Psychoanalityczna perspektywa adopcji
Zofia Czepulonis-Panasiuk – psychoanalityk PTP-a, pracuje z dorosłymi, z młodzieżą i dziećmi.

Adopcja w historii, mitologii i literaturze
John Boswell w ksi¹¿ce "¯yczliwoœæ obcych"/Kindness of strangers (1988) opisuje w jaki
sposób niechciane dzieci by³y traktowane w zachodniej Europie od czasów rzymskich do Renesansu.
W staro¿ytnym Rzymie nie by³o wymagane aby
rodzice zatrzymywali jakiekolwiek urodzone dzieci.
Rodzice nie mog¹c skutecznie kontrolowaæ swojej
p³odnoœci musieli znaleŸæ sposób aby rozdysponowaæ
nadmiar urodzonych dzieci. Mogli wiêc 'po¿yczyæ' czy
'sprzedaæ ' dziecko lub te¿ 'wystawiæ' je w publicznym
miejscu, pozostawiaj¹c na ¿yczliwoœæ obcych. Ktokolwiek je wzi¹³ móg³ go u¿yæ jako niewolnika, prostytutki, s³u¿¹cego, ale te¿ mog³o ono otrzymaæ wy¿szy
status alumna czy cz³onka rodziny. Boswell pisze, ¿e
zwykle dzieci tak wystawione – nie umiera³y. Poza
wszystkim za³o¿yciele Rzymu byli podrzutkami...
W okresie wczesnego œredniowiecza dzieci niechciane by³y czêsto przekazywane instytucji religijnej jako ofiara; odsuwane by³y w ten sposób od rywalizacji o rodzinny spadek, a te¿ zapewnia³y modlitwê za dusze rodziców. Osoby takie stanowi³y wa¿ne Ÿród³o sily roboczej w klasztorach do XII wieku.
Nast¹pi³a zmiana prawa koœcielnego i dziecko
mog³o wybraæ opuszczenie ¿ycia religijnego kiedy
ukoñczy³o 12 lat.
Kiedy rodzice nie mogli d³u¿ej oddawaæ dzieci
koœcio³owi, czêsto stosowali bardziej drastyczne metody. Papie¿ Innocenty III wstrz¹œniêty odkryciem
ogromnej iloœci dzieciêcych cia³ w Tybrze czu³ siê zobowi¹zany do utworzenia szpitali dla niechcianych
dzieci od XIII wieku. Nie myœlmy, ¿e porzucenia by³y tylko w staro¿ytnoœci; otó¿ w XVIII wieku w Tuluzie 1 na 4 dzieci by³o porzucone, a w pocz¹tkach XIX
wieku we Florencji 43% dzieci chrzczonych kategoryzowano jako podrzutki.
W Ameryce, w XVII i XVIII wieku widziano statki wy³adowane porzuconymi dzieæmi zabieranymi
z przytu³ków miast europejskich. W XIX i wczesnym XX wieku poci¹gi sierot przewioz³y oko³o 150
tysiêcy dzieci ze wschodnich miast Ameryki do rolnego obszaru kontynentu. Dzieci przedstawia³y wartoœæ ekonomiczn¹; przeznaczone by³y do pracy.
Przymusowa edukacja spowodowa³a, ¿e zaniknê³y poci¹gi sierot, tak jak wczeœniej ofiary dla zakonów, a pojawi³y siê "farmy dzieci"- domy, w których
za 10 dolarów mo¿na by³o oddaæ niechciane dziecko.

Wszystko to pokazuje, ¿e zawsze byli rodzice,
którzy odrzucali swoje dzieci. Czy to motywowani
bezpoœrednimi potrzebami ekonomicznymi, czy te¿
pragn¹cy zachowaæ maj¹tek, czy to w nadziei, ¿e
dzieci mog¹ znaleŸæ lepsze przeznaczenie ni¿ to,
które sami mogli im zapewniæ; ze wstydem, czy targani g³êbszymi intrapsychicznymi konfliktami, niektórzy rodzice pozostawiali swoje dzieci na ³askê obcych.
Oczywiœcie porzucenie mo¿e byæ wzglêdnie
³agodnym wynikiem rodzicielskiej ambiwalencji.
Jako terapeuci wci¹¿ jesteœmy konfrontowani przez
dzieci – które by³y celem ukrytych i jawnych ataków
i nadu¿yæ rodzicielskich. Smutne jest, ¿e rozpoznanie syndromu dziecka maltretowanego nast¹pi³o dopiero w 1962 ponad 100 lat po opisach tego zjawiska przez Dickensa. Zaniedbania i nadu¿ycia dzieci przez rodziców kiedyœ i obecnie s¹ dowodem,
¿e czêsto ignorujemy rzeczywistoœæ rodzicielskiej ambiwalencji.
W postaciach Edypa, Tarzana, Supermana, Luke'a
Skywalkera, Jasia i Ma³gosi, Królewny Œnie¿ki i Kopciuszka przyci¹ga nasz¹ uwagê, ¿e dziecko porzucone, niechciane triumfuje nad przeciwnoœciami losu
doœæ czêsto odnajdywanymi w ambiwalencji rodzicielskiej wobec dzieci.
Rodzicielska ambiwalencja tylko nieznacznie
ukryta pojawia siê w wielu bajkach. Opie i Opie
w The Classic Fairy Tales (1974) pisz¹ " bohaterem jest
m³oda osoba, najczêœciej najm³odsza w rodzinie, jeœli nie zdeformowana czy sierota to prawdopodobnie
zaniedbywana i porzucona". Ambiwalencja rodzicielska jest czêsto otwarcie okreœlona, ale wiêkszoœæ bajek koñczy siê zniweczeniem jej morderczej strony;
bohater szczêœliwie ³¹czy siê ponownie z rodzin¹ lub
integruje z now¹, adopcyjn¹ (najchêtniej jako nastêpca na królewskim tronie)
Fielding stworzy³ Toma Jonesa, Dickens Davida
Copperfielda i Nicholasa Nickelby, Kipling Kima
i Mowgli, Twain Tomka Sawyera i Huckleberry Finna, Barrie Piotrusia Pana i zagubionych ch³opców. S¹
to przyk³ady wielu sierot i zaniedbanych dzieci; historie te pomagaj¹ im prze¿yæ i czêsto powróciæ zwyciêsko.
Popularnoœæ tego typu literatury wywodzi siê
z jej zdolnoœci do pomagania dzieciom w walce
uczuæ mi³oœci i nienawiœci, jakie maj¹ wobec rodziców, a równie¿ zaspokaja dzieciêc¹ omnipotencjê

