
Niemniej akt seksualny bez zgody kobiety przy żywym jej sprzeciwie pozostaje
gwałtem, niezależnie od wcześniejszych powiązań ofiary ze sprawcą.
Tymczasem powszechne jest przekonanie, że wcześniejsze współżycie sek
sualne uprawomocnia mężczyznę do kontaktów seksualnych z kobietą, nawet
bez jej zgody. Interesujące wyniki w tym kontekście uzyskano, badając 357
studentów psychologii. Studenci nie byli skłonni spostrzegać wymuszonego
kontaktu seksualnego jako gwałtu, jeżeli para wcześniej co najmniej 10 razy
współżyła seksualnie (Shotland, Goodstein 1992).
Ponadto zarówno mężczyźni, jak i kobiety byli zobowiązani, w opinii 328
studentów psychologii i prawa administracyjnego, do kontaktów seksualnych po
grze wstępnej (Shotland, Goodstein 1992).
Niezależnie jednak od okoliczności, zmuszenie kogoś do kontaktu seksual
nego jest przestępstwem i za takie powinno uchodzić w opinii publicznej.
3. Gwałt dokonany przez znajomego.
Może to być osoba mieszkająca w sąsiedztwie lub przyjaciel bliskich przyja
ciół. Często zdarza się, że ofiara i sprawca spotykają się na przyjęciu lub w dys
kotece, znajomy proponuje odwiezienie do domu. Do gwałtu dochodzi w samo
chodzie albo w mieszkaniu ofiary lub sprawcy, zaproszonego po przejażdżce.
Niezależnie od okoliczności, a nawet lekkomyślności ofiary, wymuszony kon
takt seksualny jest przestępstwem i tak powinien być traktowany.
4. Gwałt w małżeństwie.
Od wieków nie było ustaw prawnych zezwalających karać mężów za gwałt
dokonany na żonach. Wiąże się to z przekonaniem, że żona i dzieci są własno
ścią mężczyzny i może nimi dowolnie rozporządzać. Kobiety są spostrzegane
jako zobowiązane do współżycia seksualnego.
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Obecnie gwałt w małżeństwie jest przestępstwem w wielu krajach (Australia,
Belgia, Kanada, Chiny, Kostaryka, Dania, Anglia, Francja, Irlandia, Japonia,
Norwegia, Szkocja, Północna Afryka, Szwecja, wszystkie stany USA). Więk
szość ustaw prawnych bierze pod uwagę siłę fizyczną lub jej groźbę. Nie liczą
się inne zagrożenia, np. rozwodem. Często również kobiety ukrywają swoje
prawdziwe potrzeby i zamiary. Z badań 610 studentek (średnia wieku 19 lat)
wynika, że 39% odrzucało propozycję mężczyzny, mimo że miały ochotę oddać
mu się, zaś 69% nie zgodziło się na stosunki seksualne, gdyż nie były zdecydo
wane (Muehlenhard i współ. 1988). Niejednokrotnie opór kobiety jest pozoro
wany.
Wiele kobiet zgadza się na kontakty seksualne, mimo iż nie ma ochoty. Wy
nika to najczęściej z pragnienia uszczęśliwienia mężczyzny lub utrzymania
związku. Jest to również pewna forma zadośćuczynienia za pieniądze wydane
na spotkaniu lub z powodu groźby mężczyzny, że ją opuści. Pewien odsetek
kobiet aprobuje kontakty seksualne, aby udowodnić swą miłość mężczyźnie
(Johnson, Sigler 1997).
Wiele kobiet zamężnych zgadza się na kontakty seksualne „dla dzieci”.
Obawiają się bowiem, że mąż je porzuci i wtedy będą cierpieć dzieci z powodu
obniżonego standardu materialnego.
Przemoc seksualna często współwystępuje z przemocą fizyczną (Lipowska-Teutsch 1997). Gwałt małżeński stanowi formę agresji, jest wyrazem pragnie
nia, aby upodlić i upokorzyć drugiego człowieka. Niektóre kobiety traktują
gwałt małżeński jako normę, dopiero wywiad pozwala ustalić, że były zmuszane
do pożycia seksualnego biciem, przemocą lub groźbami (Lipowska-Teutsch
1997; Badura-Madej, Dobrzyńska-Mesterhazy 2000).
5. Dręczenie seksualne.
Do tej kategorii zalicza się tak zwane „małe gwałty”, które polegają na ordy
narnych komentarzach dotyczących wyglądu kobiety oraz spojrzeniach, które
„rozbierają”. Należą również do tej kategorii szczególne gesty: dotknięcie piersi,
klepnięcie w pośladek itp. Są to zachowania, które kobieta mogłaby akcepto
wać, gdyby pochodziły od innego mężczyzny. Niekiedy te zachowania stanowią
wstęp do prawdziwego gwałtu.
6. Gwałt w miejscu pracy.
Tego typu gwałty rzadko są zgłaszane do organów ścigania. Przestępcą może
być szef, współpracownik lub klient. Niekiedy w takich przypadkach nie używa
się nawet siły. Kobiety czasem protestują tylko werbalnie. Same nie są pewne,
czy był to gwałt, bo wyraziły zgodę na kontakt seksualny. Akt seksualny został
wymuszony np. groźbą zwolnienia z pracy, dlatego może być traktowany jako
gwałt (Ledray 1986).
Niezależnie od okoliczności i przyczyn wymuszony kontakt seksualny pozo
stawia negatywne ślady w psychice kobiety, jest silnym doświadczeniem trau
matycznym i wywołuje różne następstwa. Większość ofiar gwałtu (82%) podaje,
że to doświadczenie zmieniło je zupełnie, 30% rozważa popełnienie samobój
stwa (Warshaw 1994). Zatem często kryzys psychologiczny przekształca się
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w suicydalny. Można wyodrębnić kilka faz reakcji na gwałt, czas ich trwania
jest odmienny u różnych osób, zdeterminowany osobowością i okolicznościami
gwałtu.

3. Reakcje ofiar gwałtu

Pierwsza reakcja kobiety gwałconej to faza dezorganizacji. Kobieta może ujaw
niać złość i strach oraz wybuchać płaczem (postawa ekspresyjna). Niektóre
kobiety ukrywają swoje emocje, wydają się pozornie spokojne. Aż u 95% ofiar
gwałtu objawy te ujawniają się w okresie do dwóch tygodni od traumatycznego
doświadczenia.
Druga faza nosi miano reorganizacji. Kobiety zmieniają numery telefonów
i miejsce zamieszkania. Czytają literaturę fachową o gwałtach, mogą pisać
o swoich przeżyciach i aktywnie pomagać inny ofiarom (za Seligman 2000).
W ciągu pierwszych godzin i dni po gwałcie wszystkie ofiary zadają sobie
pytanie: „Dlaczego ja?” Reakcja na gwałt jest szczególnie silna u kobiet, które
same uprzednio wierzyły w mity dotyczące gwałtów, zwłaszcza o winie ofiary.
1. Niektóre z ofiar gwałtu stosują mechanizm obronny represji. Pokrywają nie
pamięcią całe doświadczenie od momentu zetknięcia się ze sprawcą aż do
chwili uwolnienia. Pojawienie się flashbacków (wyrazistych obrazów scen
terroru, napełniających lękiem lub wstrętem) oraz koszmarnych snów jest
pewnym sygnałem radzenia sobie z podświadomością. Niektóre kobiety nig
dy nie osiągają tego stadium. Wspomnienia pogrzebane w podświadomości
w różnorodny sposób oddziałują na ich życie, zachowanie oraz związki
z innymi ludźmi.
2. Zaprzeczenie. Stanowi główny mechanizm obronny w sytuacjach trudnych.
Niektóre kobiety świadomie zaprzeczają swoim silnym emocjom, tłumią je
kosztem wielkiej energii.
3. Lęk, depresja i gniew. W tym okresie ujawnia się lęk, np. przed śmiercią oraz
ponownym spotkaniem mężczyzny, który dokonał gwałtu. Najsilniejszy jest
lęk przed śmiercią. Ponad połowa kobiet nie oczekiwała, że przeżyje brutalny
atak zakończony gwałtem. Uświadomienie sobie, że nagle i niespodziewanie
można być narażonym na niebezpieczeństwo śmierci, zmienia całe życie.
Dokonują się przekształcenia systemu wartości oraz priorytetów życiowych.
Może również pojawić się uczucie szczęścia, że atak nie zakończył się śmier
cią. Charakterystyczny jest lęk przed ponownym spotkaniem z przestępcą.
Dźwięki, zapachy skojarzone z miejscem gwałtu są również źródłem lęku.
4. Doświadczenie głębokiej depresji. Gwałt dla większości kobiet jest doświad
czeniem, które inicjuje kryzys psychologiczny z wszelkimi jego znamionami.
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Kryzys psychologiczny przekształcić się może w sytuację wymagającą na
tychmiastowej pomocy. Należy pamiętać, że wiele ofiar gwałtu myśli o sa
mobójstwie (Warshaw 1994).
Gwałt, oprócz bólu psychicznego, niepokoju, napięcia i innych emocji, przy
nosi również konieczność zmagania się z konkretnymi problemami życiowymi,
które mogą pogłębić kryzys. Należą do nich choroby przenoszone drogą płcio
wą ich występowanie u gwałconych kobiet waha się od 3,6% do 30% (Koss,
Heslet 1992; Resnick i współ. 1997). W jednym na 300 przypadków w USA
(Resnick i współ. 1997) sprawca zaraża ofiarę wirusem HIV. Gwałt staje się
przyczyną upokarzających chorób, a nawet, jak w przypadku AIDS, zagrażają
cych śmiercią. Nim jednak choroba zakończy się w taki lub inny sposób, kobieta
narażona jest na koszty związane z leczeniem, a przede wszystkim na różne
przykre dolegliwości ciała.
Choroby weneryczne oraz AIDS należą do schorzeń raczej dezaprobowanych społecznie w różnym stopniu, w zależności od społeczeństwa. Można za
tem powiedzieć, że kobieta zostaje jeszcze raz upokorzona. Choroby wenerycz
ne i nosicielstwo wirusa HIV zagrażają ponadto innym jej związkom.
Gwałt jest również przyczyną wielu konfliktów w związkach intymnych ko
biety. Często bowiem dochodzi do dysfunkcji relacji seksualnych. Dotyk partne
ra kojarzy się ze sprawcą budzi lęk i obrzydzenie.
Dramatycznym zakończeniem gwałtu może być ciąża. W USA ocenia się, że
4,7% kobiet w czasie gwałtu zachodzi w ciążę (Homes i współ. 1996). Stawia to
kobietę w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony, nosi w swoim łonie
dziecko człowieka, który wyrządził jej krzywdę i wzbudza w niej najczęściej
odrazę. Z drugiej zaś, jest to również jej dziecko, często pierworodne. Szczegól
nie kobiety wierzące znajdują się w sytuacji konfliktu unikowo-przyciągającego.
Jedną z alternatyw jest urodzenie dziecka sprawcy, drugą zaś unicestwienie
własnego dziecka i złamanie swoich zasad. Rozwiązanie tej sytuacji nie jest
łatwe. W znanym mi przypadku kobieta zapłodniona w akcie zbiorowego
gwałtu urodziła syna, którego bardzo kochała. Silnym niepokojem napawała ją
myśl, że nie wie, kto jest ojcem dziecka i nie ma odpowiedzi na jego natarczywe
pytania o ojca. Sekret ten postanowiła zachować do końca swojego życia. Na
suwa się tutaj pytanie niepozostawiające odpowiedzi: czy chłopiec ten wołałby
się nigdy nie urodzić, gdyby wiedział, że pochodzi z gwałtu zbiorowego? Są to
problemy wymagające indywidualnych rozstrzygnięć w świetle hierarchii war
tości kobiety. Można tutaj przypomnieć, że nawet w naszym kraju ustawodaw
stwo zezwala na aborcję płodu pochodzącego z gwałtu. Zawsze jednak pozo
staje moralny problem unicestwienia rodzącego się życia, i to własnego dziecka.
Reakcja na gwałt w znacznej mierze związana jest z osobą sprawcy. Reakcje
na gwałt są silniejsze, gdy sprawcą jest ktoś bliski. Wtedy bowiem ofiara musi
przeformułować swoje postawy wobec tej osoby (Pospiszyl 1994). Z drugiej zaś
strony, wiele kobiet w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że padło ofiarą gwałtu, gdy
sprawcą jest mąż. Mężczyznom w związku małżeńskim przyznaje się prawa do
przymusu w sprawach życia seksualnego (Lipowska-Teustch 1997; Pospiszyl

