Niuanse agresji: perspektywa rozwojowa
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Bêdê mówiæ o moich najnowszych badaniach
i o ch³opcu imieniem Lenny, który przez trzy i pó³
roku by³ moim pacjentem w terapii odbywaj¹cej siê
z czêstotliwoœci¹ raz w tygodniu. Lenny zosta³ skierowany na psychoterapiê z powodu bardzo agresywnych zachowañ. Gdy ch³opiec by³ w terapii, rozpoczê³am badania nad rozwojem agresji i zdecydowa³am siê przedstawiæ Lennego jako jeden z przypadków klinicznych. Przedstawiê wam zarys moich badañ, potem przejdê do materia³u klinicznego, a na
koniec powiem trochê wiêcej o zwi¹zkach miêdzy
materia³em klinicznym i badaniami. Zanim to zrobiê, s¹dzê ¿e pomocnym bêdzie opowiedzenie
o miejscu, w którym pracujê. Zacznê wiêc od krótkiego opisu mojej pracy w obszarze psychoterapii
dzieci i nastolatków.

Kontekst, w którym odbywa się praca
Newcastle to miasto niejednorodne. Mamy dwa
uniwersytety i du¿¹ liczbê szkó³ prywatnych, ale jest
tu tak¿e du¿o ubóstwa. Przemys³ ciê¿ki – kopalnie,
fabryki i stocznie – od dawna nie funkcjonuje, a wiele innych zak³adów ucierpia³o w wyniku ostatniej fali recesji. W niektórych rodzinach bezrobocie trwa
od ponad pokolenia.
Moje godziny pracy obejmuj¹ pracê psychoterapeutyczn¹ – jestem konsultantem kieruj¹cym oœrodkiem psychoterapii dzieci i m³odzie¿y dzia³aj¹cym
w ramach pañstwowej s³u¿by zdrowia (NHS Trust)
oraz pe³nienie funkcji Dyrektora Szkolenia w Psychoanalitycznych Studiach Obserwacyjnych (Psychoanalytic Observation Studies). Jako osoba kieruj¹ca placówk¹
prowadzê superwizje dla kolegów pracuj¹cych psychoterapeutycznie z dzieæmi. Zespó³ œwiadcz¹cy pomoc psychoterapeutyczn¹ dla dzieci jest niedu¿y: jest
tu czterech wykwalifikowanych psychoterapeutów
dzieci i m³odzie¿y (w tym ja) i trzy osoby pozostaj¹ce
w szkoleniu. Pracê kliniczn¹ dzielê miêdzy dwa zespo³y: zespó³ pracuj¹cy z dzieæmi z ogólnej populacji
oraz zespó³ pracuj¹cy z "Dzieæmi otoczonymi szczególn¹ opiek¹", czyli z dzieæmi i m³odymi ludŸmi, którzy ¿yj¹ w rodzinach zastêpczych albo w domach
opieki. Dziœ skoncentrujê siê na mojej pracy w tym

drugim zespole, gdy¿ Lenny jest dzieckiem wychowanym w rodzinie zastêpczej. To niezwyk³y zespó³ sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli ró¿nych zawodów, reprezentuj¹cych ró¿ne s³u¿by. CAMHS (Children and Adolescent Mental Health Service – pomoc psychiatryczna
dla dzieci i m³odzie¿y) to zespó³ sk³adaj¹cy siê z psychiatry, psychologa, terapeuty zajêciowego, pielêgniarki psychiatrycznej i mnie. Wspó³pracuje z nami
tak¿e osoba szkol¹ca siê w psychoterapii dzieci i m³odzie¿y, i zazwyczaj lekarz bêd¹cy na sta¿u. Dzielimy
nasze biuro z kolegami ze s³u¿b zajmuj¹cych siê
szkolnictwem (Education service) i blisko wspó³pracujemy z pracownikami socjalnymi. Obecnie pracujemy
w starym budynku szkolnym a gabinety terapeutyczne to ma³e klasy – jest wiêc sporo miejsca do zabaw.
Wprowadziliœmy wiele wczeœniej nieplanowanych,
ale ciekawych rozwi¹zañ do pracy z dzieæmi, które
musia³y opuœciæ swoje domy.
Zanim opowiem o Lennym przedstawiê wam badania – mam nadziejê, ¿e bêdzie to u¿yteczny kontekst dla materia³u klinicznego.

Badania: rozwój zdrowej agresji
Zainteresowa³am siê koncepcj¹ "zdrowej agresji"
– czyli asertywnoœci – której potrzebujemy, by ¿yæ,
a tak¿e tym, co mo¿e przeszkadzaæ w rozwoju tej
zdolnoœci. Myœla³am o ró¿nicach miêdzy dzieæmi takimi jak Lenny, którego agresywne zachowania blokuj¹ rozwój oraz dzieæmi takimi jak Philip, drugie
dziecko w badaniu, który ba³ siê jakiejkolwiek asertywnoœci i by³ zamkniêty w œwiecie fantazji, w którym dominowa³y potencjalne ataki i zagro¿enia. Nie
bêdê wiele mówiæ o Philipie, przedstawiê wam jedynie bardzo krótko jego historiê. By³ zaniedbywany
przez rodziców i prze¿y³ dwie znacz¹ce traumy. Podczas k¹pieli w domu rodzinnym odkrêci³ kurek z gor¹c¹ wod¹, gdy w wannie by³ jego m³odszy brat, który w wyniku tego zosta³ powa¿nie poparzony. Brat
zosta³ hospitalizowany zaœ Philip i jego siostry zabrani z domu. Druga trauma mia³a miejsce, gdy jego
ojciec zastêpczy zgin¹³ w wypadku samochodowym.
Jego trzy siostry zosta³y adoptowane, zaœ brata
umieszczono w innej rodzinie zastêpczej.