(podobnie zachowuje siê ma³e dziecko mówi¹ce
z dum¹ " nikt mnie tego nie nauczy³ sam siê tego nauczy³em"). Tak wiêc podrzutek zaprzecza swojej
wra¿liwej zale¿noœci od doros³ych.
Kolejnym przyczynkiem do popularnoœci tematu
adopcji w micie i literaturze jest ambiwalencja rodziców poprzedzaj¹ca dzieciêc¹ ambiwalencjê. Dzieci
s¹ zawsze rywalami ale te¿ nastêpcami. Ka¿dy
z wczeœniej wspomnianych bohaterów by³ celem
agresji doros³ego – czy to ojca alkoholika jak Huck
Finn, czy to Kapitana Hooka – jak Piotruœ Pan. Tak
jakby wra¿liwa zale¿noœæ dzieci dzia³a³a uwodzicielsko na impulsy rodzica, zarówno seksualne jak
i agresywne.
Napisano tak¿e inne ksi¹¿ki o adopcji. Pojawia³y
siê od siê 1939 r. w celu 'wyt³umaczenia' dzieciom
adopcji. Na przyk³ad w ten sposób:
"Szczêœliwe ma³¿eñstwo, nie maj¹ce w³asnych
dzieci zdecydowa³o siê na adopcjê, zatem do ich domu przysz³a pani zobaczyæ czy wybrane dziecko bêdzie ¿y³o w szczêœliwym i czystym domu. Rodzice
czekali d³ugo i nagle zaproszono ich aby wybrali
1 z 3 zdrowych dzieci. Rodzice wybrali 3-cie. Wrócili do domu, przygotowali dla niego pokój, zatrudnili
nianiê i nazwali ch³opca po wujku, Piotr. Potem zdecydowali aby Piotr mia³ siostrê. Razem poszli wybraæ dziewczynkê, któr¹ nazwali Mary, po babce. S¹
razem szczêœliwi". To jest szczêœliwa, ale nieprawdziwa historia; po pierwsze jest zniekszta³cona, poza tym wybór jest wyjaœniony jako magiczny i impulsywny, co nie daje mo¿liwoœci trwa³oœci. S¹ te¿ luki
w tej historii, gdy¿ nie wspomina siê biologicznych
rodziców i nie mówi siê dlaczego chcieli porzuciæ
swoje dziecko, czy te¿ czemu rodzice adopcyjni nie
mogli mieæ w³asnego dziecka, czy te¿ co siê sta³o
z pozosta³ymi dzieæmi itd.
Autor do³o¿y³ wielu starañ aby szybko zintegrowaæ dziecko z rodzin¹. Nazwano je po wujku, szybko pokazano je ca³ej rodzinie. Pragnienie zaprzeczenia " odmiennego" statusu dziecka jest ewidentne
i na nowo pojawia siê gdy decyduj¹ siê na kolejne
dziecko.
Ca³a ta historia mo¿e byæ rozumiana jako obrona przeciw ambiwalencji, która jest czêœci¹ nieod³¹czn¹ adopcji. Wszystkie "negatywne" elementy
usuniêto i zostaliœmy z "higieniczn¹" wersj¹ rzeczywistoœci. Centralnym problemem tej historii jest to, ¿e
unika ona istotnego faktu, a mianowicie, ¿e Wybrane
Dziecko jest Niechcianym Dzieckiem.
Na szczêœcie inne ksi¹¿ki s¹ bardziej realistyczne.
Krementz (82) pisze o obawach adolescentów, ¿e
mog¹ byæ znów porzuceni: "gdy by³em dzieckiem ba³em siê, kiedy by³em niegrzeczny, ¿e mog¹ mnie oddaæ z powrotem do zak³adu".
Czêsto fantazje tworzone przez dzieci maj¹ reparacyjn¹ naturê i s¹ prób¹ z³agodzenia wp³ywu porzu-

cenia. np. fantazja, ¿e "matka biologiczna têskni za
nim. "
To, ¿e dzieci adoptowane maj¹ dwa komplety rodziców pozwala rozdzielaæ mi³osne i nienawistne
uczucia, raz na jednych raz na drugich, niestety mo¿e to równie¿ utrudniaæ nauczenie siê integracji takich uczuæ.
Freud otworzy³ nam oczy na fakt, ¿e dzieci maj¹
silne popêdy, które s¹ skierowane do rodziców.
W analizie doros³ych œledzimy fantazje, pragnienia
i impulsy z wczesnych okresów ¿ycia.
W 1909 wprowadzi³ pojêcie "romansu rodzinnego" i zwróci³ uwagê, ¿e kiedy dziecko w okresie latencji zaczyna siê separowaæ od rodziców wówczas
staje siê krytyczne wobec nich i ma wra¿enie, ¿e jest
adoptowane, a jego rodzice nie s¹ wcale jego rodzicami. Czasem postêpuje w swojej fantazji dalej
i uwa¿a, ¿e jego prawdziwi rodzice s¹ szlachetniejsi
od tych, którym zosta³o zostawione.
Freud wyjaœnia, ¿e takie fantazje pozwalaj¹
nam odzyskaæ wczesne wyobra¿enia naszych rodziców w momencie gdy pragniemy zdeprecjonowaæ tych, których widzimy przed oczami. Fantazje
o adopcji pozwalaj¹ nam wyraziæ zarówno mi³oœæ
jak i nienawiœæ w tym samym czasie i skierowaæ te
uczucia w stronê ro¿nych aspektów naszych rodziców.
Zauwa¿my, ¿e Freud w niewielkim stopniu akcentowa³ fantazje i impulsy kierowane przez rodziców do dzieci (intrapsychicznie i zewnêtrznie –
w realnym œwiecie). Mitologia grecka zawiera równie¿ historie, w których rodzice zabijaj¹ a nawet po¿eraj¹ swoje dzieci. Freud by³ w stanie rozpoznaæ, ¿e
synowie mog¹ chcieæ zabiæ ojców – rzeczywiœcie czêsto czu³ to pragnienie aktualizowane u swoich "synów' Adlera, Junga, Ranka, Ferencziego i innych gdy
wyzwalali siê od niego. Ale nie rozpozna³ – czy mo¿e nie zaakcentowa³ – ¿e rodzice czêsto kieruj¹ swoje w³asne agresywne i seksualne impulsy w stronê
swoich dzieci. To zaniedbanie Freuda jest tym bardziej zdumiewaj¹ce, kiedy zastanawiamy siê nad mitem, który sta³ siê podstaw¹ ¿ycia intrapsychicznego
– mitem o Edypie.
Wyrocznia delficka przepowiedzia³a, ¿e dziecko
Lajosa i Jocasty (królów Teb) zabije swojego ojca
i poœlubi swoj¹ matkê. Wobec tego królewscy rodzice przek³uli stopy dziecka i pozostawili je na œmieræ
w górach. Znalaz³ go pasterz, uwolni³ i zaniós³ do
Koryntu. Tam ch³opiec zosta³ adoptowany przez króla i królow¹ Polybosa i Merope; nazwali go Edyp -"
spuchniête stopy". Nie powiedzieli mu, ¿e zosta³ adoptowany. Kiedy Edyp osi¹gn¹³ wiek mêski odwiedzi³ Delfy i wyrocznia powiedzia³a mu, ¿e zabije ojca i poœlubi matkê. Myœl¹c, ¿e przepowiednia dotyczy Polybosa i Merope opuœci³ Korynt i pojecha³ do
Teb. Na drodze spotka³ grupê mê¿czyzn, jeden