Kryzys psychiczny wywołany cudzą agresją. Gwałt

175

1994). Czasem jednak zarzut tego typu nie jest prawdziwy. Kobiety jedynie
pragną oskarżyć męża w nadziei uzyskania rozwodu z jego winy. Zdarza się
również, że zdradzony mąż zmusza kobietę do stosunków seksualnych, aby
wywrzeć zemstę za zdradę, upokorzenie, jakiego doznał w roli „rogacza”
(Lew-Starowicz 1992).
Szczególnie tragiczną populację tworzą kobiety zmuszone do służenia
swoim ciałem w okresie wojen, gwałcone, bite i torturowane. Jako przykład
mogą tutaj służyć Koreanki w czasie okupacji Korei przez Japonię. Zmuszano je
do kontaktów seksualnych z 3(M0 mężczyznami dziennie lub nawet z 60. Nie
zapewniono im pomocy medycznej i odpowiedniego odżywienia. Wiele z nich
zabijano przy próbach ucieczki lub gdy patrzyły w oczy swoim prześladowcom.
Wiele kobiet zmarło w czasie tej niewoli. Zresztą gwałt zdarza się wszędzie tam,
gdzie toczą się wojny (Jukes 1999). W torturach więźniów politycznych trady
cyjnie stosuje się gwałt. Jest to niemal rutynowe postępowanie zwycięzców czy
też mężczyzn stojących u władzy wobec kobiet z podbitego narodu. I tak np.
Niemcy gwałcili kobiety z różnych zdobytych narodów, Francuzi - algierskie
kobiety. Ten proceder trwa wszędzie, gdzie mają miejsce działania wojenne
(Brownmiller 1975).
W niektórych skrajnych przypadkach gwałt może doprowadzać do zabójstw,
nawet seryjnych. Świadczy o tym historia życia A.L. Woumos, seryjnej zabój
czym (Kennedy 1994). Jej związki z mężczyznami od najwcześniejszych lat
zawsze kończyły się katastrofą. Porzucona przez matkę w niemowlęctwie, zo
stała zaadoptowana przez dziadków. Dziadek znęcał się nad nią fizycznie
i emocjonalnie. W wieku 13 lat została zgwałcona przez przyjaciela rodziny,
dziecko pochodzące z tego gwałtu oddała do adopcji. Wkrótce potem została
wyrzucona z domu przez dziadka. Od tej pory sypiała w porzuconych autach
i zarabiała, sprzedając swoje ciało. Mężczyźni oszukiwali ją, często nie płacąc
za usługi. W wieku 20 lat wyszła za mąż za trzykrotnie starszego mężczyznę.
Małżeństwo trwało miesiąc, mąż bił ją laską. Wkrótce potem w „dowód miło
ści” dla nowego mężczyzny w jej życiu popełniła przestępstwo. Za kradzież
odbyła trzy lata kary pozbawienia wolności. Ale ukochany nie czekał już na nią.
Do tej listy mężczyzn, którzy ją zawiedli, dołączyć można ojca, którego nigdy
nie poznała, aresztowanego z powodu porywania i seksualnego molestowania
dzieci. W więzieniu popełnił samobójstwo. Gniew skierowany do mężczyzn
tkwił u podłoża zabójstw, które popełniła.
Niezależnie jednak od różnych okoliczności i uwarunkowań kulturowych
sprawcą jest mężczyzna, a ofiarą kobieta. Gwałt często inicjuje kryzys psycho
logiczny o wyjątkowo trudnym przebiegu.
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4. Interwencja kryzysowa u ofiar gwałtu

Kryzys psychologiczny u kobiet zgwałconych ma typowe znamiona. Przede
wszystkim cechą charakterystyczną takiego kryzysu, w odróżnieniu od innych
rodzajów, jest nieposzukiwanie pomocy. Ofiary gwałtu nie są otwarte na pomoc
psychologiczną, wręcz jej niekiedy unikają. Gwałt bowiem związany jest
z intymną stroną życia, zazwyczaj pomijaną milczeniem. Ponadto często ofiara
oskarżona jest o lekkomyślność, nierozpoznanie groźby gwałtu, stworzenie
sprzyjających okoliczności, np. przez przyjęcie zaproszenia do domu mężczyzny
czy też skorzystanie z oferty odwiezienia do domu. Z potępieniem spotyka się
nie tylko ze strony policjantów, ale również rodziny. Kolejna przyczyna wiąże
się w pewnym stopniu z przeszłością ofiary. Okazuje się bowiem, że statystycz
nie częściej zgwałcone zostają kobiety seksualnie wykorzystywane w dzieciń
stwie. Syndrom ponownego stania się ofiarą znamionuje wyuczona bezradność.
U kobiety zanikają wówczas próby wydostania się z trudnej sytuacji.
Innym rysem syndromu ponownego stania się ofiarą jest nieumiejętność roz
poznania, komu można zaufać. Już bowiem w dzieciństwie zaufanie kobiety
zostało podważone. Inna cecha syndromu to skojarzenie życia seksualnego
z przemocą, wyniesione z dzieciństwa. Wiele kobiet już od wczesnych lat życia
ma wrażenie, że są naznaczone piętnem (Russel za Mayall, Gold 1995). Gwałt
to już tylko piętno dodatkowe.
Ciekawe jest to, że wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie wiąże zarów
no sprawcę, jak i jego ofiarę. Również i przestępcy seksualni wywodzą się
z tych, którzy w dzieciństwie byli wykorzystywani seksualnie. Gwałt zatem
może odnawiać głęboko ukryte urazy, konflikty, lęki związane z własną prze
szłością. Powoduje to, że staje się bardziej bolesnym i trudniejszym doświad
czeniem.
Interesujące jest to, że gwałt z użyciem zagrażającej życiu ofiary przemocy
wywołuje mniej negatywnych skutków dla jej relacji społecznych. W tych bo
wiem przypadkach ofiara spotyka się z mniejszym potępieniem i oskarżeniem.
Jest bowiem oczywiste, iż był to kontakt seksualny wbrew woli kobiety (Ledray
1986).
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie stanu psychicznego sprzed
gwałtu. Ofiara przede wszystkim musi spotkać się z empatią, która może ją
zachęcić do otwartej ekspresji uczuć, np. gniewu. Tłumienie emocji gniewu ma
bowiem negatywne następstwa, prowadzi do depresji i w konsekwencji do ten
dencji autodestrukcyjnych (Freud 1999) lub do bezsilności oraz uruchomienia
różnych mechanizmów obronnych (Homey 1993). Według niektórych terapeu
tów, gniew ofiary gwałtu powinien zostać skierowany na sprawcę (Ledray 1986)
i wyrażony poprzez skierowanie sprawy do sądu. Wydaje się jednak, że do
świadczanie gniewu zakłóca dobre samopoczucie psychiczne, wywołuje niepo
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kój i napięcie. Bardziej racjonalne wydaje się zastosowanie różnych technik
terapeutycznych, które pomagają w osłabieniu gniewu (por. Pilecka 2001).
Z drugiej zaś strony, ofiara musi zrozumieć, że intensywne uczucia gniewu
są właściwą i naturalną reakcją na doświadczenie gwałtu. Nie może ich kiero
wać na siebie. Potępianie i oskarżanie siebie jest jednym z elementów łańcucha
autodestrukcji, staje się źródłem silnego niepokoju i depresji.
Ofierze gwałtu często towarzyszy właśnie niepokój. Odczuwa lęk, że znów
spotka sprawcę i że znów stanie się przedmiotem odrażającego ataku. Pomoc
ofierze gwałtu wymaga również zastosowania różnych technik, mających na
celu osłabienie niepokoju (Ledray 1986).
Niektóre ofiary gwałtu potrzebują pomocy w poszukiwaniu nowych sposo
bów radzenia sobie z trudną sytuacją. Tutaj interweniujący może służyć pomocą
(za Wysocka-Pleczyk 1997).
Jak już wspomniano, gwałt wiąże się z wieloma różnorodnymi następstwami
(np. oziębłością w życiu seksualnym), które wymagają pomocy różnych specja
listów. Najważniejsze jest, aby w pierwszych dniach po trudnym doświadczeniu
udzielić osobie wsparcia i zrozumienia, aby mogła zmagać się z wszelkimi kon
sekwencjami gwałtu.

ROZDZIAŁ VI

KRYZYS TOŻSAMOŚCI. HOMOSEKSUALIZM

1. Kryzys tożsamości a homoseksualizm

Koncepcja kryzysu tożsamości wywodzi się od Eriksona i jest związana z eta
pami rozwoju psychoseksualnego. Erikson, podobnie jak Freud, kładzie ogrom
ny nacisk na długi okres dzieciństwa, który wywiera znaczący wpływ na oso
bowość. Rozwój osobowości przebiega w pewnych etapach zgodnie z podsta
wowym planem. Erikson (1964) nawiązuje do teorii epigenezy zakładającej, że
w toku rozwoju embriona kolejno powstają i rozwijają się nieistniejące wcześ
niej struktury.
W każdym z etapów rozwoju powstaje kryzys, punkt zwrotny, decydujący,
czy kryzys potoczy się w dobrym kierunku. Kryzysy związane są ze wzrastającą
dojrzałością społeczną i coraz większymi wymaganiami rodziców oraz otocze
nia społecznego.
Rozwiązanie kryzysu nie ma charakteru stałego. Późniejsze kryzysy mogą
uaktywniać wcześniejsze. Kryzys tożsamości pojawia się na piątym etapie roz
woju, przypadającym na okres dorastania (od 13. lub 14. roku życia do 20.).
Tożsamość można określić jako stan subiektywnego poczucia bycia sobą świa
domość jednolitości siebie i osobowej ciągłości (Erikson 1968). W fazie dora
stania zachodzą duże zmiany w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i społecz
nym. Ogrom zmian powoduje, że dorastającemu trudno odpowiedzieć na pyta
nie: kim jestem? Do tej pory rozwijał się pod wpływem wskazówek innych.
Teraz zaczyna określać i kształtować własne środki ekspresji oraz ustalać cele.
Dążenie do tożsamości przebiega poprzez różne konflikty. Dotyczą one sprzecz
ności pomiędzy potrzebą niezależności a zależności, podporządkowania się
innym lub wybraniem własnej drogi życia. Teraz dorastający oddala się od ro
dziców w stronę grupy rówieśniczej.
Dorastanie stanowi specyficzne moratorium pomiędzy zależnością w dzie
ciństwie a wymaganiami dorosłego życia. Pozytywne rozwiązanie kryzysu pro
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wadzi do kształtowania tożsamości, poczucia bycia sobą. Negatywnie rozwiąza
ny kryzys skutkuje brakiem tożsamości, przejawiającym się w uczuciu we
wnętrznego rozbicia i pomieszania ról. Znaczące są również wątpliwości doty
czące własnej osoby. Pozytywna tożsamość pozwala na ustalenie odpowiednich
ról seksualnych oraz wyboru zawodu, który przynosi zadowolenie. Jeżeli nato
miast kryzys tożsamości nie pozwala na jej ukształtowanie się, to dorastający
może odrzucić wymagania wieku dojrzałego. Wtedy przedłuża okres dorastania,
stanowiący specyficzne moratorium pomiędzy zależnością dzieciństwa a wyma
ganiami dojrzałości. Może się tak zdarzyć szczególnie wtedy, gdy poprzednie
kryzysy nie zostały odpowiednio rozwiązane. Gdy kryzys zostaje przezwycię
żony, to cnotą staje się wierność wybranym wartościom (Erikson 1964).
Następny okres rozwoju: intymność versus izolacja to początek dorosłości
i podjęcia odpowiedzialności pracy i małżeństwa. Na tym etapie jednostka ryzy
kuje swoim niedawno nabytym poczuciem tożsamości, gdyż wkracza na drogę
kompromisów, ustępstw i poświęceń dla kogoś drogiego. Jest to typowe dla
każdego bliskiego związku. Jeżeli pragnie zachować wątłe jeszcze poczucie
tożsamości i koncentrację na sobie zamiast bliskości z drugim człowiekiem,
wówczas unika bliższych więzów z innymi.
Własne poczucie tożsamości może spajać się z tożsamością drugiej osoby
bez lęku, że zostanie stracone. Taka intymność niezbędna jest w prawdziwej
przyjaźni i dobrym małżeństwie (Erikson 1964). Kryzys tożsamości pozostaje
najbardziej typowym kryzysem dorastania. Może być kryzysem tożsamości
profesjonalnej bądź rasowej, zawodowej lub indywidualnej (Jacyniak, Płużek
1997). Dotyczyć może również własnej orientacji seksualnej. Rodzi się wtedy
głęboki konflikt pomiędzy systemem wartości lub wiarą a życiem seksualnym.
Człowiek buntuje się przeciwko własnej orientacji seksualnej i ma silną moty
wację, aby z nią walczyć, brakuje mu jednak siły. Wewnętrznie jest rozbity.
Rozwój tożsamości seksualnej to naturalny proces w okresie dorastania, jest on
jednak szczególnie trudny dla osób o skłonnościach homoseksualnych. Trwa
bowiem proces nakładania piętna i wtłaczania na margines. Zazwyczaj dorasta
jący, aby uniknąć odrzucenia i wrogości, ukrywają własną tożsamość seksualną,
co stwarza wiele różnych problemów. Homoseksualizm niesie wyraźne ryzyko
piętna społecznego, izolacji, depresji, samobójstwa, odrzucenia przez rodziny
i przyjaciół. Zarówno dorastający, jak i ich rodziny potrzebują wsparcia (Harrison 2003).
Sposób przeżywania własnej tożsamości seksualnej jest uwarunkowany
w pewnej mierze postawami wobec homoseksualizmu na tle uwarunkowań
kulturowych.
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2. Przegląd historyczny rozwoju postaw wobec