Zanim rozpoczê³am prowadzenie badañ, moj¹
uwagê przyci¹gnê³y badania Henry Parensa i jego hipotezy na temat "spektrum agresji". Parens zaanga¿owany by³ w d³ugoterminowy projekt badawczy polegaj¹cy na obserwowaniu grupy matek i ich dzieci.
Celem tego projektu by³o skorelowanie rozwoju
adaptacyjnych funkcji u dzieci z jakoœciowymi
aspektami relacji matka-dziecko. Parens ze zdumieniem odkry³, ¿e to, co zaobserwowa³, podwa¿y³o jego wczeœniejsze, freudowskie rozumienie agresji.
Zakwestionowa³ to, ¿e wrodzony popêd agresywny
jest ca³kowicie destrukcyjny. Postawi³ hipotezê, ¿e
wroga destrukcyjnoœæ budzi siê w odpowiedzi na
zbyt intensywny zewnêtrzny lub wewnêtrzny stres
albo ból psychiczny lub fizyczny. Oczywiœcie nie jest
odosobniony w tych pogl¹dach, myœlê szczególnie
o Winnicottcie, a tak¿e o Marianne Parsons. W wyniku tych obserwacji Parens zaproponowa³ koncepcjê "spektrum agresji". Opisa³ cztery kategorie agresji, które rozumie jako trendy lub linie pewnego
kontinuum popêdu agresji. S¹ to:
– nieafektywne roz³adowanie destrukcyjnoœci
(takie jak ssanie i rzucie);
– niedestrukcyjne roz³adowanie agresji (celem
nie jest zniszczenie, ale asertywnoœæ, chêæ kontrolowania siebie i œrodowiska);
– roz³adowanie destrukcyjnoœci zwi¹zane z nieprzyjemnoœci¹ (wierzganie i krzyki niemowlêcia,
które próbuje pozbyæ siê bólu lub dyskomfortu);
– wroga destrukcyjnoœæ (cel jest pierwotnie nakierowany na przetrwanie, ale mo¿e przekszta³ciæ
siê w zadawanie bólu i niszczenie obiektów).
W celu rejestrowania przebiegu rozwoju obserwowanych dzieci Parens odwo³uje siê do opisanych
przez Mahler faz separacji-indywiduacji. W moim
badaniu siêgam po Profil Diagnostyczny i Linie Rozwojowe opracowane przez Annê Freud, by zbadaæ
u¿ytecznoœæ teorii Parensa, porównuj¹c dwa przypadki, Philipa i Lennego. Zaczê³am od stworzenia
Profilu Diagnostycznego na podstawie materia³u
z konsultacji a potem dokona³am przegl¹du przebiegu terapii w pierwszym roku w odniesieniu do ró¿nych "linii". Profil Diagnostyczny zosta³ opracowany
w Hampstead Clinic i by³ przeformu³owywany oraz
dopasowywany do ró¿nych grup pacjentów. Powsta³
jako metoda organizowania materia³u klinicznego
z perspektywy metapsychologicznej. Uwzglêdnia
wszelkie dostêpne informacje, na przyk³ad materia³
kliniczny, raporty od innych profesjonalistów, historiê przypadku w celu stworzenia ca³oœciowego obrazu danej osoby w danym momencie rozwojowym.
Jest to swoiste zdjêcie dziecka. Linie rozwojowe zapewniaj¹ d³ugoterminowe spojrzenie œledz¹c poszczególne kroki na œcie¿ce rozwojowej.. Anna
Freud na podstawie swojej pracy w sierociñcu wojennym w Hampstead wyró¿ni³a szeœæ linii rozwojo-

wych (na przyk³ad Od zale¿noœci do emocjonalnej
samodzielnoœci i doros³ych relacji). Z czasem ona
i jej wspó³pracownicy dodali kolejne linie, a ja dokona³am kolejnych adaptacji w moich badaniach. (Dla
zainteresowanych w aneksie do wyk³adu jest przyk³ad takiej linii, Od egocentryzmu do relacji towarzyskich, oraz notatki na temat przypadku Lennego
w odniesieniu do niej). Wyniki moich badañ okaza³y siê interesuj¹ce. Teoria Parensa oferuje sposób rozumienia s³abej kontroli nad impulsami i jawnie
agresywnych zachowañ Lennego w terminach obrony przed prymitywnym lêkiem. Powiem o tym wiêcej trochê póŸniej. Mniej pasuje to do przypadku
Philipa, co potwierdza moj¹ hipotezê, ¿e w przypadku niektórych dzieci mo¿e dochodziæ do pomieszania niedestrukcyjnej i destrukcyjnej agresji, co hamuje rozwój. To przedefiniowanie myœlenia Parensa
okaza³o siê bardzo u¿yteczne, jak s¹dzê dlatego, ¿e
jest ono zgodne z potocznym sposobem myœlenia.
Na ten moment skoncentrujê siê na Lennym.