z nich uderzy³ go i zepchn¹³ z drogi. Edyp odda³ i zabi³ – zabi³ swojego ojca Lajosa.
Kiedy doszed³ do Teb zobaczy³, ¿e s¹ one terroryzowane przez Sfinksa, zabijaj¹cego mieszkañców.
Edyp zwyciê¿y³ go rozwi¹zuj¹c zagadkê, posiad³ tron
i ¿onê zmar³ego króla - Jokastê. Po kilku latach, gdy
para mia³a ju¿ 4 dzieci historia zaczê³a rozwijaæ siê
w s³ynn¹ tragediê Sofoklesa.
Edyp chcia³ odnaleŸæ i ukaraæ mordercê Lajosa.
Nie pos³ucha³ ostrze¿enia œlepego Tejrezjasza, który
mówi "ty jesteœ morderc¹, którego poszukujesz".
Kiedy w koñcu prawda do niego dotar³a oœlepi³ siê
i skaza³ siê sam na potêpienie.
Zwróæmy uwagê to, ¿e Edyp by³ ofiar¹ zanim sam
sta³ siê agresorem; jego rodzice chcieli go zabiæ. Kiedy opuszcza³ Korynt œwiadomie chcia³ unikn¹æ przeznaczenia, o którym mówi³a wyrocznia. Ucieczka
z Koryntu oznacza³a te¿ nieœwiadome rozpoznanie agresywnego potencja³u rodzicielskiej ambiwalencji – niew³aœciwie umieszczonej w swoich
rodzicach adopcyjnych. Edyp dobrze zna³ t¹
agresjê, jako ¿e nosi³ jej znak na swoich stopach
i w swoim imieniu.
Tak wiêc 'romans rodzinny' i mit o Edypie mog¹
byæ tylko czêœciowo zrozumia³e jeœli widzimy je jako
dowód dzieciêcej ambiwalencji wobec rodziców.
Równie wa¿ne jest rozpoznanie nieœwiadomych impulsów pochodz¹cych od rodziców i tego, ¿e zazêbiaj¹ siê one nawzajem. To co po czêœci prowadzi
dzieci do lêku, to œwiadomoœæ, któr¹ dziel¹ z rodzicami - ¿e s¹ ich sukcesorami i nastêpcami - tymi,
którzy - gdy wszystko pójdzie dobrze – pochowaj¹
swoich rodziców.
Lajos mia³ nadziejê, ¿e oszuka wyroczniê zabijaj¹c syna. Edyp mia³ nadziejê, ¿e oszuka wyroczniê uciekaj¹c z Koryntu. ¯aden nie czu³ zaufania do swoich zdolnoœci kontrolowania impulsów agresywnych i seksualnych, które s¹ normalnie czêœci¹ relacji rodzic-dziecko.
Popêdy s¹ formowane i kierowane w kontekœcie
rozwoju ego i relacji miêdzyludzkich. Ambiwalencja
– wspó³istnienie impulsów mi³oœci i nienawiœci, kierowanych wobec tych samych osób – jest normaln¹
czêœci¹ rozwoju ludzkiego ¿ycia intrapsychicznego.
Adopcja oferuje pewne szczególne mo¿liwoœci rozwoju anomalii w radzeniu sobie z ambiwalencj¹.
W pierwszej instancji, adopcja mo¿e zostaæ skojarzona ze zniekszta³ceniem wczesnych "przywi¹zañ"
rodzic - dziecko, zniekszta³ceniem, które mo¿e
oddzia³ywaæ na wiele aspektów nastêpuj¹cych póŸniej relacji intrapsychiczych jak i intrapersonalnych.
W dodatku istnienie 2 zestawów rodziców – wobec
których dziecko ma fantazje – wzmacnia u¿ycie
obron takich jak splitting, eksternalizacja i projekcja.
To, ¿e dziecko rzeczywiœcie by³o "niechciane" zanim
zosta³o "chciane" dostarcza zaczepienia, podstawy

do problemów w samoocenie. Bie¿¹ca separacja
dziecka od jego biologicznych rodziców mo¿e
komplikowaæ i utrudniaæ kroki rozwojowe
(Mahlerowskie) zwi¹zane z faz¹ separacji-indywiduacji.
Istnieje zgodnoœæ, ¿e konflikty ambiwalencji, które s¹ nasilone u dzieci adoptowanych i ich rodziców
(zarówno biologicznych jaki i adopcyjnych) istniej¹
w ka¿dej relacji dziecko - rodzic. Tendencja do koncentracji na wewnêtrznym zmaganiu dziecka adoptowanego pozwala utrzymaæ zmaganie rodziców adopcyjnych i biologicznych w tle, i jest to reminiscencja skupienia uwagi Freuda na Edypie i niejako zaniedbania Lajosa, Jokasty, Polybosa i Merope. Psychoanaliza nie mo¿e zaniedbywaæ faktu, ¿e ka¿dy
z uczestników dramatu edypalnego ma ¿ycie intrapsychiczne i ¿e te ¿ycia intrapsychiczne oddzia³uj¹ na
siebie wzajemnie.
Winnicott pisa³ "nie ma czegoœ takiego jak samo
dziecko" w ten sposób podkreœlaj¹c, ¿e dziecko nie
mo¿e byæ rozumiane bez odniesienia do swoich
opiekunów. Zgadzamy siê, ¿e Edyp nie mo¿e byæ rozumiany bez odniesienia do Lajosa i Jokasty: fantazje i impulsy dziecka nie mog¹ byæ rozumiane bez
odniesienia do wzajemnych fantazji i impulsów rodzica. Dzieciêca myœl, ¿e zosta³o "adoptowane" pojawiaj¹ca siê w 'romansie rodzinnym', reprezentuje
próbê poradzenia sobie z mi³oœci¹ i nienawiœci¹ bêd¹c¹ czêœci¹ relacji dziecko - rodzic. Rodzicielska
ambiwalencja znajduj¹ca swój ekstremalny i patologiczny wyraz w odrzuceniu i nadu¿yciu dziecka,
uzupe³nia ambiwalencjê dzieciêc¹. 'Romans rodzinny', który wydaje siê samodzieln¹ kreacj¹ dziecka,
jest w rzeczywistoœci po³¹czon¹ projekcj¹ dziecka-rodzica, projektem wyra¿aj¹cym wzajemne i uzupe³niaj¹ce pragnienia aby uciec od nieœwiadomych seksualnych i agresywnych pragnieñ, okresowo zagra¿aj¹cych pojawieniem siê w ka¿dej relacji dziecko rodzic.
Praca kliniczna z dzieæmi adoptowanymi czêsto
dostarcza dramatycznych ilustracji si³y nieœwiadomych impulsów – zarówno seksualnych jak i agresywnych – i sposobu w jaki dotykaj¹ one reprezentacji self i reprezentacji obiektu.
Tutaj zwracamy uwagê, ¿e adopcja ma szczególn¹
wartoœæ dla psychoanalizy. Kiedy ³¹czy siê z psychopatologi¹ dostarcza dramatycznej ilustracji wp³ywu
ambiwalencji na ¿ycie intrapsychiczne. Ale adopcja
jest te¿ czêœci¹ normalnoœci, i poprzez t¹ rzeczywistoœæ dostarcza -za pomoc¹ 'romansu rodzinnego'
i jego wielu literackich inkarnacji- spojrzenia na adaptacyjne walki miêdzy mi³oœci¹ i nienawiœci¹ maj¹cej brzemienne w skutkach konsekwencje zarówno
dla rodziców jak i dzieci.
Do adopcji dochodzi gdy coœ z³ego siê dzieje; rodzice umieraj¹ lub nie s¹ w stanie sprawowaæ opieki