homoseksualistów

Osoby, których orientacja seksualna należy do mniejszościowych, są szczegól
nie narażone na wystąpienie kryzysu psychologicznego, przynależą do grup
ryzyka kryzysu suicydalnego. W znacznej mierze jest to związane z postawami
wobec homoseksualizmu, które kształtują się odmiennie w różnych kulturach.
Ulegały również ewolucji na przestrzeni dziejów.

2.1. Czasy starożytne

W starożytnej Grecji homoseksualizm był akceptowany. Związki z osobami tej
samej płci nie miały charakteru wyłącznego. Życie seksualne mężczyzn prze
biegało pewnymi ustalonymi drogami. Zazwyczaj młody chłopiec wiązał się ze
starszym mężczyzną, potem zawierał związek małżeński z kobietą. W ciągu
życia małżeńskiego nie dochowywał wierności żonie, zdradzając ją bądź z ko
bietą, bądź z mężczyzną (Contarella, za Jennnings 1994). Kobiety były zaś pod
porządkowane mężczyznom, ich preferencje seksualne nie interesowały nikogo.
Starożytni Grecy mieli negatywny obraz kobiet. Pandora, która otworzyła zaka
zaną puszkę i sprowadziła nieszczęście na świat, stanowiła prototyp wszystkich
kobiet, symbol ich prawdziwej natury. Natomiast mężczyzna uosabiał wszelkie
cnoty, młodzi chłopcy stanowili synonim piękna, obraz perfekcji człowieka.
W starożytnej Grecji akceptowano pederastię - seksualne związki pomiędzy
dojrzałymi i młodymi chłopcami (Rush 1981). Miłość mężczyzny do mężczyzny
była traktowana jako najwyższy jej wymiar. Niemniej potępiano korzystanie
z usług seksualnych niewolników i dzieci. Ojcu lub opiekunowi groziła kara
śmierci za sprzedanie dziecka w celach seksualnych lub też za seksualne wyko
rzystanie go (West 1955). Dotyczyło to jednak tylko chłopców poniżej 12. roku
życia. Gdy dziecko osiągnęło ten wiek, wtedy pojawiało się zazwyczaj kilku
konkurentów ubiegających się o jego względy za pomocą prezentów, poezji,
a nawet pieniędzy. Gdy ojciec dziecka zaakceptował wybór lub sam go dokonał,
to wówczas starający się miał prawo posiąść chłopca poprzez gwałt (Rush
1981).
W starożytnym Rzymie aprobowano związki erotyczne pomiędzy osobami
tej samej płci. Homoseksualizm i heteroseksualizm traktowano jako równe sobie
alternatywy życia seksualnego (Jennings 1994). Starożytni Rzymianie różnili się
w postawach wobec życia seksualnego od Greków. Dla nich seks mógł stanowić
sposób upokarzania wrogów oraz ludzi poddanych. Na przykład Neron kazał
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wykastrować chłopca i następnie „ożenił się z nim”, ubierał go w damskie stroje
i wystawiał na pośmiewisko (Rush 1981).

2.2. Chrześcijaństwo

W latach 1150-1350 na świecie nastąpiły radykalne zmiany w postawach wobec
homoseksualistów. Od 1300 roku kontakty seksualne pomiędzy osobami tej
samej płci zostały zagrożone karą śmierci. Lęk przed osobami o odmiennej
orientacji seksualnej niż większość rozpoczął się u schyłku starożytnego impe
rium rzymskiego wraz z narodzinami chrześcijaństwa. Niechęć do homoseksu
alistów rozpowszechniła się w średniowiecznej Europie. W świetle religii chrze
ścijańskiej homoseksualizm jest pojmowany jako zbrodnia przeciwko naturze
człowieka i śmiertelny grzech.
Nienawiść do osób nawiązujących kontakty seksualne w obrębie własnej płci
podsycały rozpowszechniające się w Europie epidemie śmiertelnych chorób, np.
ospy, pochłaniające wiele ofiar. W obliczu epidemii rodzi się naturalna tenden
cja do poszukiwania „kozłów ofiarnych”, najlepiej w grupach mniejszościowych
(Jennings 1994).

2.3. Czasy nowożytne

W XVIII i XIX wieku zarówno Europa, jak i Ameryka stały się miejscem re
wolucji przemysłowej. Powstanie fabryk stworzyło nowe możliwości, młodzi
ludzie mogli teraz opuścić swoje domy rodzinne i znaleźć pracę w fabrykach.
Stali się bardziej wolni i mogli zagubić się w anonimowości miast. Było to
szczególnie ważne dla osób, których orientacja seksualna była odmienna niż
większości. Łatwiej teraz mogli ukryć swoje nietypowe preferencje seksualne
niż w małych miejscowościach, w których wszyscy się znają. Ponadto
w nowych warunkach mieli większe możliwości poznania osób o podobnych
zainteresowaniach seksualnych.
W dużych miastach nie ma też szczególnego nacisku, aby się ożenić. Odda
lenie od rodziny stwarzało większe możliwości zaspokojenia potrzeb seksual
nych, nieakceptowanych przez rodzinę. Na początku XX wieku zaczęły się już
tworzyć w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej społeczności osób zbli
żone kierunkiem popędu seksualnego, mające własne tradycje, kluby, miejsca
spotkań (Jennings 1994).
Z drugiej zaś strony, ludźmi o odmiennej orientacji seksualnej zainteresowali
się psychiatrzy. W 1869 roku na określenie osób podejmujących kontakty sek
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sualne w obrębie własnej płci został wprowadzony termin „homoseksualista”.
Autorem tego określenia był węgierski psychiatra Benkert. To określenie nadał
w liście otwartym do ministra sprawiedliwości, w którym domagał się zniesienia
sankcji karnych dotyczących stosunków seksualnych pomiędzy mężczyznami.
Słowo „homoseksualizm ” miało oddawać pozytywny obraz miłości fizycznej
pomiędzy mężczyznami i zastępować określenia „sodomia” czy też „pederastia”
(Bonnet 1999). Związki pomiędzy osobami tej samej płci określono jako pato
logię, a osoby o odmiennej orientacji seksualnej zaczęto nazywać zboczeńcami.
Do tych problemów powrócimy później.