Materiał kliniczny
W momencie gdy odbywa³a siê prezentowana tu
praca kliniczna CAMHS mieœci³ siê w starym budynku, który wczeœniej pe³ni³ funkcje bursy dla dzieci
i m³odych ludzi z pobliskiej szko³y specjalnej. Recepcja i poczekalnia znajdowa³y siê na parterze, gabinet na pierwszym piêtrze. By³ to s³oneczny pokój,
w którym sta³y w dwa lekkie krzes³a, biurko i fotel.
W rogu znajdowa³a siê wbudowana szafa, zamykana
szafka na dokumenty i przenoœny zlew, jaki mo¿na
znaleŸæ w przyczepie kempingowej. Pude³ka z zabawkami mieœci³y siê w szafie. By³ tam domek dla
lalek z drewnianymi meblami, zestaw kolorowych
klocków, które dzieci i ja nazywaliœmy "lekkimi zabawkami" oraz koc.

Lenny
Lenny urodzi³ siê w du¿ej, chaotycznej rodzinie.
Matka, gdy pozna³a ojca Lennego, mia³a ju¿ trójkê
dzieci. Potem urodzi³y siê bliŸniaki, Lenny, kolejna
dziewczynka i kolejny ch³opiec. Oboje rodzice pochodzili z rodzin ubogich emocjonalnie i finansowo
i oboje mieli problem z alkoholem. Matka Lennego
jako dziecko przebywa³a w rodzinie zastêpczej. Ojciec stosowa³ przemoc wobec matki. Od lat rodzina
znana by³a opiece spo³ecznej. Dwoje starszych dzieci próbowa³o zast¹piæ m³odszym rodziców, ale by³o
to niemo¿liwe. Szeœcioro m³odszych dzieci zosta³o
z czasem zabranych przez w³adze, gdy najm³odsze
dziecko znaleziono pó³nagie b³¹kaj¹ce siê po ulicy.
Dziecko mia³o wówczas pó³tora roku. Lenny mia³

cztery lata. Dwójka najm³odszych dzieci zosta³a adoptowana, zaœ Lenny i trojka jego rodzeñstwa trafili
do rodziny zastêpczej. Lenny by³ wystarczaj¹co ma³y, by zostaæ adoptowany, ale jego zachowania stanowi³y takie wyzwanie, ¿e profesjonaliœci uznali, ¿e
nikt nie bêdzie chcia³ go adoptowaæ.
Gdy Lenny po raz pierwszy zamieszka³ z opiekunami zastêpczymi, nadal jad³ rêkami i stawa³ na desce toaletowej. Nie lubi³ byæ dotykany i minê³o szeœæ
miesiêcy zanim zacz¹³ szukaæ bliskoœci fizycznej. Jego mowa by³a bardzo niedojrza³a, ale potrafi³ p³ynnie przeklinaæ. Nie potrafi³ bawiæ siê z rodzeñstwem
i psu³ ich wszystkie zabawy. W szkole atakowa³ inne
dzieci: gryz³ je, uderza³, kopa³, a zdarza³o siê te¿, ¿e
próbowa³ dusiæ kolegów. Liczono jednak, ¿e dziêki
silnej i zdecydowanej opiece opiekunów zastêpczych, oraz wsparciu ze strony szko³y, Lenny poradzi
sobie bez koniecznoœci stosowania innych interwencji. Lenny dobrze zareagowa³ na pe³ne troski, ale te¿
wyraŸne granice stawiane przez opiekunów i szko³ê,
ale po roku jego zachowanie by³o nadal du¿ym wyzwaniem, a jego rozwój wyraŸnie opóŸniony. Rozwój
mowy by³ opóŸniony oko³o dwa lata, zaœ umiejêtnoœci wzrokowe i intelektualne o oko³o szeœæ miesiêcy
w stosunku do wieku. Wtedy zosta³ skierowany na
diagnozê terapeutyczn¹.
Gdy spotka³am Lennego, mia³ piêæ lat. By³ to
szczup³y ch³opiec z w³osami blond, jasn¹ skór¹ i szeroko rozstawionymi oczami. By³ nadmiernie czujny,
mia³ rozbiegane oczy i napiête cia³o. Koszulkê mia³
w³o¿on¹ do spodni, a na twarzy grymas niezadowolenia. Chocia¿ od roku by³ otoczony opiek¹ i uwag¹,
nadal wygl¹da³ jak zaniedbane dziecko. Opiekunka
zastêpcza Lennego by³a specyficzn¹ osob¹. S³u¿by
socjalne dobrze j¹ zna³y ze zdecydowanego sposobu
bycia i gotowoœci do walki z ka¿dym, kogo postrzega³a jako niezbyt pomocnego. Jasno stwierdzi³a, ¿e
nie bêdzie w stanie przywoziæ Lennego na terapiê
w trakcie wakacji i ¿e inne sprawy dotycz¹ce jego lub
pozosta³ych dzieci bêd¹ mia³y zawsze pierwszeñstwo. Poszuka³a kontaktu z rejonowym pediatr¹,
który zdiagnozowa³ u Lennego ADHD i przepisa³
methylphenidate.