nad dzieæmi. Po stronie rodziców adopcyjnych jest
czêsto historia wielu lat niepowodzeñ w oczekiwaniu na w³asne dziecko. I niezale¿nie od tego czy pora¿ka jest wynikiem fizjologii czy te¿ czynników psychologicznych to pora¿ka jest tym z czym rodzice
musz¹ sobie poradziæ. Niezdolnoœæ kobiety do zajœcia w ci¹¿ê i przejœcia jej a¿ do urodzenia dziecka
(to zwyczajowa definicja niep³odnoœci) by³a i teraz
te¿ jest g³ówn¹ trosk¹ kobiety, jej partnera, rodziny
i grupy religijnej i spo³ecznej. Rytua³y p³odnoœci obserwowane w wielu kulturach reprezentuj¹ cz³owiecze próby ob³askawienia bogów i zmagania siê
z osi¹gniêciem pewnej kontroli nad tajemnic¹ reprodukcji.
Benedek (59) i Bibring (61) zrobi³y pionierskie
badania popêdów reprodukcyjnych kobiet i zobaczy³y ci¹¿ê jako kryzys rozwojowy. Kolejni autorzy zaakceptowali te pogl¹dy. Pines (82) spostrzega³a pragnienie bycia w ci¹¿y, u kobiet silnie straumatyzowanych, oddzielone od pragnienia urodzenia dziecka jako wysi³ek reparacji rany narcystycznej wczesnego dzieciñstwa. Ci¹¿e urojone opisywano u kobiet psychotycznych jako desperack¹ próbê poczucia
siê kompletn¹ i produktywn¹, jako obronê przed
rozpacz¹ zwi¹zan¹ z wczesnymi utratami i deprywacjami. Psychologiczna niep³odnoœæ jest opisywana
jako odrzucenie kobiecoœci i macierzyñstwa. Przypadki kobiet zachodz¹cych w ci¹¿ê po adoptowaniu
dziecka, czy w póŸniejszym wieku po wielu staraniach podtrzymuj¹ pogl¹d, ¿e niep³odnoœæ jest zwi¹zana z powa¿n¹ psychologiczn¹ patologi¹, która mo¿e byæ leczona psychoanalitycznie. Opisywana np
przez Edith Jacobson (46) kobieta, która zachodzi
w ci¹¿ê podczas analizy i rodzi dziecko, wzmacnia
ten pogl¹d. Langer (58) pisz¹c o bezp³odnoœci z pozycji kleinowskiej widzi j¹ jako zwi¹zan¹ z zazdroœci¹ wobec matczynej si³y twórczej. Zazdroœæ i destrukcyjna jej si³a w fantazji, niweczy matkê i jej
p³odnoœæ; bezp³odnoœæ wiêc wynika z niezdolnoœci
córki do zidentyfikowania siê z p³odn¹ matk¹, co
czasem, nie zawsze potwierdza rzeczywistoœæ zewnêtrzna (poronienia, urodzenia martwych dzieci,
a nawet œmieræ samej matki). Doœwiadczenia Pines
(82) z bezp³odnoœci¹ prowadz¹ j¹ do podobnych
wniosków o trudnych konfliktowych i frustruj¹cych
relacjach bezp³odnych kobiet z w³asnymi matkami.
Pines w 1982 r. bada³a relacje matka – córka jako
miejsce konfliktu u kobiet zwyczajowo dokonuj¹cych aborcji. Preedypalna dynamika by³a te¿ rozpoznana przez Lestera i Notmana (86,88) jako rozpalaj¹ca niepokoje w czasie wczesnego okresu ci¹¿y
szczególnie u pierwiastek nawet u tych, które donosz¹ swoje ci¹¿e do terminu porodu.
Wszystkie niepowodzenia rodziców biologicznych i adopcyjnych odbij¹ siê na rozwoju psychologicznym dziecka.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e dla ma³ego dziecka œmieræ
rodziców mo¿e byæ odbierana jako odrzucenie i rodzice adopcyjni mog¹ mówiæ mu, ¿e 'wybrali je" tym
niemniej dziecko mo¿e prze¿ywaæ, ze zosta³o wykradzione. Niezale¿nie od zapewnieñ rodziców, ¿e teraz
oni s¹ jego "prawdziwymi" rodzicami to dziecko nigdy nie mo¿e zignorowaæ faktu, ¿e prawdziwi rodzice je porzucili.
Kszta³towanie umys³owej reprezentacji siebie
i innych jest efektem doœwiadczeñ osobistych, kulturowych i konstytucjonalnych. Z takiej perspektywy wydaje siê, ¿e dziecko musi zawrzeæ w tworzeniu
reprezentacji 2 zestawy rodziców, a te¿ zintegrowaæ
w swojej reprezentacji self to, ¿e przez jednych zosta³o urodzone a przez innych jest wychowywane.
Statystyki z lat 70 w Stanach mówi¹, ¿e 5 razy czêœciej dzieci adoptowane s¹ wysy³ane na terapie. Chocia¿ wystêpuj¹ pewne cechy charakterystyczne w objawach jak impulsywnoœæ, prowokacyjnoœæ, zachowania aspo³eczne, agresywnoœæ to nie ma spójnoœci
i jednomyœlnoœci w skojarzeniu adopcji i psychopatologii. Autorzy akcentuj¹, ¿e adopcja jest wartoœci¹ dla niechcianych dzieci. Ale te¿ s¹ trudnoœci
w parze rodzice - dzieci np. w myœleniu czy mam
dziecko czy posiadam dziecko (have vs have got) co
wp³ywa na tworzenie umys³owej reprezentacji siebie
i dziecka. Rodzice biologiczni czuj¹, ¿e dziecko jest
ich czêœci¹ i obdarzaj¹ je narcystycznym libido. Dla
matki adopcyjnej mo¿e siê to okazaæ trudne szczególnie gdy potwierdza to jej niep³odnoœæ. I np. mo¿e
przejawiaæ siê w trudnoœci akceptowania przez matkê adopcyjn¹ popêdowoœci dziecka – zanieczyszczania siê, plamienia, ciekawoœci seksualnej, agresywnoœci wobec rodziców – wszystko to mo¿e byæ odczytywane jako "z³a krew".
Kilka do kilkunastu procent kobiet po adopcji
dziecka zachodzi w ci¹¿ê co wskazuje na ich psychologiczne problemy wokó³ seksualnoœci, reprodukcji
i rodzicielstwa. Nie by³y one w stanie akceptowaæ
tych czêœci siebie przed adopcj¹. Musi siê to te¿ odbiæ na tworzeniu reprezentacji self. Autorzy wskazuj¹, ¿e niektórzy rodzice czuj¹ siê jakby wykradli
dziecko, a to wi¹¿e siê z ich nierozwi¹zanymi konfliktami edypalnymi. Uczucia takie stan¹ siê problemem, gdy zak³óc¹ fazê separacji. Rodzice niestety
boj¹ siê, ¿e dzieci je porzuc¹ dla kogoœ innego –
a wiêc tym sposobem utrudniaj¹ dziecku doœwiadczenie separacji charakterystycznej dla fazy rozwoju.
Specyficzne doœwiadczenia dziecka kszta³tuj¹ jego
widzenie siebie w œwiecie i rzeczywistoœæ adopcji
mo¿e byæ dra¿ni¹ca w ¿yciu umys³owym dziecka. Np
doœwiadczaæ mo¿e ono wiedzy o adopcji jako rany
narcystycznej (niektórzy autorzy sugeruj¹ od³o¿enie
informacji o adpocji do okresu latencji)
Adopcja nie jest zjawiskiem jednolitym; jeszcze
w 1994 r w Stanach stereotypem by³o zrzeczenie siê

dziecka przez biologicznych rodziców, ograniczenie
ich praw rodzicielskich i odpowiedzialnoœci.; nastêpnie umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej;
i prawne przeniesienie praw i odpowiedzialnoœci rodzicielskiej na nowych rodziców. Od tego czasu nast¹pi³y zmiany: starsze dzieci, niepe³nosprawne czy
chronicznie chore te¿ s¹ adoptowane; dzieci odebrane rodzicom poniewa¿ by³y nadu¿ywane, zaniedbane, ró¿ne rasowo czy pochodz¹ce z innych krajów.
Obecnie rodzicami adopcyjnymi s¹ pary ale te¿ osoby daleko odbiegaj¹ce od idea³u: macochy i ojczymowie, single, pary homoseksualne itd.
Sama instytucja adopcji uleg³a zmianie. Tajemnica, która poprzednio obejmowa³a ka¿d¹ adopcjê stawia wyzwanie zarówno przed adoptuj¹cymi jak
i przed zrzekaj¹cymi siê rodzicami. Otwarta, jawna
adopcja czêsto zawiera rozmaite mo¿liwoœci relacji
miêdzy rodzinami – i jest te¿ w wielu stanach US
przyjêta prawnie. Niektóre z nich zawieraj¹ regularne kontakty, wymianê listów itp.