3. Ruch wyzwolenia gejów

Pierwsze walki homoseksualistów o prawa równe heteroseksualistom rozpo
częły się w XIX wieku. Kolebką protestów były Niemcy. Karl H. Ulrichs
(1825-1895) był pierwszym, który odważył się upominać o względy dla homo
seksualistów. Był prawnikiem, w wielu swoich książkach promował tezę, że
homoseksualiści należą do trzeciej płci, mają ciało mężczyzny, a duszę kobiety.
W XIX wieku w Niemczech homoseksualizm traktowany był jako przestępstwo,
a homoseksualiści jako przestępcy. Ulrichs w 1862 roku wygłosił sławne prze
mówienie do Kongresu Prawników Niemieckich, w którym domagał się znie
sienia kar dla homoseksualistów, którzy prowadzą życie seksualne zgodne
z własną wewnętrzną naturą. Cztery lata po jego przemówieniu nastąpiło zjed
noczenie rozdrobnionych Niemiec pod wspólną nazwą Prusy. System prawny
Prus obowiązywał dla całego zjednoczonego państwa. Homoseksualizm nie był
zgodny z prawem (Jennings 1994). Należy dodać, że kara więzienia za
„sprzeczne z naturą stosunki” została zniesiona w Niemczech w 1968 roku.
Ulrichs miał nadzieję, że ustawy korzystne dla homoseksualistów zatamują
falę samobójstw w ich środowiskach. Tworzą oni trzecią płeć, w sposób natural
ny pociągają ich osoby tej samej płci. Szczególny nacisk kładł na słowo „natu
ralny” i podkreślał, że działają zgodnie z własną naturą, zatem nie powinni być
prześladowani.
Niemcy mogą być spostrzegane jako kolebka wyzwolenia homoseksualistów,
ale jednocześnie stały się miejscem ich najsilniejszego prześladowania.
W okresie sprawowania władzy przez Hitlera wysyłano ich do obozów koncen
tracyjnych za złamanie paragrafu 175, zakazującego kontaktów seksualnych
z osobami tej samej płci. Nienawiść do homoseksualistów była znamienna dla
nazistów, pragnęli oni uczynić Niemcy krajem wolnym od homoseksualistów.
W 1934 roku gestapo sporządziło listę homoseksualistów. W 1935 roku sławny
paragraf 175 został rozszerzony również i na tych, którzy tylko myślą o kontak
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tach seksualnych z osobami tej samej płci. Nazwano to „kontemplacją pożąda
nego obiektu” (Jennings 1994).
W 1938 roku było już możliwe przeniesienie uwięzionych z powodu łamania
prawa zakazującego kontaktów seksualnych w ramach swej płci z obozu kon
centracyjnego do więzień. H. Himmler doszedł do konkluzji, że homoseksuali
stów w obozach koncentracyjnych należy leczyć poprzez obowiązkowe, przy
musowe, cotygodniowe kontakty seksualne z kobietami, również więźniarkami,
głównie Żydówkami i Cygankami. Kobietom obiecano wolność za służenie
swoim ciałem. W końcu 1943 roku do obozów koncentracyjnych przyszła nowa
instrukcja. Homoseksualiści, którzy wyrażą zgodę na kastrację i których zacho
wanie jest poprawne, będą uwolnieni z obozu koncentracyjnego. Niektórzy
z nich uwierzyli obietnicom Himmlera tylko po to, aby po wyjściu z obozu kon
centracyjnego znaleźć się na wschodnim froncie. Po drugiej wojnie światowej,
jeżeli jeszcze byli w obozach koncentracyjnych, to z powrotem powrócili do
więzień, gdyż nie zaliczono im lat spędzonych w obozie (Jennings 1994).
Jednocześnie naziści otwarcie akceptowali homoseksualistów wśród swoich
przywódców. Tolerancja skończyła się, gdy Ernst Roehm, homoseksualista,
dowódca gestapo, wraz ze swoimi towarzyszami został zamordowany w czasie
Nocy Długich Noży. Wtedy Hitler przyznał, że człowiek ten zasługiwał na
śmierć z powodu swojej „zgnilizny moralnej” (Kaiser 1997).
Druga wojna światowa wywarła wielki wpływ na przyszłe życie gejów
w USA. Wojna nie zmieniła sposobu, w jaki społeczeństwo postrzegało gejów,
ale sposób, w jaki homoseksualiści postrzegali samych siebie. Armia Stanów
Zjednoczonych bezwiednie działała Jako tajemny agent” wyzwolenia homo
seksualistów. W niej bowiem znalazło się wielu gejów i wiele lesbijek. Homo
seksualiści i lesbijki służyli w armii amerykańskiej. Podczas przyjmowania do
niej wielu z nich ukrywało swoje inklinacje seksualne, aby nie być naznaczo
nym piętnem, określonym w kartotece, która mogła być wykorzystana przez
przyszłych pracodawców. Po drugie - pragnęli uczestniczyć w „tym wielkim
wydarzeniu”, jakim jest wojna (Kaiser 1997). Pragnęli mieć przywilej służenia
swojemu krajowi w czasach wielkiego zagrożenia, mimo paragrafu wydanego
w 1942 roku, zakazującego im służby wojskowej. Niektórzy z nich, aby dowieść
swej męskości, zgłaszali się do najcięższych formacji, np. marynarzy. W armii
przekonali się, że nie są sami, że jest ich wielu. Zagrożenie, jakie niesie wojna,
niepewność jutra, możliwość śmierci powodowały, że życie seksualne rozkwi
tało szczególnie silnie. W tym czasie zaczęto używać określenia „gej”. Niektó
rzy historycy twierdzą, że ten sposób określania homoseksualistów datuje się od
XVI-wiecznej Francji (Kaiser 1997). Tysiące gejów i lesbijek w swojej drodze
do wojennej Europy zatrzymywało się na Manhattanie, tworząc największą
społeczność gejowską w Stanach Zjednoczonych (Kaiser 1997).
W latach 40. ukazała się także książka bardzo ważna dla ruchu gejów. Nosiła
tytuł Sexual Behavior in Humań Małe. Kinsey i współ. (Kaiser 1957) zbadali
12 000 mężczyzn, dorosłych Amerykanów. Książka Kinseya i współ, miała
charakter rewolucyjny, gdyż kładła nacisk na oderwanie życia seksualnego od
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postaw i ideałów kształtowanych przez religię. Kinsey i współ, w wyniku badań
ustalili, że 32% Amerykanów przynajmniej raz w życiu miało kontakt seksualny
z osobą tej samej płci. Wyniki badań zaskoczyły samego Kinseya, a dla rzeszy
gejów i lesbijek stały się potwierdzeniem ich drogi, przygotowały grunt do ru
chu wyzwolenia.
Interesujące jest to, że badania te są traktowane jako najbardziej spektakular
ny przykład wpływu motywacji na wyniki badań (por. Kowalik, Brzeziński
1993). Objęto nimi ochotników: 8 000 mężczyzn i 12 000 kobiet. Późniejsze
badania części osób z tej populacji wykazały, że uzyskały wyższe wyniki
w skalach poczucia własnej wartości w porównaniu z tymi, którzy nie zgłosili
się dobrowolnie do udziału w badaniach. Można zatem powiedzieć, że badania
pod kierunkiem Kinseya, dotyczące tylko ochotników, przyniosły mijający się
z prawdą obraz zachowań seksualnych. Niemniej przyczyniły się znacznie do
rozwoju ruchu „wyzwolenia”, który rozpoczął się w latach 60.
W tym okresie pierwsze tabu zostało przełamane, gdy katolik został prezy
dentem. Odnieśli również triumf czarni Amerykanie, dając asumpt do innych
ruchów społecznych: wyzwolenia kobiet i homoseksualistów. Oficjalna data
rozpoczęcia ruchu wyzwolenia gejów wiąże się z bitwą w barze Stonehill
(Plummer 1975). Bar ten był miejscem spotkań homoseksualistów. Często był
kontrolowany przez policję; jedna z tych kontroli w 1969 roku zakończyła się
bitwą. Przyczyną bójki było to, że jedna z kobiet po raz pierwszy oddała poli
cjantowi uderzenie. Wtedy rozpoczęła się walka pomiędzy policją a gośćmi
baru, którzy rzucali w policjantów puszkami i butelkami oraz podpalali kosze na
śmieci. W bójce czterech policjantów odniosło rany, trzynastu demonstrantów
zostało aresztowanych. Incydent w barze Stonehill wywarł wielki wpływ na
społeczność gejowską, po tym wydarzeniu wielu homoseksualistów ujawniło
własną tożsamość seksualną, nawet w lokalnych czasopismach (Kaiser 1997).
Mottem Ruchu Wyzwolenia Gejów stało się hasło: „Wyjdź z ukrycia na ulicę”
(Pankey 1972). Został opublikowany Manifest Gejów (Wittman 1972). W mani
feście tym czytamy, że homoseksualizm jest to zdolność do miłości drugiej oso
by tej samej płci. Biseksualizm jest słuszny, gdyż pozwala kochać osoby obojga
płci. Jednocześnie manifest krytykował szowinizm męski, wyrażający się
w zdominowaniu kobiet, uznaniu ich za istoty niższe oraz tradycyjną strukturę
małżeństwa.
Stopień wyzwolenia gejów określony jest warunkami kulturowymi. Polska
ma jeden z najbardziej postępowych kodeksów prawnych, gdyż homoseksuealizm pomiędzy dorosłymi nie był karany ani przed drugą wojną światową, ani
po wojnie. Stosunki homoseksualne są karane, gdy osoba nie ukończyła 15. roku
życia lub została zmuszona do kontaktów seksualnych. Po zmianie ustroju poli
tycznego w 1989 roku homoseksualiści zaczęli wychodzić z ukrycia. Zostało
założone Stowarzyszenie Lambda, publikuje się czasopisma przeznaczone dla
gejów. W większych miastach powstały kawiarnie i kluby tylko dla gejów.
Wielu z nich jednak nadal ukrywa swoje preferencje seksualne, gdyż nie są ak
ceptowane przez wielu ludzi.
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Ruch wyzwolenia homoseksualistów zakończył się sukcesem. W 1974 roku
z kolejnej edycji DSM usunięto homoseksualizm jako zaburzenie o charakterze
psychiatrycznym. Wokół tego rozgorzały dyskusje w środowisku psychiatrów
i psychologów.

4. Kontrowersje dotyczące kryteriów diagnostycznych

homoseksualizmu (DSM II)

Dyskusje, które dotyczyły wykluczenia homoseksualizmu z Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób, podzieliły psychiatrów i psychologów na dwa obozy. Oba
nawiązywały do psychoanalizy, a zatem również do jej twórcy - Freuda. Czło
wiek jest istotą, w której tkwią zarówno tendencje heteroseksualne, jak
i homoseksualne. Prawidłowe zakończenie rozwoju psychoseksualnego polega
na seksualnych zainteresowaniach osobami płci przeciwnej.
„Badania psychoanalityczne z całą mocą sprzeciwiają się próbie oddzielenia homo
seksualistów jako grupy ludzi ukształtowanych w jakiś specyficzny sposób od całej reszty
ludzkości” (Freud 1999, s. 42).

Ostateczny kształt zachowań seksualnych człowieka tworzy się dopiero po
okresie dorastania i jest zdeterminowany wieloma czynnikami.
Poglądy Freuda dotyczące homoseksualizmu dobrze oddaje list, który napi
sał do Amerykanki, matki homoseksualisty, szukającej pomocy u sławnego
terapeuty w Wiedniu. Homoseksualizm nie jest zaletą, ale również nie jest po
wodem do wstydu. Nie można homoseksualizmu traktować jako schorzenia ani
też jako przestępstwa. Natomiast zarówno heteroseksualiści, jak i homoseksuali
ści powinni być karani, gdy wykorzystują seksualnie dzieci (Lewes 1995).
Jak już wspomniano, nowa edycja DSM, wykluczająca homoseksualizm
z obrębu patologii, spotkała się z poparciem pewnych psychoanalityków, u in
nych wywołała żywy protest. Bieber i Socarides ujmowali homoseksualizm jako
poważną patologię. Po drugiej stronie barykady uplasowali się Marmor i Stoller,
traktujący homoseksualistów jako członków grup mniejszościowych.
Klasyczna psychoanaliza spostrzegała homoseksualizm jako deficyt wywo
łany lękiem emocjonalnym. Natomiast komitet opracowujący nową wersję DSM
przyjął, że:
a) homoseksualizm nie wiąże się z klinicznymi objawami,
b) nie rozwija się w czasie,
c) nie wymaga leczenia.
Właśnie przeciwko temu zaprotestował Socarides (1978), zwolennik nastę
pujących ustaleń dotyczących homoseksualizmu:
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a) homoseksualizm wyrasta z nieprawidłowych relacji rodzinnych,
b) jest wyrazem zaburzonego rozwoju seksualnego, który nie powstaje w ra
mach prawidłowych zachowań seksualnych,
c) w rodzinach homoseksualistów obserwuje się patologiczne związki pomiędzy
dzieckiem a rodzicami w stopniu niespotykanym w grupach porównawczych,
d) większość matek homoseksualistów zakłóca rozwój relacji syna z rówieśni
kami, jego rozwój heteroseksualny, asertywność i umiejętność podejmowania
decyzji. Ojcowie homoseksualistów nie są męscy.
DSM II, wykluczający homoseksualistów z obszaru patologii, przekreśla
dziesiątki ważnych badań przeprowadzonych przez psychologów i psychiatrów.
Można go traktować jako swoisty policzek dla tych homoseksualistów, którzy
u psychiatrów poszukują pomocy. DSM II nie bierze pod uwagę:
1) istnienia specjalnych potrzeb, pragnień, kompulsji oraz innych objawów me
chanizmu tworzenia reakcji przeciwnych, które powodują, że pacjent spra
wia wrażenie prawidłowo funkcjonującego w różnych dziedzinach swojego
życia;
2) objawy neurotyczne są w pełni rozwinięte, mogą maskować chorobę w takim
stopniu jak wyrażać ją;
3) mechanizm perwersji wywołuje objawy zgodne z ego, które neutralizują nie
pokój (Socarides 1978).
Socarides (1978) silnie przeciwstawiał się usunięciu homoseksualizmu
z DSM, argumentując również, że szczęśliwy homoseksualista jest mitem, bo
wiem bycie homoseksualistą automatycznie wyłącza możliwość bycia szczęśli
wym przez dłuższy czas. Stres i konflikty związane z przyczynami homoseksu
alizmu są źródłem wzrastających trudności. Jak na ironię losu, syn Socaridesa
w latach 90. publicznie wyznał, że jest gejem, i pracował w Białym Domu
w okresie prezydentury Clintona jako rzecznik praw homoseksualistów.
Bieber (1972), podobnie jak Socarides, ostro protestował przeciwko zmia
nom w DSM II. W przypadku homoseksualistów korzenie patologii sięgają aż
do rodziców, którzy ujawniają poważne problemy emocjonalne. Syn zazwyczaj
uwikłany jest w konflikty rodziców, pełni role określone przez ich nierozwiąza
ne problemy. Główne przyczyny homoseksualizmu tkwiąjednak w zaburzonych
relacjach syna z ojcem, który szczególnie traktuje właśnie to dziecko, zachowuje
wobec niego dystans, ujawnia wrogość. Konstruktywne, nasycone ciepłem rela
cje ojca z synem zapobiegają rozwojowi homoseksualizmu (Bieber 1972).
Obaj psychiatrzy, analizując przyczyny homoseksualizmu, wyrażali pogląd,
że jest on patologią. W dysputach prowadzonych w środowisku psychiatrów
zwyciężyła opcja, która traktowała homoseksualistów jako członków grup
mniejszościowych. Znalazło to odzwierciedlenie w DSM. Wkrótce jednak tra
giczne doświadczenia związane z epidemią śmiertelnej choroby wywołały ko
lejne zmiany w populacji homoseksualistów.
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5. Epidemia AIDS