Diagnoza
Na wypadek gdybym zapomnia³a o powodzie jego zg³oszenia, ju¿ w trakcie pierwszego spotkania,
gdy posz³am do poczekalni, by zaprosiæ Lennego,
ch³opiec pokaza³ mi karabin z papieru, który zrobi³.
Odby³am z Lennym trzy sesje diagnostyczne. Na
drug¹ sesjê wszed³ bez opiekunki, ale trudno by³o
mu zostaæ d³u¿ej podczas jej nieobecnoœci. Na
wszystkich trzech sesjach Lenny szybko przechodzi³
od jednej aktywnoœci do drugiej. Zauwa¿y³ zabawki

w pude³ku, ale nie bawi³ siê nimi. Trudno by³o zrozumieæ co mówi, chyba ¿e wykrzykiwa³ takie komendy jak: "zamknij siê" lub "zabijê ciê" albo polecenia takie jak "otwórz szafê". Przewraca³ i kopa³
przedmioty, czasami ³agodniej, czasami z wiêksz¹ si³¹. Lubi³ bawiæ siê wod¹ w zlewie i bada³ rury
umieszczone poni¿ej. Trzeba mu by³o przypominaæ,
¿eby nie wspina³ siê na parapet, nie pi³ wody, wyj¹³
o³ówek z ust i tak dalej. Opiekunka stara³a siê zapobiegaæ trudnym zachowaniom ch³opca, odwracaj¹c
jego uwagê lub podkreœlaj¹c ich pozytywne elementy. Na przyk³ad gdy Lenny podniós³ mokry rêkaw,
tak jakby chcia³ j¹ uderzyæ, skierowa³a jego uwagê
na postaæ z kreskówki na swojej koszulce, a gdy zarzuci³ rêce wokó³ moich nóg, tak jakby blokowa³
przeciwnika w grze w rugby, skomentowa³a, ¿e ch³opiec chce mnie przytuliæ. Nie sposób by³o skupiæ jego uwagi na niczym przez d³u¿sz¹ chwilê. Chocia¿,
zafascynowa³a go ciê¿arówka jad¹ca ulic¹. Przez d³ugi czas obserwowa³ manewry kierowcy i martwi³ siê,
¿e mo¿e dojœæ do wypadku.

Pierwszy rok terapii
Lenny zacz¹³ terapiê piêæ tygodni po diagnozie.
W pierwszych tygodniach nie by³ w stanie wytrzymaæ ca³ej sesji. Zazwyczaj stwierdza³, ¿e ma dosyæ po
oko³o dwudziestu piêciu minutach. Na pierwsz¹ sesjê wszed³ sam, niechêtnie zostawiaj¹c dwa samochodziki, które przyniós³ z domu. Pierwsze, na co
zwróci³ uwagê w gabinecie to zamkniêta szafka, co
sta³o siê Ÿród³em frustracji gdy¿ by³ przekonany, ¿e
chowam przed nim tony zabawek. Wprawdzie Lenny
by³ zalêkniony i pobudzony, ale nawi¹za³ ze mn¹ jakiœ kontakt. W tej wczesnej fazie jasnym by³o, ¿e
ch³opiec nie zbudowa³ jeszcze bezpiecznej sta³oœci
obiektu i na kolejnych kilku sesjach musia³ byæ w gabinecie ze swoj¹ opiekunk¹. Opiekunka, jak siê okaza³o, dobrze wspó³pracowa³a. Jej obecnoœæ uspokaja³a Lennego, ale nie stara³a siê wp³ywaæ na niego ani
zwracaæ na siebie uwagi. Zdolnoœæ Lennego do zabawy nadal nie by³a dobrze rozwiniêta. Lubi³ jeŸdziæ samochodzikiem po mapie drogowej, któr¹ narysowa³
na papierze, ale mia³ ma³o wyobraŸni i nie odpowiada³ na propozycje i sugestie. Na przyk³ad potrafi³ wyj¹æ wszystkie fili¿anki i spodki tak, jakby chcia³ siê
bawiæ w podwieczorek, ale potem chowa³ je z powrotem. Lenny rzadko prosi³ o pomoc i unika³ uczucia
zale¿noœci. Tak jak podczas spotkañ diagnostycznych,
na koniec sesji wk³ada³ wszystko czego u¿ywa³ z powrotem do pude³ka i wsuwa³ podkoszulek bezpiecznie do spodni. Jednak¿e bada³ tak¿e swoje otoczenie
jak dwulatek, sprawdza³ granice pokoju, by³ zainteresowany dŸwiêkami, które móg³ wydaæ, uderzaj¹c
w drzwi oraz powierzchniê ró¿nych przedmiotów.