Adopcja a psychopatologia
Brinich (1980) przez ponad 20 lat pracuj¹cy
z dzieæmi adoptowanymi opisywa³ 9 letni¹ dziewczynkê Sophie w leczeniu analitycznym 4 razy w tygodniu. Trafi³a na nie z powodu prowokacyjnego zachowania i wrogoœci wobec adopcyjnej matki oraz
narastaj¹cej oty³oœci.
Zosta³a porzucona do adopcji po urodzeniu
i umieszczona u rodziny F w 8 tygodniu ¿ycia; rodzina F mia³a 10 letnie doœwiadczenie bezdzietnoœci.
Sophie nie pozwoli³a analitykowi zbyt d³ugo lekcewa¿yæ faktu adopcji. Na pierwszym spotkaniu zapyta³a czy mo¿e u¿yæ lalki (teeny tiny tears) w czasie spotkania. Lalka by³a reklamowana jako "twoja w³asna"
(czego analityk pocz¹tkowo nie wiedzia³) i otrzymywa³a specjalny certyfikat. Sophie nazwa³a j¹ Sara
i szybko lalka sta³a siê noœnikiem pewnego rodzaju
odrzuconych fantazji i impulsów: Sara by³a gruba, by³a w ci¹¿y, mia³a brudne i pokrwawione majtki i interesowa³a siê seksem. Wszystko to wraz ze smutnym
wzywaniem ojca/analityka doprowadza³o jej matkê
(Sophie) do furii: rzuca³a lalk¹ we mnie, wrzeszcz¹c
ze wœciek³oœci¹ " ona nie jest moim dzieckiem, jest
adoptowana, wrzuæ ja do Tamizy". W tym momencie
zaczê³o siê leczenie 4 razy w tygodniu.
Status adopcyjny by³ spraw¹ centraln¹ dla reprezentacji self dziewczynki. Okaza³o siê, ¿e spostrzega
adopcjê jako odrzucenie: Pozbyto siê jej poniewa¿
by³a " brudna" i mia³a "seksualne'" impulsy (które
czasem projektowa³a na analityka.). Innym razem
widzia³a adopcjê jako kradzie¿, uprowadzenie,
ucieczkê od morderczych, biologicznych rodziców
lub sprzeda¿.

Na nieszczêœcie postawa Sophie wobec pochodnych jej impulsów by³a wzmacniania przez postawê
matki wobec nich. Pani F sama mia³a wysokie standardy czystoœci i doœwiadcza³a Sophie jako brudn¹,
niechlujn¹, nie do zaakceptowania – od samego pocz¹tku. Doœæ powiedzieæ, ¿e gdy Sophie mia³a 10 tygodni matka nie mog³a tolerowaæ jej œlinienia siê;
i pediatra zauwa¿y³, ¿e matka mia³a œciereczkê, któr¹ regularnie wyciera³a usta Sophie. W 5 m. ¿ matka
skar¿y³a siê pediatrze, ¿e Sophie "przemaka"od œlinienia i wci¹¿ wyciera³a jej usta.
Inn¹ konsultowan¹, przez Brinich'a by³a 15 letnia
Julia adoptowana w 8 miesi¹cu ¿ycia Powiedzia³a, ¿e
chcia³aby spotkaæ swoich biologicznych rodziców
i zapytaæ "czemu zosta³am adoptowana? ". Oni oczywiœcie nie mogliby na to odpowiedzieæ tylko na pytanie prawdziwe "dlaczego zosta³am odrzucona"?.
Wiedzia³a od adoptowanych rodziców, ¿e by³a zaniedbana i nadu¿ywana; co doprowadzi³o do ograniczenia praw rodzicielskich, a potem do adopcji. Teraz –
14 lat poŸniej wydaje siê byæ oddana udowadnianiu,
¿e nadal pozostaje niechciana, i ¿e jej "z³o" usprawiedliwia zarówno jej przesz³e ataki dokonywane przez
biologicznych rodziców jak i teraz gdy prowokuje nimi obecnych.
Jej adopcyjni rodzice wziêli j¹, aby uratowaæ
j¹ przed instytucj¹. Spodziewali siê, ¿e ich kochaj¹ca opieka cofnie szkody uczynione przez rodziców biologicznych. Nieszczêœliwie dla nich Julia
nigdy nie mog³a spe³niæ idea³ów swoich adopcyjnych
rodziców. Pewne jej zachowania kolidowa³y z nierozwi¹zanymi konfliktami rodziców wobec seksualnoœci; wiêc atakowali jej zachowanie z takim samym
ferworem jak sami bronili siê przed w³asnymi impulsami. Wiêc Julia stawa³a przed okropnym wyborem wyparcia siê aspektów siebie lub bycia odrzucon¹.
Zareagowa³a na to w taki sam sposób jak Edyp:
uciek³a. Pozwoli³o jej to unikn¹æ amputacji czêœci
siebie. Potwierdzi³o te¿ jeden z aspektów jej reprezentacji self: widzia³a siebie jako z³¹ dziewczynê,
"flejê, dziwkê", jak jej biologiczna matka. Tak wiêc
zas³u¿y³a na przesz³e i obecne odrzucenie jakie j¹
spotka³o.
Co wiêcej w jej historii miêdzy ni¹ i adopcyjnym
ojcem by³a silna wiêŸ przed jej okresem pokwitania.
Gdy jej rozkwitaj¹ca seksualnoœæ pojawi³a siê, ojca
to poci¹ga³o, a potem wystraszy³ siê tego. Obronnie
projektowa³ swoje w³asne impulsy na ch³opaków Julii, i zajmowa³ siê relacjami Julii z ch³opcami. Julia
czu³a, ¿e jego oskar¿enia o jej swobodê seksualn¹
by³y nie fair, ale nie mog³a nic zrobiæ aby siê przed
nimi obroniæ.
W obu sytuacjach nieszczêœliwe historie Julia
i Sophie wyp³ywa³y z fantazji, impulsów i konfliktów
bêd¹cych po obu stronach w relacjach dzieci-rodz-