Na początku lat 80. w USA zaczęła rozpowszechniać się, szczególnie wśród
homoseksualistów, choroba prowadząca zazwyczaj do bolesnej śmierci. Na
początku epidemii każdy gej w USA doznawał takiego wrażenia, Jakby stał bez
hełmu w pierwszej linii strzału. Obok padają przyjaciele, ale ty nie wiesz, skąd
pochodzą kule” (Kaiser 1997). Na początku był tylko terror i tajemnica. W cza
sie tej epidemii zmarło ok. 50% gejów z Manhattanu. Dla porównania można
dodać, że w czasie drugiej wojny światowej zginęło mniej niż 3% amerykań
skich żołnierzy. Każdy gej w większym mieście stracił przynajmniej dziesięciu
przyjaciół, niektórzy zaś ok. 300 znajomych i przyjaciół (Kaiser 1997).
Epidemia szczególnie dotyczy ludzi młodych. Światowa Organizacja Zdro
wia ocenia, że na świecie nosicielami wirusa HIV jest 14 milionów ludzi, poło
wa z nich zaraziła się tym wirusem pomiędzy 15. a 24. rokiem życia (Rotheram-Borus i współ. 1996). Ponieważ choroba dotyczyła głównie homoseksualistów,
Narodowy Instytut Zdrowia w Waszyngtonie przeznaczył tylko małe sumy pie
niężne na badania tego schorzenia (Kaiser 1997). Walka z AIDS rozpoczęła się
później (Shilts 1987).
W pięć lat po wybuchu epidemii jeden z ważniejszych przedstawicieli admi
nistracji Reagana skrytykował złą politykę wobec AIDS, zaniedbywanie eduka
cji społeczeństwa o istocie AIDS, sposobach zapobiegania tej śmiertelnej choro
bie. Najgorsze było to, że wielu ludzi uważało, że wyrzeczenie się bujnego życia
seksualnego jest gorsze niż śmierć. Kramer (Kaiser 1997) pisał:
„Pójdźcie ze mną, gdy odwiedzam chorych w oddziałach intensywnej opieki i spójrzcie im w oczy. Na zawsze zrezygnują z życia seksualnego, jeżeli tylko mógłbym im obie
cać, że będą żyli” (s. 310).

Bujne życie seksualne, częsta zmiana partnerów przez wielu gejów trakto
wana jest jako ich przywilej. Świadczą o tym liczne badania, np. 2585 homosek
sualistów w Australii (Van de Ven i współ. 1997). Ponad połowa populacji męż
czyzn w wieku 40 lat i powyżej przyznała się jedynie do przypadkowych kon
taktów seksualnych. Tylko 14,7% mężczyzn w przedziale wieku 40-49 lat miało
stałych partnerów, monogamiczny charakter związku notowano również u 2126% homoseksualistów w wieku 50 lat i powyżej.
Liczba partnerów seksualnych w ciągu całego okresu życia dla mężczyzn
powyżej 50. roku życia wahała się od 101 do 500. Jedynie 2,7% gejów w swoim
życiu miało tylko jednego partnera (Van de Ven i współ. 1997).
Homoseksualiści w większości nie dotrzymują wierności swoim partnerom
(por. Burdon 1996; Yip 1997; McWhirter, Mattison 1984). Wierność jest zacho
wana najczęściej w pierwszym etapie stałego związku (McWhirter, Mattison
1984). Niekiedy rozwiązłość seksualna ma charakter kompulsywny, służyć mo
że celom obronnym, osłabieniu niepokoju i poczucia wstydu, uzyskania kontroli
nad własnym środowiskiem (Baron 1996). Badania dorastających gejów w No
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wym Jorku wskazują, że przeciętna liczba ich partnerów seksualnych wynosi 44
(Rotheram-Borus 1997).
W miarę rozprzestrzeniania się epidemii tożsamość gejowska zaczęła być
określana przez AIDS. Niektórzy powtarzali: „Nie jesteś gejem, jeżeli nie cho
rujesz na AIDS” (Kaiser 1997). AIDS wywiera wpływ na długość życia gejów.
Badania (Hogg i współaut. 1997) przeprowadzono w dużych populacjach miej
skich Kanady. Oczekiwana długość życia gejów jest znacznie mniejsza niż heteroseksualistów. Homoseksualiści stanowią 3% populacji, dane statystyczne
wskazują, że mają 32% szans, aby osiągnąć 65. rok życia, podczas gdy dla
wszystkich mężczyzn szansa ta wynosi 78%. Geje i biseksualiści w Kanadzie
obecnie mają oczekiwaną długość życia podobną do mężczyzn w XIX wieku.
Tragiczna w swoich skutkach epidemia AIDS miała również swoje pozy
tywne strony. Zmienił się obraz przeciętnego geja, od maniaka seksualnego do
osoby troszczącej się i opłakującej zmarłych przyjaciół, wielu bowiem gejów
dało przykład prawdziwej troski i zaangażowania w opiekę nad swoimi chorymi
przyjaciółmi (Kaiser 1997).
Osoby, które przeżyły holocaust w postaci AIDS, utworzyły setki nowych
organizacji w latach 90., np. Stowarzyszenie Gejów: dziennikarzy, bankierów,
prawników, artystów, biegaczy, miłośników opery, dorastających, gejów senio
rów, policjantów, pisarzy, żeglarzy, nurków, hakerów, właścicieli zwierząt,
„wspaniałych starszych kobiet”. Ojcowie i matki gejów również utworzyli włas
ne stowarzyszenia. Powstała również lesbijska seksmafia dla lesbijek, zwolenni
czek praktyk sadystyczno-masochistycznych. Związki gejów z różnych krajów
ułatwił Internet (Kaiser 1997).
Mimo tych znacznych ułatwień i innowacji życie gejów i lesbijek nie jest
łatwe nawet w kraju, w którym dokonała się swoista rewolucja gejowska. Na
szczególne trudności narażeni są dorastający, którzy często czują się izolowani
i samotni. Bycie gejem przynosi następujące zagrożenia (Jenning 1994):
1. Przemoc. Homoseksualiści są najczęstszymi ofiarami zbrodni nienawiści
skierowanej przeciwko grupom mniejszościowym.
2. Zniewagi werbalne. Geje i lesbijki są często obrzucani znieważającymi ich
godność określeniami, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Problem ten
nie dotyczy społeczności w Polsce, gdyż w szkołach średnich uczniowie za
zwyczaj nie ujawniają swoich preferencji seksualnych.
3. Bezdomność. Często rodzice bardzo negatywnie reagują, gdy dowiadują się,
że ich dziecko jest odmiennej orientacji seksualnej. Jak wynika z badań Uni
wersytetu Minnesota, 26% młodocianych gejów zostaje wyrzuconych z do
mów przez rodziców z powodu konfliktów związanych z ich orientacją sek
sualną.
4. Uzależnienie od narkotyków. Pod wpływem silnych stresów związanych
z preferencjami seksualnymi wielu gejów i lesbijek szuka „zapomnienia”
o swoich problemach w środkach odurzających, alkoholu lub narkotykach.
Prawdopodobne jest, że sięgają po alkohol lub narkotyki, aby uciec od prze
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śladowań i wątpliwości dotyczących ich tożsamości seksualnych (Bagley,
Tremblay 2000).
5. Wysoki wskaźnik porzucenia szkoły. 28% gejów przerywa naukę w szkole,
aby uniknąć przemocy i poczucia alienacji. Wtedy znajdują miejsce w sub
kulturach, które znamionuje rozwiązłość seksualna i prostytucja.
6. Samobójstwa. Często młodzi gejowie i lesbijki czują się tak bezradni, że sa
mobójstwo wydaje się jedynym rozwiązaniem. 30% samobójstw dokonanych
przypada na lesbijki i gejów w okresie dorastania.

6. Specyficzne cechy kryzysu psychicznego

u gejów i lesbijek

Jak już wspomniano, zjawiska psychologiczne są bogato i wieloczynnikowo
zdeterminowane. Podobnie jest w przypadku kryzysu u osób, których popęd
seksualny skierowany jest w stronę własnej płci. Przyczyny kryzysu mogą być
różne, ale ważną rolę pełni niezgoda na własne zainteresowania seksualne.

6.1. Kryzys związany z wyborem orientacji seksualnej

Homoseksualiści często analizują, czy ich orientacja seksualna jest właściwa, co
nie zdarza się heteroseksualistom (McWhirter, Mattison 1984). Może nastąpić
strata dawnej tożsamości, gdy jednostka określi swoją orientację seksualną. Po
stracie dawnej tożsamości rozpoczyna się proces żałoby z towarzyszącym mu
smutkiem. Częściowo żal ten może wynikać z konieczności zmiany planów
życiowych. Wątpliwe staje się założenie rodziny, posiadanie dzieci i wnuków.
Czasem powstanie nowej tożsamości seksualnej pociąga za sobą stratę związ
ków z bliskimi, przyjaciółmi i rodziną (Gershman 1983; Baron 1996). Kryzys
tożsamości wzmaga również poczucie bycia innym.
System wartości etycznych kształtuje się głównie w dzieciństwie pod wpły
wem osób znaczących, najczęściej są nimi rodzice. Jednostka wchodzi w okres
dorastania z ustaloną już hierarchią wartości, aczkolwiek w ciągu życia może
dokonać w niej pewnych modyfikacji. Rozkwitające w tym czasie zaintereso
wania seksualne mogą być dla niej obce, rozbieżne z systemem wartości. Doznaje wtedy poczucia rozbicia osobowości, nie czuje się sobą. Rodzi się kryzys
tożsamości. Niekiedy bunt przeciwko własnym inklinacjom seksualnym wykra
cza poza dorastanie i trwa przez całe życie. Kryzys tożsamości staje się chro-
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niczny. Poczucie odmienności od innych jest trudnym i bolesnym doświadcze
niem. Niektórzy homoseksualiści zmagają się z tym problemem za pomocą
mechanizmu projekcji. Swoje zainteresowania seksualne przypisują wielu in
nym mężczyznom. W populacji homoseksualistów funkcjonują również stereo
typy dotyczące heteroseksualistów (McCaffrey 1972), które mogą spełniać
funkcje obronne.
Mężczyzna o orientacji heteroseksualnej jest zdominowany przez kobietę,
szczególną władzę daje jej seks. Heteroseksualiści nie mają szacunku ani też nie
odczuwają miłości do kobiet, które panują nad nimi za pośrednictwem seksu.
Mężczyźni są zniewoleni przez kobiety, a prawdziwą pułapką jest małżeństwo.
Zazdroszczą gejom swobody i wolności, dlatego też ich prześladują (McCaffrey
1972). Stereotypy w pewnym stopniu łagodzą niepokój i konflikty wewnętrzne.
Kryzys tożsamości może się wiązać z tendencją do ukrywania własnych pre
ferencji seksualnych. Trudno jest bowiem otwarcie mówić o tym, czego nie
akceptuje się u siebie. Owa skłonność do ukrywania własnej orientacji seksual
nej zdeterminowana jest również warunkami kulturowymi. W niektórych kra
jach, np. w Holandii, istnieje większa akceptacja dla odmienności seksualnej.
Wtedy o wiele łatwiej przyznać się do własnej orientacji seksualnej.
Ukrywaniu własnej tożsamości sprzyja to, że problemy homoseksualisty
i jego życie osobiste interpretowane są poprzez pryzmat orientacji płciowej.
Postawy wobec homoseksualistów oparte są na typowym i zasadniczym błędzie
postrzegania ich jedynie w świetle orientacji seksualnej (Boczkowski 1988). To,
co sporadycznie staje się tematem rozważań przy ocenie człowieka, tutaj urasta
do podstawowego punktu widzenia.
Kryzys tożsamości potęguje również lęk przed reakcją otoczenia. Koniecz
ność ukrywania się powoduje, że człowiek tym bardziej nie czuje się sobą, kry
zys tożsamości pogłębia się. Działa to na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Kryzys
tożsamości sprawia, że jednostka ukrywa się, co z kolei pogłębia kryzys.