Od pocz¹tku Lenny mia³ s³ab¹ tolerancjê frustracji. Ten brak sta³ siê jeszcze bardziej ewidentny
w miarê up³ywu czasu. Jednoczeœnie widoczna by³a
tak¿e jego zdolnoœæ do zmiany zachowañ w odpowiedzi na zewnêtrzne ostrze¿enia. Na trzeciej sesji
jego pe³na ekscytacji agresja bardziej siê ujawni³a,
ale kopanie, gryzienie i popychanie skierowane by³o
g³ównie w stronê przedmiotów nieo¿ywionych. Na
przestrzeni roku Lenny zyska³ znacznie wiêksz¹
kontrolê nad swoimi impulsami, choæ w momentach
zwiêkszonego lêku dochodzi³o do regresji. W tej
wczesnej fazie Lenny ³atwo ulega³ zalaniu nadmiarem ekscytacji, co prowadzi³o do gwa³townych zachowañ, ale by³y tak¿e dowody pewnej samoregulacji. Na przyk³ad na trzeciej sesji kopanie nieomal
przekszta³ci³o siê w grê w pi³kê no¿n¹. Czasami obserwowa³am u niego mieszankê agresji i czu³oœci.
Gryzienie innych dzieci w szkole nadal stanowi³o
problem. Opiekunka ³¹czy³a te wybuchy ze spotkaniami Lennego z matk¹, które odbywa³y siê w obecnoœci nadzoruj¹cych je osób. Opiekunka obawia³a
siê o jego rozwój szkolny i by³a niezadowolona, gdy
nauczyciele wy³¹czali Lennego z jakichœ form aktywnoœci.
Na czwartej sesji Lenny gotów by³ wejœæ samodzielnie do gabinetu i zacz¹³ bawiæ siê w pierwsz¹
z wielu zabaw, w jakie bawi³ siê w kolejnych miesi¹cach, w zabawê w chowanego. Na tej sesji tak¿e po
raz pierwszy pozwoli³ mi bezpoœrednio przekonaæ
siê o tym, ¿e by³ przestraszony. Opowiada³ o straszliwych potworach, walcz¹cych dinozaurach i gryz¹cych krabach. Lenny pokaza³ mi tak¿e, ¿e jest dumny ze swojej umiejêtnoœci liczenia i cieszy³ siê, gdy
uzna³am jego talent. By³ bardzo œwiadomy tego, ¿e
jest ch³opcem, co ujawni³o siê na pi¹tej sesji, kiedy
chcia³ pomalowaæ butelkê na wodê na niebiesko (dla
ch³opców). Podkreœla³, ¿e nie jest ma³ym dzieckiem
(chocia¿ dzieci budzi³y w nim czu³oœæ). Mêskoœæ
w wydaniu macho by³a wa¿na zarówno w pierwotnej
rodzinie Lennego, jak i w rodzinie zastêpczej. W jego zainteresowaniu pokrêconymi urz¹dzeniami do
czyszczenia rur najwyraŸniej mo¿na by³o dostrzec
lêk falliczny. Mniej wiêcej w tym czasie Lenny zacz¹³
mówiæ g³êbokim g³osem, wyobra¿a³am sobie, ¿e naœladuje jak¹œ postaæ z telewizji, chocia¿ nigdy nie dowiedzia³am siê kto to by³. Czêsto u¿ywa³ tego g³osu
gdy obrzuca³ mnie wyzwiskami. Te wyzwiska by³y
zazwyczaj genitalne i/lub analne, np. "Sexy Punkyhead" albo "Fatty bum-bum" (Punkyhead mo¿na by³oby przet³umaczyæ jako "kurdupel" lub "pokurcz".
Jak wyjaœni³a autorka, Lenny by³ doœæ drobnym
ch³opcem. Przyp. red.)
Opiekunka Lennego nadal bardzo niepokoi³a siê
s³abymi wynikami w szkole. Jednak¿e jego zdolnoœæ
do symbolicznej zabawy rozwija³a siê i dosz³o do
pewnego postêpu, gdy zacz¹³ u¿ywaæ pacynek jako