ice. Jak Edyp Julia uciek³a od swoich impulsów,
a równoczeœnie od impulsów rodziców. Wypar³a siê
w³asnych impulsów, poniewa¿ sta³a siê celem nieœwiadomych projekcji impulsów rodzicielskich.
Pewne tematy, które te¿ s¹ u nieadoptowanych
pojawiaj¹ siê z szczególn¹ si³¹ w wewnêtrznym ¿yciu umys³owym dzieci adoptowanych. Dzieci czêsto
podaj¹ fantazje bycia zagubionymi, niewidzialnymi
lub wyobra¿onymi bliŸniakami; bycia ''z drugiej rêki"
lub kupionymi, porwanymi czy wykradzionymi,
obiektami rozgrywki miêdzy walcz¹cymi zestawami
rodziców, nadu¿ywanymi, zaniedbanymi czy porzuconymi w dzieciñstwie czy bycia niechlujnie brudnymi. Czasem czuj¹, ¿e terapeuta jest tym biologicznym rodzicem w przebraniu (co mo¿e prowadziæ do
trudnoœci w analizie przeniesienia).
Fantazje pokazuj¹, ¿e ich reprezentacje self obracaj¹ siê wokó³ bycia niechcianymi. Reprezentacja ta
jest czêsto po³¹czona z inn¹ – bycia zaniedbanym
lub atakowanym. Oczywiœcie obie reprezentacje zazêbiaj¹ siê z normalnymi zagadnieniami rozwojowymi. Niektórzy jak Sophie ³¹czyli zwyk³e konflikty
normalnej fazy analnej z pytaniem " czemu zosta³am
oddana do adopcji". Wyjaœniali oni odrzucenie, które jest implicite w adopcji na podstawie swoich nowych wy³aniaj¹cych siê uczuæ wstrêtu i ich wewnêtrznych doœwiadczeñ konfliktów miêdzy mi³oœci¹ i nienawiœci¹.
Nieszczêœliwie wielu próbuje modyfikowaæ
swoje wewnêtrzne reprezentacje self – bycia niechcianym – testuj¹c oddanie adopcyjnych rodziców.
Czasem w dzia³aniu, jeœli nie w s³owach pytali: "czy
ci rodzice te¿ siê mnie pozbêd¹? " Testowanie, które czêsto przybiera³o formê konfrontacji z ró¿nymi
"zakazanymi" przejawami popêdów – szybko sta³o
siê destrukcyjne, poniewa¿ niepokój wobec odrzucenia zwykle nie znika³, ale narasta³ z ka¿dym takim testem, i czêsto koñczy³o siê to prowokowaniem dok³adnie takiego rezultatu jakiego siê obawiali.
Tego typu obserwacje doprowadzi³y Paula Brinicha do stwierdzenia, ¿e adopcja reprezentuje wa¿ne
wyzwanie dla normalnego rozwoju psychologicznego. Byæ adoptowanym oznacza byæ nara¿onym na ryzyko. W literaturze psychiatrycznej z lat 60 i 70 wiele siê na ten temat mówi. Adoptowani byli nadreprezentowani w próbach klinicznych.
Paul Brinich z ¿on¹ (1995) przeprowadzili empiryczne badana w tym wzglêdzie przegl¹daj¹c 10 letni okres przyjêæ w Angley Porter Psychiatric Insitute. Potwierdzi³o siê nadreprezentowanie: 5 % nowo
przyjêtych dzieci by³o adoptowanych. Ale zdziwi³o
autorów po pierwsze, ¿e nie by³a to reprezentacja
dramatyczna i po drugie ¿e by³a niedoreprezentacja
wœród pacjentów doros³ych (tylko 1,6% wszystkich
nowych rejestracji).

Te odkrycia wzbudzaj¹ pytanie co do naszych za³o¿eñ potencjalnej psychopatologii adopcji. Z jednej
strony nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zawsze (czy nawet
czêsto) adopcja jest skojarzona psychopatologi¹.
Z drugiej strony wiele raportów pokazuje, ¿e adopcja mo¿e funkcjonowaæ jako organizuj¹ce j¹dro wokó³, którego mog¹ narastaæ zjawiska patologiczne.
Byæ sierot¹ oznacza straciæ pokrewieñstwo. Odrzucenie przez naturalnych rodziców czêsto prowadzi do trwa³ego aczkolwiek nieœwiadomego poczucia
izolacji. G³êbokoœæ tej izolacji jest trudna do ujêcia.
Wiele adoptowanych dzieci pozostaje w tym punkcie. Ich intelektualna akceptacja swojego statusu nigdy nie dopasowuje siê do wyrzeczenia swojej nieœwiadomej potrzeby zaprzeczenia biologicznym pocz¹tkom. Nigdy nie wyrastaj¹ z poszukiwania matki,
korzeni swojego pochodzenia. Ich poszukiwanie
œwiadome i nieœwiadome pozostaje centralnym zajêciem ich ¿ycia. W pewnym wymiarze ich poczucie
izolacji i genetycznej alienacji oznacza, ¿e œwiat pozostaje na zawsze dla nich dziwny/obcy, a oni dziwni/obcy dla œwiata.
Jeden z pacjentów powiedzia³ "pamiêtanie jest du¿o trudniejsze kiedy jesteœ adoptowany"-Parker
(2007). U wielu póŸno adoptowanych dzieci obserwowano zaburzenia pamiêtania. Wydaje siê to byæ
obron¹ przed z³oœci¹ i ¿yczeniami agresywnymi. Opisywany przez Jill Hodges (1985) ch³opiec adoptowany w 10 roku ¿ycia na pocz¹tku nie mia³ ci¹g³oœci
swojej przesz³oœci, nie pamiêta³ kolejnoœci dni czy tego co siê wydarzy³o, czêsto gubi³ swoje rzeczy. Fragmentaryczna, zmienna opieka mog³a powodowaæ
u niego trudnoœci w spójnym obrazie przesz³oœci.
Czêsto musia³ czuæ siê odrzucony, o czym stara³ siê
zapomnieæ. Siostra i matka zdawa³y siê go nie pamiêtaæ i obserwowano jak wyobra¿enie siostry znika³o
na pocz¹tku leczenia. Anna Freud pisa³a, ¿e dziecko
które czuje siê zgubione przez rodziców czêsto gubi
swoj¹ w³asnoœæ. Ale te¿ jedn¹ z przyczyn jego zapominana by³ konflikt co do ¿yczeñ agresywnych, wobec kiedyœ kochanego a teraz odrzucaj¹cego obiektu.
Inny powód zapomnienia mo¿e wi¹zaæ siê z porzuceniem/oddaniem do adopcji. Mark mia³ fantazje, ¿e
jakoœ na to zas³u¿y³, ¿e to jego agresja czy sadyzm
spowodowa³y, ¿e matka pozby³a siê go. Kiedy zaczê³a pojawiaæ siê u niego z³oœæ wobec matki wówczas
pamiêæ zaczê³a siê poprawiaæ. Ale z³oœæ o najwczeœniejsze doœwiadczenia sta³a siê organizuj¹ca dla jego
wewnêtrznego ¿ycia i rozwinê³a siê w sta³a urazê.
W póŸniejszym wieku oczekiwania (œwiadome
i nieœwiadome) wobec adopcji wnosi równie¿ dziecko. Co wiêcej mog³o byæ ju¿ ono po doœwiadczeniach wielu strat i czuæ siê bezsilne wobec narzucanych przez doros³ych decyzji co do jego ¿ycia.
Matka adopcyjna, wspomnianego Marka czu³a siê
upokorzona kiedy nie mog³a byæ dobr¹ matk¹ – ze