6.2. Kryzys suicydalny w kontekście homoseksualizmu

Kryzys tożsamości może się przekształcić w kryzys naznaczony myślami i pra
gnieniem odebrania sobie życia, zagrażający samobójstwem. Badania grup mło
docianych gejów i lesbijek wskazują, że rozpoznają oni mniej powodów, dla
których warto żyć, w zestawieniu z ich heteroseksualnymi rówieśnikami.
Zmniejszony zakres umiejętności zmagania się z trudną sytuacją można przypi
sać zwiększonej odpowiedzialności i wymaganiom oraz stresem, jaki niesie
wybór homoseksualizmu (Hirsch, Ellis 1998). Geje i lesbijki stanowią populację
objętą wyższym ryzykiem samobójstwa. Częściej doświadczają niepokoju
i depresji. Jako przykład mogą służyć badania Jorm i współ. (2002), w których
różnicowano pomiędzy homoseksualistami i biseksualistami, zakładając, że
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znajdują się w innej sytuacji społecznej. Biseksualiści są wtopieni w populację
heteroseksualistów, wobec tego rzadziej spotykają się z niechęcią lub odrzuce
niem. Badano dwie grupy: pierwsza składała się z mężczyzn pomiędzy 20. a 24.
rokiem życia, drugą tworzyli mężczyźni pomiędzy 40. a 44. rokiem życia. Sta
rano się wykryć, czy przynależność do mniejszościowej orientacji seksualnej
wywołuje większy dyskomfort psychiczny u starszych, czy też młodszych męż
czyzn. Starsi mają już ustalone związki i role społeczne. Najwięcej niepokoju
i depresji ujawniali biseksualiści, którzy mieli najwięcej negatywnych doświad
czeń w dzieciństwie. Najmniej niepokoju, depresji i złych przeżyć w dzieciń
stwie notowano u heteroseksualistów. Zarówno w grupie biseksualistów, jak
i homoseksualistów ujawniały się silne tendencje autodestrukcyjne. Obie grupy
uzyskiwały również słabsze wsparcie społeczne niż heteroseksualiści oraz czę
ściej skarżyli się na problemy materialne. Homoseksualiści najczęściej ujawniali
konflikty emocjonalne z ojcem lub matką.
W ostatecznej konkluzji stwierdzono, że biseksualiści doznają najwięcej
dyskomfortu psychicznego, najmniej zaś doświadczają go heteroseksualiści. Pod
tym względem wiek nie różnicował homoseksualistów. Niektórzy biseksualiści
opisują swoją orientację seksualną jako „płynny wybór obiektu”, związany za
pewne z okolicznościami. Niektórzy badacze sądzą, że biseksualizm nie istnieje.
Są tylko dwie orientacje seksualne: heteroseksualizm i homoseksualizm. Bisek
sualiści są to homoseksualiści, którzy pragną uchodzić za heteroseksualistów,
lub heteroseksualiści, którzy kosztują „zakazanego owocu” (Layton 2000).
Można jednak stwierdzić, że u osób, które tak się określają, podobnie jak
u homoseksualistów, większe jest ryzyko samobójstwa. Kryzys suicydalny
szczególnie dotyka dorastających. W okresie dorastania ustala się kierunek po
pędu seksualnego. Młodzi homoseksualiści wzrastają zazwyczaj w atmosferze
nasyconej wrogością wobec gejów i lesbijek. W szkole słyszą obelżywe okre
ślenia homoseksualistów w rodzaju „pedał” lub „ciota”. Rodzina, szczególnie
religijna, najczęściej potępia homoseksualizm (Bagley, Tremblay 2000). Dora
stający zaczyna odczuwać swoją inność. Prawdziwym źródłem problemów
i konfliktów, myśli o samobójstwie i prób samobójczych jest wyznanie rodzinie
prawdy o własnych preferencjach seksualnych. Z badań D’Angelli i współ. (Ba
gley, Tremblay 2000) wynika, że 41% zwierzających się rodzinie usiłowało
popełnić samobójstwo, wśród ukrywających się tylko 17% próbowało odebrać
sobie życie. Wyznający rodzinie swoje preferencje seksualne spotkali się ze
zniewagami i fizycznym prześladowaniem.
Homoseksualiści często spotykają się z wrogością i przemocą. Świadczą
o tym dobitnie badania 75 lesbijek w Australii. Wiek kobiet wahał się od 14. do
17. roku życia. Każda z nich w ciągu swojego życia spotkała się z reakcjami
przemocy, związanymi z ich orientacją seksualną. Formy przemocy wahały się
od łagodnych do ekstremalnych. Obejmowały one: obelżywe słowa, przemoc
fizyczną lub zniewagi od członków rodziny, niszczenie własności, agresywne
i upokarzające zachowanie sąsiadów, przemoc seksualną ze strony byłych part
nerów, wyśmiewanie i izolowanie w szkole, pobicie przez nieznajomych, obe
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lżywe listy i groźby w pracy. W większości wypadków prześladowcami byli
mężczyźni. Niektóre z tych kobiet zgwałcono. Gwałt traktowano jako lekarstwo
na nietypowe zainteresowania seksualne (Mason 2002).
Rozmiar agresji jest odmienny w różnych kulturach, ale pozostaje faktem, że
geje i lesbijki w mniejszym lub większym stopniu spotykają się z przemocą.
Niezgoda na własną orientację seksualną, odczuwanie jej rozbieżności
z własnym systemem wartości etycznych czy też wiarą w Boga, jak również
atmosfera nienawiści i przemocy wobec homoseksualistów stwarzają optymalne
podłoże do rozwoju tendencji autodestrukcyjnych. Interesujące badania, po
twierdzające związek tendencji suicydalnych i orientacji seksualnej, przeprowa
dzono w amerykańskich szkołach średnich (Remafedi i współ. 1998).
W badanej populacji złożonej z 36 254 uczniów (średni wiek chłopców wy
nosił 15,1, a dziewcząt 14,5 roku) 131 chłopców oraz 144 dziewcząt określiło
siebie jako biseksualnych, 81 uczniów i 38 uczennic opisało siebie jako
w większości homoseksualnych. Grupa kontrolna składała się z osób określają
cych siebie w większości jako heteroseksualnych. Zastosowano słowo „w więk
szości” na oznaczenie dominującej tendencji. Stwierdzono wysoki wskaźnik
tendencji autodestrukcyjnych (próby samobójstw) w grupach biseksualistów
i homoseksualistów. Myśli o samobójstwie nie różnicowały grup z uwagi na
powszechność ich występowania u dorastających. Ryzyko samobójstwa było
największe w grupie chłopców homoseksualistów. Większe ryzyko samobójstwa
notuje się wśród dobrowolnie zgłaszających się do badań, od 20% do 42% ge
jów usiłowało odebrać sobie życie (Remafedi 1998). W grupie gejów i biseksu
alistów do 27. roku życia próby samobójstw zdarzają się o 13,9% częściej niż
w porównywalnej populacji heteroseksualistów (Bagley, Tremblay 1997). Na
tomiast badania nie wskazują, aby w populacji homoseksualistów wyższy był
wskaźnik samobójstw dokonanych. Może to wynikać z tego, że samobójcy
przed śmiercią nie zdradzili swej tożsamości seksualnej lub rodzina ukryła ten
fakt.
Również i kolejne badania (Remafedi 2002) mężczyzn w wieku od 15. do
25. roku życia, mających kontakty seksualne z mężczyznami w okresie 12 mie
sięcy poprzedzających wywiad, przyniosły potwierdzenie tezy o związku homo
seksualizmu i tendencji autodestrukcyjnych. W populacji badanych liczącej 225
osób 1/3 próbowała odebrać sobie życie co najmniej raz (Remafedi 2002).
Hendin (1982) natomiast twierdzi (wynika to z jego doświadczeń terapeu
tycznych), iż homoseksualiści są nadmiernie reprezentowani wśród samobójstw
usiłowanych, ale i dokonanych. Analizował on powiązania pomiędzy tenden
cjami autodestrukcyjnymi a homoseksualizmem od innej strony, zajmował się
bowiem studentami po próbach samobójstwa. Problemy związane z własną
orientacją seksualną stanowią znaczący motyw samobójstw usiłowanych i do
konanych. Hendin (1982) interpretuje próbę samobójstwa jako dążenie do uzy
skania kontroli. Homoseksualiści „całe swoje nieszczęście” (Hendin 1982, s. 15)
przypisują odrzuceniu przez innych w bliskich związkach, ale gdy nie są porzu
ceni, to sami odchodzą. W ich intymne relacje wdrukowane jest porzucenie.
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Tym związkom nadają wymiar absolutny, traktują drugą osobę jako niezbędną
do dalszego życia. Jednak każdy związek jest swoistą rekapitulacją trudnych
relacji z rodzicami, szczególnie matką.
Wielu homoseksualistów w swoich związkach powiela model dominacji
i submisji obserwowany w relacjach rodziców: sadyzm i masochizm, „służący
i królowa” (Offit 1995). Powoduje to większą kruchość związków.
Zbliżone problemy obserwuje się w związkach lesbijek. Podobnie jak męż
czyźni, swoje związki traktują jako sprawę życia lub śmierci. Świadome są bólu
związanego z odrzuceniem, natomiast potrzeba jego prowokacji jest podświa
doma. Tendencje autodestrukcyjne dominują w ich życiu. Związek z inną ko
bietą jest powtórzeniem nieszczęśliwych relacji z matką. Próby samobójstw
mają charakter manipulacyjny, służą do roztoczenia kontroli, pozyskania uczuć
partnerki (Hendin 1982).
Mężczyzn i kobiety o orientacji homoseksualnej, ujawniających tendencje
autodestrukcyjne, różnicują od gejów i lesbijek nieprzejawiających tych skłon
ności bardziej dramatyczne historie życia. Są one naznaczone porzuceniem
przez rodziców, śmiercią ojca lub matki w okresie dzieciństwa, dążeniem rodzi
ców do ukształtowania bezwolnego dziecka (bez życia). Nie spotyka się nato
miast w ich biografiach nadopiekuńczości matek, typowej w populacji homo
seksualistów. Ich intymne związki w dorosłym już życiu są tylko powtórzeniem
wczesnych trudnych relacji i poczucia odrzucenia (Hendin 1982).
Nierozwiązany niepokój separacyjny tkwi u podłoża samobójstwa powiąza
nego z homoseksualizmem. Niepokój ten został wzbudzony przez matkę. Nie
zwykła wrażliwość na odrzucenie obserwowana u homoseksualistów może być
również związana z tym, że wielu gejów i wiele lesbijek prowadzi samotne ży
cie, alienacja i izolacja towarzyszy im na co dzień. Ich intymne związki są krót
kotrwałe, aczkolwiek czasem całe życie poszukują stałych partnerów. Brak
wsparcia społecznego, jak również ze strony rodziny dla tych związków wzma
gają ich kruchość i powodują rozpacz, że nie mogą uciec od samotności.
Powiązanie pomiędzy homoseksualizmem a zachowaniem autodestrukcyjnym jest niewątpliwe, aczkolwiek przebiega na różnych płaszczyznach. Rów
nież i w tym przypadku ważny jest kontekst historii życia i osobistych doświad
czeń.