uczestnicz¹cej publicznoœci. Przez wiele sesji by³am
"Ma³p¹" i "S³oniem". Nast¹pi³a zmiana w sposobie
gryzienia. Wydaje siê, ¿e Lenny zacz¹³ u¿ywaæ zêbów, by "zostawiæ œlad", jak na czasopiœmie w czasie
sesji dziesi¹tej. Gdy zbli¿aliœmy siê do przerwy œwi¹tecznej, jego agresja eskalowa³a. Pe³na ekscytacji zabawa szybko stawa³a siê atakiem skierowanym na
siebie samego, na mnie lub na pacynki.
Nast¹pi³a w tym momencie d³uga przerwa w terapii, gdy¿ opiekunowie zastêpczy zabrali Lennego
i jego rodzeñstwo na wycieczkê do Disneylandu na
Florydzie. Przed przerw¹ Lenny prosi³ o dinozaura
i plastelinê. Po powrocie prezentowa³ mieszankê
przyjemnoœci, wynikaj¹cej z ponownego spotkania
ze mn¹ i agresywnych ataków. Czu³oœæ kierowana do
mnie i do pacynek prowadzi³a do uderzania ich i moich r¹k. Na sesji by³o bardzo du¿o materia³u zwi¹zanego z separacj¹, a w trakcie kolejnych tygodni bardzo du¿o materia³u na temat par. Minê³y kolejne
dwa tygodnie i nast¹pi³a kolejna przerwa, tym razem
wynikaj¹ca z po³owy semestru. Lenny mia³ w tym
czasie zaplanowan¹ wizytê u logopedy. Logopeda zastanawia³ siê nad tym czy Lenny nie powinien byæ
przeniesiony do oœrodka dla dzieci z zaburzeniami
mowy.
Po tej drugiej przerwie nast¹pi³y nieznaczne, ale
wyraŸne zmiany. Lenny prosi³ mnie, bym pomaga³a
mu sprz¹taæ. Pojawia³y siê sygna³y pocz¹tku zdolnoœci do refleksji i wiêkszy poziom samoregulacji. Lenny znacznie lepiej radzi³ sobie w szkole, chocia¿ nauczyciele prosili, by leki wycofywaæ powoli. Opiekunka Lennego, zadowolona z postêpów, poprosi³a
o skrócenie sesji. Uda³o mi siê przekonaæ j¹, ¿e nie
bêdzie to w interesie Lennego. Pocz¹wszy od sesji
siedemnastej dinozaur, a raczej identyfikacja Lennego z agresywnym aspektem dinozaura, sta³a siê bardziej istotna. Lenny by³ ha³aœliwy, ale mniej agresywny, gdy¿ jego zdolnoœæ do zabawy i symbolizacji
nadal siê rozwija³a. Ostatnia sesja przed Wielkanoc¹, sesja dziewiêtnasta, zbieg³a siê z jego szóstymi
urodzinami. Ch³opiec by³ bardzo dumny z tego, ¿e
ma szeœæ lat. Lenny-dinozaur tupa³ i rycza³, ale tak¿e œpiewa³, rozmawia³ i spa³. Rozró¿nienie miêdzy
fantazj¹ i rzeczywistoœci¹ by³o na tej sesji bardzo zamazane i Lenny by³ przekonany, i¿ jest dinozaurem
w szafie. By³ tak¿e pomieszany w kwestii tego co
znajdowa³o siê wewn¹trz, a co na zewn¹trz. Poza
budynkiem przeje¿d¿a³a ciê¿arówka i s³ychaæ by³o
ha³as, a Lenny interpretowa³ to jako okrzyki dinozaura zamkniêtego w szafie. Poczu³ du¿¹ ulgê, gdy
skierowa³am jego uwagê na ciê¿arówkê. Lenny
uzna³ zbli¿aj¹c¹ siê przerwê, pytaj¹c mnie, czy jego
pude³ko bêdzie dalej w szafie gdy wróci i zapyta³
mnie "Ty idziesz do swojego domu? ".
Lenny z radoœci¹ wróci³ po przerwie wielkanocnej. Nie rozpatrywano ju¿ umieszczenia go w oœrod-

ku dla dzieci z zaburzeniami mowy. W trakcie zabawy zrobi³ krótkie odniesienie do postaci mamy. Jego
zdolnoœæ do wspólnej zabawy, tolerancja zamieszania i umiejêtnoœci spo³eczne nadal siê rozwija³y.
Opiekunka mniej niepokoi³a siê ju¿ o jego osi¹gniêcia szkolne i widzia³a teraz, ¿e ch³opiec potrafi siê
uczyæ. Nie by³ ju¿ wy³¹czany z wycieczek szkolnych.
Generalnie by³ znacznie mniej agresywny wobec innych dzieci, z wy³¹czeniem siostry i wnuka opiekunki. Na pierwszej sesji po przerwie (na sesji dwudziestej) toczy³a siê twórcza, skoncentrowana zabawa.
Wprawdzie na kolejnych sesjach zabawa by³a znacznie bardziej emocjonalna, agresywna i wybuchowa,
ale ch³opiec by³ w stanie korzystaæ z podejmowanych przeze mnie wysi³ków, na przyk³ad kiedy zaczyna³am rysowaæ, by pomóc mu w nazywaniu i rozumieniu jego uczuæ. Lenny reagowa³ z zainteresowaniem, gdy rysowa³am wybuchaj¹cy wulkan w odpowiedzi na przypuszczane przez niego ataki na
wszystko w gabinecie, w³¹czaj¹c w to mnie. Podszed³ do mnie, usiad³ i do³¹czy³ siê. Gdy zapyta³am
go, czy czasami tak siê czuje, skin¹³ g³ow¹. Narysowaliœmy jego postaæ. Lenny doda³ uœmiech i pod koniec sesji zabra³ rysunek, by pokazaæ opiekunce.
Granica miêdzy agresj¹ i czu³oœci¹ by³a bardzo krucha. W nastêpnym tygodniu Lenny wykrzykiwa³ wyzwiska, wali³ i gryz³ pacynki. By³ tak¿e zachwycony
gdy "Ma³pa" i "S³oñ" rozmawia³y o nim. Gdy opisywa³am go, mówi³am ¿e ma szeœæ lat, chodzi do szko³y, nazywa³am ludzi, którzy mieszkaj¹ razem z nim
i tak dalej.
Na kolejnych sesjach w zabawie Lennego by³o
bardzo du¿o agresji oralnej: na przyk³ad zjadanie pacynki "ma³py" (sesja dwudziesta szósta). By³y tak¿e
przejawy troski. Lenny chcia³ siê dowiedzieæ, czy zabieram kukie³ki do domu i przywo¿ê je z powrotem
w bezpieczny sposób, zapinaj¹c im pasy w samochodzie. Jego o¿ywienie nadal przekszta³ca³o siê w agresjê, ale ch³opiec by³ w stanie korzystaæ z pomocy
z zewn¹trz. Nieopanowane kopanie mo¿na by³o na
przyk³ad przekszta³ciæ w zabawê, w której by³y jakieœ zasady i kolejnoœæ.
Pod koniec sesji dwudziestej czwartej Lenny bardzo siê przestraszy³. Pobieg³ do poczekalni, a opiekunki tam nie by³o, bo posz³a do toalety. Na nastêpnej sesji odgrywa³ apokaliptyczn¹ scenê próbuj¹c
opracowaæ to doœwiadczenie.
Na kolejnych sesjach pojawia³ siê materia³ falliczny, podobnie jak oralny i analny, które by³y czêœciej
obecne. Lenny zacz¹³ tak¿e u¿ywaæ ma³ych p³otów
w swojej zabawie, na przyk³ad po to, by oddzieliæ
dzikie zwierzêta od domowych. Na przedostatniej
sesji przed przerw¹ wakacyjn¹ u¿y³ po³¹czonych
p³otków jako wielkiej linijki, mierz¹c gabinet terapeutyczny i jego zawartoœæ. Na ostatniej sesji frustracja z powodu zamkniêtej szafy ust¹pi³a miejsca