wzglêdu na sta³e trudnoœci w zachowaniu ch³opca.
Wniós³ on do nowego domu silne regresywne pragnienia, aby byæ jak niemowlê. Pojawia siê pytanie
jak dalece mog³o to wskazywaæ na pragnienie bycia
dzieckiem rodziców adopcyjnych i wychowywania
siê z nimi od urodzenia. Rodzice Marka byli zdziwieni ale te¿ zirytowani; stanowi³o to wyzwanie dla ich
funkcji rodzicielskich. A wiêc mieli pragnienie aby
to czego dostarczaj¹ by³o wystarczaj¹ce dla zrekompensowania efektów przesz³ych deprywacji i aby
szybko pojawi³y siê rezultaty ich starañ.
Kolejna sprawa to brak wp³ywu na wydarzenia.
Dzieci d³ugo bêd¹ce w zak³adzie, decyzjê o adopcji
prze¿ywaæ mog¹ te¿ jako zerwanie ci¹g³oœci opieki,
której doœwiadczyli. Obecnie akceptujemy, ¿e dzieci
które prze¿y³y zmiany i zak³ócenia w opiece mog¹
mieæ trudnoœci w utrzymaniu sekwencji w³asnej,
osobistej historii, a to mo¿e odbijaæ siê na ich poczuciu to¿samoœci.
Bardzo wa¿nym problemem jest aby rodzice adopcyjni tolerowali regresywne zachowania dziecka
tak d³ugo jak bêdzie trzeba bez poczucia, ¿e s¹ nieadekwatni jako rodzice, czy wœciekli na dziecko, czy
boj¹c siê ¿e s¹ to zachowania nienormalne. Rodzice
Marka zaledwie po paru miesi¹cach byli zniecierpliwieni.
Z wielu opisów wynika, ¿e rodzice pragn¹ aby ¿ycie rodzinne jakiego dostarczaj¹ by³o wystarczaj¹ce
samo w sobie dla zrekompensowania efektów przesz³ych deprywacji, i aby rozwój tego dziecka sta³ siê
tak adekwatny jak u idealizowanego dziecka, które
im by siê urodzi³o. Rodzice Marka nic nie powiedzieli w szkole o jego przesz³oœci przez wiele miesiêcy. Irytowa³o ich, ¿e gubi³ rzeczy i by³ niezorganizowany, lub stawa³ siê nagle agresywny. Trudne by³o
dla nich kiedy nie umia³ siê dzieliæ, radziæ sobie
w grupie, nawi¹zywaæ przyjaŸni lub gdy chcia³ byæ
specjalnie traktowany. Matka by³a 'wypompowana'
jego infantylnymi pragnieniami. Po 2 i pó³ roku rodzice uznali, ¿e zadanie ich przeros³o.
Wieder (1978) bada³ jakimi racjonalizacjami pos³uguj¹ siê jednostki i spo³eczeñstwa aby nie udostêpniaæ np. danych biograficznych adoptowanym
adolescentom.
Zniechêcanie do poszukiwañ – "aby nie odrzucili
adopcyjnych rodziców", "ochrona adoptowanego
przed bólem, mo¿e traumatyczn¹ iluzj¹ po konfrontacji z biologicznym rodzicem"; "ochrona rodziców
przed wyrzutami sumienia matki biologicznej". Ka¿da przes³anka zawiera ziarno prawdy, ale maskuje
te¿ le¿¹ce u podstaw fantazje nieadopcyjnego spo³eczeñstwa.
Rodzice adopcyjni dziel¹ wspólne œwiadome
i nieœwiadome fantazje, d¹¿enia i obrony. Reprezentuj¹ one szczególne adaptacyjne i obronne reakcje
wobec okolicznoœci prowadz¹cych do procesu adop-

cji i pozostaj¹ równie¿ czêœci¹ rodzinnego klimatu.
W dodatku temat odrzucenia matczynego, centralny
dla rozpoczêcia adopcji, wzbudza niepokój i pobudza
obronne reakcje u ka¿dego z nas. Szczególne i ogólne reakcje silnie wp³ywaj¹ na osobiste postawy co do
ujawniania faktu adopcji i mog¹ staæ siê zinstytucjonalizowane na poziomie spo³ecznym.
Szczególne lêki dotycz¹ce utraty dziecka zajmuj¹
wielu adopcyjnych rodziców. Nawet po wielu latach
martwi¹ siê, ¿e ich relacje i posiadanie dziecka s¹
tymczasowe i zagro¿one. Mo¿e siê to wy³oniæ gdy
matka dyskutuje swoje nadmierne zatroskane zachowanie wobec dziecka. Matka rodzona mo¿e tak¿e popieraæ zale¿noœæ i paswnoœæ przez zniechêcanie
aktywnych d¹¿eñ s³u¿¹cych separacji -indywiduacji.
Zachowanie adopcyjnej matki mo¿e pokazywaæ jej
reakcje na zagra¿aj¹ce fantazje o utracie dziecka.
Obawia siê wiêc ograniczaæ i z³oœciæ na dziecko; waha siê dyscyplinowaæ je, boj¹c znienawidzenia z jego
strony.
Poczucie winy skojarzone z posiadaniem czyjegoœ
dziecka, nieœwiadome fantazjowane jako kradzie¿
lub porwanie, le¿¹ czêsto u pod³o¿a lêku matki adopcyjnej dotycz¹cej utraty dziecka. Regularnie pojawiaj¹ siê ka¿¹ce czy odwetowe fantazje 1) dziecko
bêdzie zabrane poniewa¿ je ukrad³a 2) dziecko znienawidzi j¹ i odrzuci szukaj¹c swojej w³asnych rodziców. Skojarzenia tych fantazji prowadz¹ do przekonania na temat wiêzów krwi. Przypuszczenie analityka, ¿e matka wyobra¿a sobie, ¿e dziecko jest nierozerwalnie zwi¹zane ze swoj¹ biologiczn¹ matk¹, czêsto jest potwierdzane kiedy wyra¿a to jawnie. Wiêzy
krwi s¹ spostrzegane czy fantazjowane jako determinuj¹ce mi³osne preferencje dziecka wobec matki
biologicznej, tworz¹ do niej przywiazanie i motywuj¹ do poszukiwania jej gdy zostan¹ rozdzieleni. Spo³eczeñstwo poprzez swoje regulacje dotycz¹ce praw
rodzicielskich demonstruje to przekonanie w takich
samych fantazjach. W leczeniu cz³onków rodzin
spokrewnionych, fantazje tego typu nie s¹ czêsto odnotowywane. Kiedy wiêzy krwi nie istniej¹, wówczs
rola fantazji w rozwoju samooceny i wyobra¿enia
siebie jest wyraziœciej uwydatniona. Np jedna z matek unika³a analizowania swojej postawy wobec
matki biologicznej z powodu zawstydzenia, poczucia winy, zazdroœci i lêku, ¿e jej myœli zostan¹ uwolnione". A te¿, ¿e dziecko znienawidzi j¹, za to, ¿e je
zabra³a od matki". Pojawia siê pomieszanie. Jeœli
biologiczn¹ matkê nazywa siê " prawdziw¹" a równoczeœnie mówi siê o sobie jako "prawdziwych" poniewa¿ oni wykarmili i wychowali dziecko. Intelektualna ocena nie jest zgodna z emocjonaln¹ postaw¹.
Spontanicznie rodzice czêsto mówi¹ o biologicznej
matce jako prawdziwej lub "matce". czy te¿ o sobie:
" nie czujê siê jak prawdziwy rodzic, chocia¿ jestem
prawdziwym rodzicem". I podobnie jak dzieci maj¹