7. Propozycje terapii dla osób znajdujących się w kryzysie

w związku z własną orientacją seksualną

Jak już wspomniano, niektóre osoby o orientacji homoseksualnej przeżywają
kryzysy psychologiczne z powodu braku własnej akceptacji dla swoich zaintere
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sowań seksualnych. Rysuje się u nich głęboko zakorzeniony sprzeciw wobec
własnych preferencji seksualnych oraz pragnienie zmiany kierunku popędu
seksualnego. Brak zgody na swoją orientację seksualną może wynikać z wiary
religijnej i związanego z nią przekonania, że ich życie płciowe jest grzeszne.
Inny powód - to obawa przed negatywnymi postawami innych ludzi, lęk przed
prześladowaniem, upokorzeniem, ośmieszeniem. Ponadto niezwykle trudno
należeć do grup mniejszościowych, nosić piętno innego. Niektórzy geje z kolei
obawiają się reakcji własnych rodziców, rozczarowania ich, zawiedzenia.
W znanym mi przypadku gej podtrzymywał fikcję nieudanego związku małżeń
skiego heteroseksualnego aż do śmierci ukochanej matki. Pragnął jej sprawić
radość swoim „małżeństwem”, nie zawieść oczekiwań.
Niewątpliwie obok gejów zadowolonych ze swej orientacji można spotkać
osoby nieszczęśliwe, poszukujące zmiany swoich preferencji seksualnych. Ame
rykańskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało w ostatnich latach ponad
dwa tysiące artykułów w czasopiśmie „Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training”, wychodząc naprzeciw tym, którzy pragną zmienić swoją orien
tację płciową. Artykuły te dotyczyły etyki i skuteczności terapii zmieniających
kierunek popędu seksualnego. Zwolennicy tych terapii podają dla uzasadnienia
swojego stanowiska trzy argumenty:
a) szacunek dla autonomii i determinacji tych osób, które chciałyby nadać inny
kierunek swoim preferencjom w dziedzinie życia seksualnego,
b) respektowanie wartości moralnych i religijnych w kontekście życia seksual
nego,
c) istnienie naukowych dowodów, że wysiłek, aby zmienić myśli, zachowania
i uczucia związane z orientacją seksualną może zakończyć się sukcesem
(Yarhouse 2002).
Należy zaznaczyć, że dawniej sądzono, iż orientacja seksualna nie może się
zmienić. Obecnie przyjmuje się, że może się przekształcić pod wpływem terapii;
u niektórych osób zmienia się spontanicznie (Throckmorton 2002). W Amery
kańskim Towarzystwie Psychologicznym nie wszyscy akceptują pogląd o moż
liwości zmian w obrębie orientacji. Bardziej powszechne jest przekonanie, że
kierunek popędu seksualnego jest wrodzony i nie podlega zmianom. Amerykań
skie Towarzystwo Psychologiczne popierało to stanowisko i to wywarło decy
dujący wpływ na wielu terapeutów. Obecnie wiele osób hołduje przekonaniu, że
orientacja seksualna jest ukształtowana przez doświadczenia i może być mody
fikowana. Wprowadzono nawet pojęcie „eksgej” na określenie osób, które
zmieniły swoją orientację seksualną ku własnemu zadowoleniu (Throckmorton,
2002). Freud (Lewes 1995) pesymistycznie ocenił możliwość zmiany orientacji
seksualnej. Swoje wątpliwości dobitnie wyraził w liście do matki homoseksuali
sty. Amerykanka prosiła o pomoc starszego wiedeńskiego terapeutę, twórcę
psychoanalizy. Freud (Lewes 1995) sądził, że w większości przypadków nie
można zmienić orientacji płciowej. Terapeuci natomiast mogą pomóc, aby neu
rotyczny homoseksualista, który czuje się nieszczęśliwy i jest nękany we
wnętrznymi konfliktami, odzyskał spokój i harmonię niezależnie od tego, czy
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zmieni się kierunek popędu seksualnego. Częściowo przyczyny braku sukcesów
w terapii zmieniającej orientację upatrywał w powierzchownej motywacji osób
poszukujących pomocy terapeutycznej. Większość homoseksualistów zgłaszają
cych się na terapię pragnie pomocy tylko z powodu negatywnych postaw spo
łecznych lub zagrożenia związanego z wyborem obiektu. Prawdziwa motywacja
nie dotyczy pragnienia zmiany własnej orientacji seksualnej, większość z nich
nie chce tej zmiany. Homoseksualiści pragnąjedynie zapewnić siebie, że zrobili
wszystko, co było w ich mocy, aby zmienić się, i potem z radością powracają do
swojego życia seksualnego. Niepowodzenia terapii homoseksualistów wiążą się
również z przyczynami homoseksualizmu. Freud (1917) uważał, że każdy czło
wiek jest biseksualny, a homoseksualizmu nie można wyjaśnić stresami związa
nymi z okresem dzieciństwa. Istnieje bowiem biologiczna komponenta przyczyn
homoseksualizmu jako potencjalnej możliwości, nim nastąpi rozwój psychosek
sualny. Zadaniem psychoanalityka nie jest rozwiązanie problemu homoseksuali
zmu. Musi on jedynie zadowolić się odkryciem mechanizmów psychologicz
nych determinujących wybór obiektu i dróg prowadzących od nich do biolo
gicznych podstaw dyspozycji seksualnych. Na tym kończy się praca psychoana
lityka, resztę pozostawia biologii (Lewes 1995).
Otwarcie możliwości terapii zmierzającej do zmiany kierunku popędu seksu
alnego niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Niektórzy rodzice, którzy nie
akceptują orientacji seksualnej swoich dzieci, zmuszają ich do niej (Stein 1999).
Przymus może również płynąć z innych stron, np. od zwierzchników itp.
Tymczasem skuteczność terapii tego typu związana jest z jej dobrowolno
ścią, z silną motywacją zmiany swej orientacji. Jakiekolwiek formy przymusu
czy też szantażu mijają się z celem, godzą również w godność osoby.
Należy jednak pamiętać, że obok gejów akceptujących swoją orientację są
również nieaprobujący swoich inklinacji seksualnych, doznający z tego powodu
depresji, niepokoju, doświadczający kryzysu.
Są różne propozycje terapii poza interwencją w stanach kryzysu. Interesującą
koncepcję terapii dotyczącej zmiany kierunku popędu seksualnego przedstawia
Byrd (2002).

7.1. Terapia - afirmacja płci D. Byrda

W terapii tej kładzie się ogromny nacisk na biopsychospołeczne determinanty
homoseksualizmu, sięgające okresu dzieciństwa. Byrd (2002) dzieli się swoimi
doświadczeniami z pracy terapeutycznej z homoseksualistami, których wiek
wahał się pomiędzy 30. a 45. rokiem życia. Wielu z nich określa swoje życie
jako samotne, nieszczęśliwe, naznaczone depresją, pozbawione związków mają
cych znaczenie. Swoje życie seksualne traktowali jako specyficzny rodzaj środ
ka antydepresyjnego. Sięgano do ich przeszłości, aby mogli zrozumieć przyczy
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ny swoich preferencji seksualnych, bo wymaga tego powodzenie terapii. Nie
zbędnym warunkiem sukcesu w terapii jest również silna motywacja do zmiany
oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny, który dzieli się na kilka faz.
W fazie pierwszej procesu konieczne jest wyodrębnienie ewentualnych psy
chologicznych zaburzeń, współwystępujących z homoseksualizmem. Bierze się
pod uwagę społeczne i emocjonalne funkcjonowanie pacjenta. W tym okresie
rozpoczyna on pisanie dziennika.
Faza druga cechuje się wprowadzeniem technik behawioralnych. Celem jest
organizacja i stabilizacja życia pacjentów, przejęcie nad nimi kontroli, traktowa
nej jako wstęp do zmiany życia. W tej fazie pacjent przy pomocy terapeuty sta
wia cele behawioralne, aby poprawić swoje funkcjonowanie w różnych dziedzi
nach życia. Stosuje się różne strategie behawioralne, takie jak monitorowanie,
wzmacnianie, modelowanie, hamowanie reakcji, intencje paradoksalne.
W fazie trzeciej terapeuta koncentruje się na zniwelowaniu wzorów seksual
nego pobudzenia. Uwaga kieruje się na eksplorację oraz wygaszenie procesu
podniecenia, zwróconego w stronę osób tej samej płci. W tej fazie nacisk prze
suwa się od technik behawioralnych do poznawczych. W grę wchodzą inter
wencje kognitywne, takie jak relaksacja czy też kierowana wyobraźnia. Poma
gają one pacjentom uświadomić sobie swoje emocje, fantazje i uczucia oraz
objąć je kontrolą. Dużą wagę przywiązuje się do zmiany błędnych przekonań,
przerwania mitów, zmagania się z niepokojem i przyjęcia stylu życia zgodnego
z przekonaniami. Pacjentów uczy się samoafirmacji oraz dróg uzyskania pomo
cy.
W fazie czwartej przychodzi czas na terapię grupową lub rodzinną, w zależ
ności od potrzeb pacjenta. Uwagę skupia się na relacjach społecznych i pomocy
pacjentowi w nawiązaniu odpowiednich związków, np. przyjaźni z mężczyzna
mi pozbawionej erotycznych elementów. W grupie terapeutycznej przedmiotem
analizy stają się takie problemy, jak poczucie własnej wartości, intymność, mi
łość do Boga i ludzi, zniekształcone relacje interpersonalne, asertywność, po
czucie winy i wstydu, samotność i odrzucenie, gniew i męskość. Często w tej
fazie terapii gej zostaje przedstawiony jakiejś parze małżeńskiej, której towarzy
szy.
Ogólnym celem terapii jest zmiana orientacji seksualnej, uzyskanie we
wnętrznej harmonii, rozwój udanych związków interpersonalnych zarówno
z kobietami, jak i z mężczyznami. W tej fazie jest miejsce na duchową inter
wencję.
Do szczególnych technik terapii zalicza się: pisanie dziennika, szukanie śla
dów emocjonalnych, odwrót od fragmentaryczności, duchowa interwencja.
Pisanie dziennika ma pomóc w klaryfikacji procesów myślowych, doświad
czeń i uwolnieniu różnych uczuć. Dziennik służy do monitorowania myśli, fan
tazji i atrakcji o charakterze homoseksualnym. Uświadomienie ich sobie może
osłabić siłę seksualnej atrakcji osób tej samej płci. Dziennik jest komentowany
przez terapeutę. Na końcu terapii pacjent wykonuje pracę edytorską.
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Kolejna zalecana metoda to poszukiwanie śladów emocjonalnych. Życie sek
sualne homoseksualisty symbolicznie lub w inny sposób stanowi próbę zaspo
kojenia potrzeb. Wielu gejów stara się zaspokoić swe różne potrzeby poprzez
kontakty erotyczne w obrębie swojej płci. W toku terapii stara się wyodrębnić
własne potrzeby tkwiące u podłoża zainteresowań seksualnych. Terapeuta pyta
o uczucia poprzedzające zainteresowanie innym mężczyzną. Pacjenci często
wskazują na uczucie nudy, depresji lub gniewu, najczęściej bólu, niepokoju,
frustracji. Pacjentowi poleca się ponowne doświadczenie tych emocji i wyja
śnienie ich przyczyn. Ta technika pozwala na osłabienie atrakcji o charakterze
erotycznym.
Następna metoda nawiązuje do pozbawienia cech erotycznych związków
z osobami tej samej płci. Wielu gejów nawiązuje kontakty seksualne z licznymi
partnerami, nie traktuje ich w sposób holistyczny. Może to być jedną z przyczyn
nietrwałości związków. Terapeuta poleca, aby dokonali analizy swoich byłych
związków pod kątem atrakcyjności partnera. Zazwyczaj atrakcyjność związana
jest z jakąś charakterystyczną cechą lub szczególnymi cechami, których im we
własnym pojęciu brakuje lub których zazdroszczą. Najczęściej dotyczy to cech
uznawanych za typowo męskie. Zalecane jest holistyczne spojrzenie na drugiego
człowieka. Celem jest nawiązanie bliskiego, ale pozbawionego cech erotycz
nych związku z innym mężczyzną.
Jedną z technik jest Interwencja Duchowa. Ważnym elementem tej techniki
jest wytworzenie sobie wyobrażenia Boga jako kochającego, troskliwego Ojca,
który obdarza bezwarunkową miłością. Należy tutaj również poświęcenie się
służbie innym ludziom, uczące dawania. Interwencja duchowa pozwala na lep
szy rozwój własnej osobowości, prawdziwego ,ja”, oraz odnalezienie podsta
wowego celu życia. Interwencje pomagają wyjaśnić i uporządkować system
wartości poprzez kontemplacje i medytacje. Umożliwia to również kierowanie
się własnymi wartościami, życie w zgodzie z nimi oraz rozwiązanie swoich
problemów.
Propozycja terapii jest bardzo interesująca, ale niewątpliwie zasięg jej jest
ograniczony. Przede wszystkim (szczególnie) dotyczy osób wierzących oraz
tych, których poziom dojrzałości osobowości jest dobry. Nie można sobie bo
wiem wyobrazić, aby człowiek skoncentrowany tylko na własnych potrzebach,
traktujący innych przedmiotowo, ujawniał motywację do zaangażowania
w duchową ścieżkę rozwoju. Przy silnej motywacji do zmiany jest szansa na
oczekiwany wynik zmiany orientacji seksualnej.