zainteresowaniu i ciekawoœci. Zabawa stawa³a siê
pe³na ekscytacji i atakuj¹ca, ale zatrzyma³ siê kiedy
powiedzia³am mu, ¿e czas skoñczyæ. Wsadzi³ koszulkê do spodni, czego nie robi³ ju¿ przez kilka miesiêcy i ostro¿nie wyla³ kubek wody do mojego œmietnika. Mia³am poczucie, ¿e w bardzo prymitywny sposób zostawia swoje œlady. Zapyta³, czy mo¿e zabraæ
ma³y samochodzik ze swojego pude³ka. Powiedzia³am, ¿e mo¿e, ale ¿eby go przyniós³ z powrotem po
wakacjach. Wychodz¹c powiedzia³, ¿e nie jest ju¿
Lennym, ale nazywa siê Spongebob. (Spongebob –
postaæ przyjacielskiej g¹bki, która jest bohaterem
animowanej bajki. Przyp. red.) Lenny wróci³ szeœæ
tygodni póŸniej z tym ma³ym samochodzikiem.

Dyskusja
Lenny zosta³ skierowany na terapiê z powodu
bardzo agresywnych zachowañ, które wp³ywa³y na
jego rozwój w wielu obszarach. Nie mia³ przyjació³,
jego zdolnoœæ uczenia siê by³a zahamowana, by³ odrzucany przez dzieci i doros³ych oraz wykluczany
z ró¿nych aktywnoœci, zagro¿ony by³ te¿ jego pobyt
w rodzinie zastêpczej. Spektrum agresji opracowane
przez Parensa stanowi narzêdzie do badania natury
agresji dziecka. Pozwala klinicyœcie na zró¿nicowanie niuansów i subtelnoœci le¿¹cego g³êbiej lêku.
Spektrum pozwala na zidentyfikowanie mo¿liwych
typów agresji i zrozumienie ich rozwoju. Lenny by³
bardzo zrozpaczonym i pe³nym gniewu ma³ym
ch³opcem. Z czterech trendów agresji przedstawionych przez Parensa Lenny najwyraŸniej prze¿ywa³
zwi¹zane z nieprzyjemnoœci¹ roz³adowanie destrukcyjnoœci (uderzanie, kopanie i krzyczenie)
oraz wrog¹ destrukcyjnoœæ (ataki na rodzeñstwo
oraz inne dzieci). Czasami jego ekscytacja wskazywa³aby na niepokoj¹ce przesuniêcie w kierunku
zwi¹zanego z przyjemnoœci¹ roz³adowania destrukcyjnoœci, co jest œcie¿k¹ wiod¹c¹ w kierunku
sadyzmu, ale by³o stosunkowo ma³o przyk³adów dokuczania i drêczenia. Chocia¿ jego agresja budzi³a
niepokój, uspokajaj¹ce by³o to, ¿e ataki by³y generalnie wyra¿ane wprost.
Lenny nie mia³ wystarczaj¹co dobrej matki dostrojonej do jego potrzeb, która pomog³aby mu
w uwewnêtrznieniu macierzyñskiej funkcji reguluj¹cej. Dziêki znacz¹cej pomocy, zarówno ze strony œrodowiska, jak i psychoterapeutycznej, zahamowany
rozwój Lennego zosta³ uruchomiony i wróci³ na
zdrowy tor. Chocia¿ ch³opiec mia³ bardzo wiele do
nadrobienia, to widoczny by³ postêp. Pod koniec roku u Lennego rozwinê³a siê sta³oœæ obiektu, jego poczucie siebie by³o bardziej stabilne i by³ mniej podatny na ci¹g³y lêk. Rozwija³a siê jego zdolnoœæ do
symbolicznej zabawy i – choæ nie potrafi³ jeszcze na-