sami pomieszanie co do tego " kto jest prawdziw¹
matk¹".
Spo³eczeñstwo odzwierciedla to samo pomieszanie. Biologiczna matka jest opisywana jako "prawdziwa, naturalna", i równoczeœnie matka wychowuj¹ca, psychologiczna jest uwa¿ana za prawdziw¹.
W umys³ach dzieci i rodziców (adopcyjnych) "prawdziwy" odnosi siê do "krwi". Spo³ecznie i psychologicznie "prawdziwy" mo¿e byæ te¿ odniesiony do wychowywania. Adoptowani czêsto mówi¹ o rodzonych dzieciach jak o "prawdziwych" a o sobie, ¿e nie
czuj¹ siê jak "prawdziwi", co w leczeniu pojawia siê
jako biologicznie "ró¿ni" od spokrewnionych. Niektórzy mówi¹ " nie jestem urodzony, jestem adoptowany". Myœli o byciu nieprawdziwymi i ró¿nym uzupe³niaj¹ siê nawzajem.
Pacjenci czêsto odnosz¹ siê do braku u nich rodzinnych cech, fizycznych podobieñstw. Kiedy ma
siê 'oczy mamy' czy 'usta taty', to jest to wa¿nym potwierdzeniem 'przynale¿noœci'; podobny proces nastêpuje u rodziców. Zarówno rodzice adpocyjni jaki
i spo³eczeñstwo, podobnie jak adoptowane dzieci
wydaj¹ siê nie móc uwierzyæ i zaufaæ w trwa³oœæ i solidnoœæ przywi¹zania wytworzonego jedynie poprzez
wychowanie.
Adopcyjni rodzice broni¹ siê tworz¹c kompensacyjne fantazje. Czêsto twierdz¹ "my jesteœmy rodzin¹ naturaln¹", jakby chcieli zaprzeczyæ adopcji i dostarczyæ iluzorycznych zwi¹zków krwi. Ta z³o¿ona
fantazja wyra¿a pragnienie wymazania wstydu, poczucia winy czy lêku, czy przypomnienia realiów adopcji. Cienko zamaskowana wrogoœæ wobec matek,
które porzuci³y swoje dzieci znajduje wyraz w fantazji, w której istnienie biologicznej matki zostaje zaprzeczone. Odpowiednikiem spo³ecznym jest przekonanie wielu ludzi, ¿e samo wychowanie (nawet
wykluczaj¹ce znaczenie ci¹¿y) z definicji jest jedynym znakiem bycia "matk¹". Przesada taka jest wrog¹ dewaluacj¹ i zaprzeczeniem znaczenia biologicznej matki w ¿yciu i egzystencji dziecka adoptowanego. Chocia¿ spo³eczeñstwo jawnie nazywa j¹ "naturaln¹" matk¹ to niejawnie ocenia j¹ jako " nieprawdziw¹, niewartoœciow¹ matkê". Odmawia siê jej jakichkolwiek praw do wiedzy o dziecku po jego adopcji. Wykluczenie biologicznej matki na pocz¹tku rozwoju dziecka mo¿e byæ konieczne w celu jego ochrony. Ale gdy ma ju¿ ono status adoptowanego to biologiczna matka jest na nowo wprowadzana jako fakt
¿ycia psychologicznego, którego nie mo¿na zaprzeczyæ czy wymazaæ.
Rodzice i spo³eczeñstwo chcieliby zapomnieæ
i wymazaæ. Jednak z powodu ambiwalencji wokó³
mówienia o adopcji jest absurdem oczekiwanie aby
dziecko zapomnia³o!
Nawet je¿eli spo³eczeñstwo utrzymuje oœwiecone i ¿yczliwe postawy to jego wyraŸna ambiwalencja

sugeruje obecnoœæ wspólnie dzielonych fantazji zawieraj¹cych 2 wspólne tematy. Po pierwsze dzieciêca wœciek³oœæ na rodzica, fantazje bycia odrzucaj¹cym, lub porzucaj¹cym jest wnoszona przez ludzi do
doros³oœci i przemieszczana na realistycznie porzucaj¹cych rodziców. Po drugie zachowana dzieciêca
fantazja bycia odrzuconym przez rodziców przyczynia siê do impulsu odrzucenia dziecka. Impulsy te s¹
powstrzymywane przez reaktywne pe³ne poczucia
swojej racji nastawienie "nie jestem odrzucaj¹cym
rodzicem. Jestem dobry. Rodzice, którzy odrzucaj¹
dziecko s¹ nienawistni. " Spo³eczeñstwo potêpia porzucaj¹c¹ matkê biologiczn¹ – odgrywaj¹c fantazje –
które wielu doros³ych ¿ywi.
Inny wyraz wrogoœci maskowanej jako racjonalizacja pojawia siê gdy biologicznej matce radzi siê
aby zrzek³a siê swoich praw. Mówi siê jej, ¿e ³atwiej
siê z tym upora gdy bêdzie wiedzia³a, ¿e strata jest
ca³kowita i nie bêdzie mog³a siê z nim widywaæ".
Mówi siê jej, ¿e" po roku ¿a³oba po dziecku minie
i bêdzie mia³a to za sob¹. "
Wed³ug Wiedera nie ma ¿adnej wiedzy na temat
kobiet, które zrzek³y siê swoich dzieci. Nie ma te¿
dowodów, ¿e bêdzie lepiej jak nie bêd¹ wiedzia³y co
siê z dzieæmi dzieje itp. mo¿na tylko domniemywaæ
na temat psychodynamiki le¿¹cej u pod³o¿a tego typu niezbadanych postaw spo³ecznych.
Kiedy dziecko dorasta nasilaj¹ siê jego zainteresowanie w³asn¹ genetyk¹ i histori¹. W po³¹czeniu
z w³aœciw¹ dla wieku potrzeb¹ emancypacji od rodziców, mo¿e wi¹zaæ siê z pragnieniem znalezienia
rodziców biologicznych. Przestrasza ono czasem rodziców adopcyjnych widz¹cych to jako potwierdzenie ich oczekiwañ ¿e na to w³aœnie zas³u¿yli.
Spo³eczeñstwo podziela te rodzicielskie reakcje,
nawet gdy prawdopodobieñstwo odrzucenia przez
adolescentów jest zaprzeczane równie¿ przez nich
samych. W doœwiadczeniu Wiedera m³odzi poszukuj¹ wiedzy a nie po³¹czenia siê z rodzicami. Poniewa¿ zwykle, jeœli s¹ wczeœnie adoptowani maj¹ siln¹
wiêŸ z rodzicami adopcyjnymi. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
wszyscy adolescenci chc¹ porzuciæ dom rodzicielski
i jest to prób¹ walczenia z zale¿noœci¹ i przywi¹zaniem.
Czy ucieczki z domu adoptowanych m³odych ludzi s¹ czêstsze? Nie jest udokumentowane. Ale trzeba rozró¿niæ miêdzy ucieczk¹ a poszukiwaniem
okreœlenia siê, poszukiwaniem swojej to¿samoœci.
Paradygmat 'romansu rodzinnego' zosta³ opisany
w rodzinie krwi, z jednym zestawem rodziców. 'Romans rodzinny' adoptowanych buduje siê wokó³
wiedzy o 2 zestawach rodziców rzeczywiœcie istniej¹cych. Fantazja o adopcji u dziecka rodzonych rodziców jest wyobra¿eniowym poradzeniem sobie/opanowaniem konfliktów agresywnych i seksualnych.. Aktualnoœæ adopcji jest powodem ukrywaj¹-

cym problemy adoptowanego. Pragnieniem adoptowanego jest zaprzeczyæ, ustanowiæ fantazjowane
wiêzy krwi z adoptowanymi rodzicami i w ten sposób wymazaæ adopcje.
Poszukiwania s¹ zwi¹zane z pytaniem o to¿samoœæ. Wiedza o zniszczonym genetycznym i historycznym przywi¹zaniu do przesz³ej, obecnej i przysz³ej rodziny jest wa¿nym elementem w wyobra¿eniu self-adolescenta. Zamieszanie to¿samoœci pogarsza siê poprzez wiedzê o posiadaniu genetycznych
powi¹zañ z ludŸmi, o których wiedz¹ niewiele lub
nawet nic. Rozwi¹zanie tych zak³ócaj¹cych fantazji
i obsesyjnych pytañ zale¿y od zdobycia wiedzy i nowych realistycznych informacji.
Z doœwiadczenia Brinich'a (1995) wynika, ¿e
adolescenci powinni byæ oœmielani przez rodziców

do (bez poczucia winy) prowadzenia swoich zamierzeñ, ¿eby odnaleŸæ przesz³oœæ. ¯adne z tych poszukiwañ nie przeorganizowa³o rodziny, a te¿ nie wszyscy chc¹ poszukiwaæ.
Bardzo ma³o wiadomo na temat skutków poszukiwañ. Doœwiadczenia ujawniaj¹ szerokie spektrum
od wzglêdnie przyjacielskiego spotkania do wrogiego, potêpiaj¹cego. Niektórzy odczuwaj¹ euforiê
i zmniejszenie uczuæ z³oœci; niektórzy przytaczaj¹ reakcje depresyjne. Nie powinno byæ to u¿ywane jako
ogólny argument przeciw takim poszukiwaniom, ale
jako wskazówka na temat wra¿liwoœci niektórych
jednostek.
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