7.2. Terapia „Męski SelfImage” S.A. Richfielda

Tego typu terapia, podobnie jak i poprzednia, dotyczy osób głęboko niezado
wolonych z własnej orientacji seksualnej. Richfield (2002) w ciągu wielu lat
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pracy z gejami nieakceptującymi swoich inklinacji seksualnych miał okazję
dobrze poznać osobowość tych mężczyzn, ich wewnętrzne walki, próby ukrycia
własnych preferencji seksualnych, niezwykłą wrażliwość w relacjach społecz
nych oraz silne poczucie nieadekwatności w pełnieniu roli męskiej. To poczucie
pojawiło się w wiele lat po zadaniu poważnego ciosu właśnie rozwijającemu się
obrazowi siebie jako mężczyzny. Ważne jest, aby pacjent rozpoznał różnorodne
czynniki, które wyraźnie kolidują z męskością, z obrazem siebie jako mężczy
zny. Do tego potrzebna jest analiza przeszłości, szczególnie doświadczeń, które
doprowadziły do tego, że został wykluczony z „męskiego klubu” i ujawnia głę
bokie poczucie, że nie dorównuje innym.
Doświadczenia z przeszłości doprowadziły do ukształtowania poczucia submisji oraz wykluczenia siebie (self-exlusiori). Pierwsze z nich pozwoliło mu na
wkroczenie do świata mężczyzn, natomiast drugie chroni przed zranieniem wą
tłe poczucie męskości.
Rekonstrukcja odejścia od męskości zachęca do powrotu do przeszłości, gdy
pacjent analizuje niepowodzenia i rozczarowania dnia dzisiejszego. Męskość
oceniania jest poprzez analizę sposobów interakcji z innymi. Między innymi
wymaga przejścia od dziecięcego przywiązywania wagi do zewnętrznych osią
gnięć do dojrzałego, wewnętrznego probierza wartości. Dziecko nie ma wyboru
i musi się przystosować do zewnętrznych standardów, dorosły może posługiwać
się własnym probierzem wartości.
Terapeuta w miarę postępu terapii musi okazać dumę i satysfakcję z osią
gnięć pacjenta. Wzmocnienie asertywności pacjenta nieodmiennie wyzwala
dziecięce lęki, że rozczarowuje terapeutę. Daje to możliwość pewnego dialogu
z chłopcem ukrytym w mężczyźnie i leczenia ran zadanych w dzieciństwie.
Ważna część terapii dotyczy homoseksualnych fantazji w życiu tych męż
czyzn. Wyrastają one, w koncepcji twórcy terapii, z głębokiej frustracji i nie
spełnionych potrzeb uzyskania uczucia od ojca w okresie wczesnego dzieciń
stwa. Fantazje kompensują deprywację uczuć. Pozostają nawet po najbardziej
udanym zakończeniu terapii, dlatego też nie można koncentrować się na nich.
Terapeuta może zakomunikować pacjentowi, że wewnętrznie pozostanie homo
seksualistą (przynajmniej częściowo). Najbardziej realistycznym celem psy
choterapii ego-dystonicznego homoseksualizmu jest rozwój silnego męskiego
obrazu siebie, umożliwiającego pomyślną adaptację do kontaktów heteroseksu
alnych, mimo istnienia erotycznych fantazji o mężczyznach, pojawiających się
od czasu do czasu. Należy tylko nadać tym erotycznym fantazjom inne znacze
nie. Często mężczyźni czują się napiętnowani przez te marzenia erotyczne
i stanowią one dla nich dowód ich homoseksualizmu. Doznają ulgi, gdy tera
peuta tworzy alternatywne konstrukcje związane z wczesnym rozwojem, do
świadczeniami dzieciństwa oraz różnymi wpływami, zarówno zewnętrznymi,
jak i wewnętrznymi.
Proponowane terapie niosą nadzieję dla tych osób, których orientacja seksu
alna jest źródłem cierpienia i niepokoju, a często również prowokuje ich do
myśli o samobójstwie. Pragną pomocy w zmianie swoich inklinacji seksualnych.
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Ich pragnienie powinno być respektowane, mimo że wielu gejów przeciwstawia
się możliwości terapii, argumentując, że homoseksualizm według oficjalnej
klasyfikacji nie jest patologią. Niezależnie jednak od klinicznych nomenklatur
nie można się uchylać od niesienia pomocy osobom potrzebującym jej.

ZAKOŃCZENIE

Kryzys jest moją szansą - takim tytułem opatrzyła swoją książkę znakomita
terapeutka Verena Kast (2001). Kryzys jest bowiem szansą na znalezienie zagu
bionego sensu życia czy też odnalezienie jego piękna i wartości. Jest również
szansą rozwoju osobowości. Kryzys można traktować jako gorzką i męczącą
lekcję życia, która pozwala na wyszukanie nowych sposobów zmagania się
z trudnymi problemami. Każdy kryzys może spowodować zmiany i rozwój, gdy
zostanie przezwyciężony w pozytywny sposób.
„Właściwe przejście przez kryzys nie może nigdy polegać na powrocie do stanu
z dnia wczorajszego, bo to jest niemożliwe choćby z tego względu, że staję się bogatszy
o nowe doświadczenia. A jutrzejszy dzień może być zawsze lepszy, bardziej twórczy,
otwierający przede mną nowe horyzonty, których nigdy bym nie ujrzał, gdyby nie przej
ście przez kryzys” (Jacyniak, Płużek 1997, s. 142).

Przezwyciężenie kryzysu jest jednak uwarunkowane pewnymi czynnikami.
Należą do nich:
a) Aktywność. Aby pokonać kryzys, nie można ustawać w wysiłkach znalezie
nia dróg wyjścia. Można zarówno korzystać z profesjonalnej pomocy, jak
i szukać ukojenia bólu w religii. Inni ludzie mogą służyć jako wzór przezwy
ciężenia kryzysu, który jest doświadczeniem bardzo częstym.
b) Odwaga. Wyjście z kryzysu wymaga odwagi (Brevi, Brennan 1991). Mimo
lęku i niepokoju musimy iść naprzód i porzucić zafiksowane cele i stare kon
cepcje własnej osoby. Należy podążyć ku nieznanym, nowym celom i nowym
stylom życia. Na tej drodze musimy uzyskać aprobatę przede wszystkim sa
mych siebie. Dojrzewanie wymaga wewnętrznej sterowności, tj. opierania się
na własnych wartościach i swoich celach.
c) Wyobraźnia. Brak wyobraźni zamyka nas w teraźniejszości wraz z jej ograni
czeniami. Wyobraźnia podsuwa nam różne sposoby rozwiązywania proble
mów. Właśnie wyobraźnia jest kluczem do przezwyciężenia każdego kryzysu
(Brevi, Brennan 1991).
d) Umiarkowany optymizm. Podstawą każdej zmiany jest optymizm, czyli prze
konanie, że można się zmienić. Optymizm nie może być przesadny. Nie ma
bowiem żadnych „cudownych” sposobów, przynoszących błyskawiczne
efekty, czy też „dróg na skróty” (Seligman 2000). Każda zmiana wymaga wy
siłku z naszej strony, niejednokrotnie opłaconego cierpieniem.
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e) Przebaczenie. Niezbędnym warunkiem wyjścia z kryzysu jest zarówno prze
baczenie sobie, jak i sprawcy cierpienia. Brak przebaczenia jest źródłem nie
pokoju i agresji, która uniemożliwia odnalezienie wewnętrznego spokoju.
Również i człowiekowi w kryzysie trzeba wiele wybaczyć, gdyż może ujaw
niać agresję i odrzucać pomoc innych (Jacyniak, Płużek 1997).
f) Właściwy wybór środków rozwiązania kryzysu. Czasem najtrudniejszą rzeczą
jest wybór życia w głębokim kryzysie. Ważne jest również, aby nie łagodzić
bólu związanego z kryzysem poprzez alkohol czy też narkotyki. Jak to bo
wiem ujął Shneidman (1996), najważniejsze na świecie jest zapewnienie so
bie dobrej śmierci (w spokoju i z godnością) oraz nieprzyspieszanie jej. Al
kohol i narkotyki znacznie przyczyniają się do skrócenia życia, aczkolwiek ta
perspektywa może wydać się kusząca.
g) Dzielenie się z innymi swoimi problemami, zwłaszcza swoim lękiem. Należy
wyrazić własny lęk słowem lub gestem, podzielić się nim z drugim człowie
kiem. Dzielony lęk jest słabszy (por. Kast 2001), a problemy stają się mniej
dotkliwe. Wyrażenie w słowach własnych trudności wobec empatycznego
człowieka pozwala również na zobaczenie ich w innej perspektywie.
h) Pokora. Należy zaakceptować fakt, że jesteśmy tylko jednym z milionów
ludzi doświadczających teraz kryzysu. Nie jesteśmy sami na świecie tak, jak
nam się wydaje w okresie cierpienia. Wielu innych ludzi już przebyło tę dro
gę. Ludzie pomagający innym w przezwyciężeniu kryzysu mogą się nauczyć,
że trudne sytuacje życiowe rozwiązują się nagle, w zdumiewający i nieprze
widywalny sposób (Kast 2001). Jest to ważna lekcja, której wagi nie sposób
przecenić. Wiele pisze się o obciążeniach psychicznych ludzi niosących po
moc w kryzysach, a zapomina się o tym, że kontakt z osobą będącą w kryzy
sie może wzbogacić życie. Stanowi również fascynującą lekcję prawdziwego
życia, naznaczonego cierpieniem, ale również radością pokonania go.
Słusznie zatem kryzys oznacza nie tylko groźbę dla rozwoju osobowości, ale
również szansę dla niej. Jak feniks z popiołów, możemy odrodzić się z głębi
kryzysu i rozpocząć dalsze życie z nowymi siłami oraz możliwościami.
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