wi¹zywaæ przyjaŸni – potrafi³ byæ przyjazny i by³
w³¹czany do zabaw z rówieœnikami. Pojawi³y siê sygna³y œwiadcz¹ce o budowaniu wiêzi z opiekunk¹
zastêpcz¹ i oznaki troski o obiekt. Lenny uwewnêtrznia³ funkcjê reguluj¹c¹. By³ mniej podatny na
uczucia rozpadu i porzucenia. Agresywne wybuchy
nie zniknê³y, ale by³y rzadsze.
W przypadku Lennego nie by³o dowodów œwiadcz¹cych o pomieszaniu miêdzy agresj¹ niedestrukcyjn¹ i destrukcyjn¹. Jednak¿e czasami pojawia³o siê
pomieszanie w umys³ach innych, którzy postrzegali
dzia³ania Lennego jako intencjonalnie destrukcyjne.
W rzeczywistoœci jego agresywne zachowanie czêsto
by³o zdeterminowane przez nieadaptacyjne obrony
przed bardzo prymitywnymi lêkami przed dezintegracj¹, stratami i porzuceniem. Œwiadomoœæ tych
niuansów pomaga terapeucie we wspieraniu opiekunów i nauczycieli, by pomagali dziecku w regulacji
afektu, a nie reagowali surowymi karami lub odrzuceniem. W pomaganiu opiekunom i nauczycielom,
by rozpoznawali ¿e agresja dziecka s³u¿y raczej przetrwaniu ni¿ jest wroga, co wspiera rozumienie i tolerancjê dla niego. Na przyk³ad przepychanki na korytarzu szkolnym mog¹ obudziæ w Lennym bardzo
prymitywne lêki i stanowi¹ dla niego zagro¿enie, co
mo¿e prowadziæ do ataków na inne dzieci. Je¿eli nauczyciele zrozumiej¹ g³êbsze przyczyny jego agresywnego zachowania, z wiêkszym prawdopodobieñstwem bêd¹ czujni na jego lêki. Pamiêtaj¹c o tym,
z wiêkszym prawdopodobieñstwem zajm¹ siê jego
agresj¹, odpowiadaj¹c wprost lub nie wprost na jego
lêki i zdenerwowanie, a jednoczeœnie bêd¹ mu pomagaæ w radzeniu sobie z wymogami szkolnymi
i spo³ecznymi.
W przypadku takich dzieci jak Philip rozpoznanie
pomieszania miêdzy agresj¹ niedestrukcyjn¹ i destrukcyjn¹ mo¿e pomóc w wyborze interwencji lub
formy wsparcia, które bêdzie najbardziej pomocne.
Dzieci, które maj¹ problem z walk¹ o siebie, czêsto
s¹ postrzegane jako pozbawione pewnoœci siebie,
z nisk¹ samoocen¹ i obawiaj¹ce siê pora¿ki. Jednak¿e je¿eli problemy dziecka wynikaj¹ z pomieszania
miêdzy zwyk³¹ asertywnoœci¹ i destrukcyjn¹ agresj¹,
lêk mo¿e dotyczyæ potencjalnego sukcesu, a wiêc
zniszczenia obiektu-matki. Od tego zale¿y, co bêdzie
przedmiotem terapii i jak bêdziemy rozumieæ przeniesienie i przeciwprzeniesienie. Na przyk³ad podporz¹dkowanie dziecka zamiast byæ przejawem potrzeby uspokojenia niebezpiecznego obiektu, mo¿e
wskazywaæ na strach przed byciem potencjalnie niebezpiecznym i niszcz¹cym dla obiektu.
Na koniec s³owo o nieoczekiwanym mo¿liwym
zastosowaniu wyników badañ do celu odpowiedniego dopasowywania dzieci do opiekunów zastêpczych. Za istotne uznaje siê historiê rozwoju przywi¹zania u potencjalnych rodziców zastêpczych oraz

ich zdolnoœæ do poddawania refleksji powodów
uczuæ i zachowañ dziecka. Bardziej szczegó³owe
i g³êbsze zrozumienie wewnêtrznego œwiata dziecka
powinno pomóc w dopasowaniu dziecka do opiekuna. Powinno to tak¿e pomóc s³u¿bom spo³ecznym
w przewidywaniu trudniejszych okresów. Opiekun
mo¿e byæ w stanie odpowiedzieæ na potrzeby dziecka w jednej fazie rozwojowej, a w innej mo¿e potrzebowaæ wiêcej wsparcia lub innej jego formy. Zarówno Lenny, jak i Philip mieli szczêœcie i trafili do pasuj¹cych do nich opiekunów. Ale obaj ch³opcy odnieœliby korzyœæ z tego, gdyby ich opiekunowie potrafili lepiej zrozumieæ swoj¹ w³asn¹ agresjê. Ocena gotowoœci potencjalnych rodziców zastêpczych do zajêcia siê w³asnymi obronami, i byæ mo¿e do zmiany,
to kolejna sprawa.
Lenny by³ w terapii przez kolejne dwa i pó³ roku.
Radzi³ sobie dobrze. Nadal ma trudnoœci z kontrolowaniem agresji w niektórych momentach, ale sta³
siê sympatycznym towarzyskim ch³opcem. Nawi¹za³
przyjaŸnie, pozosta³ w szkole publicznej i pozosta³
ze swoj¹ rodzin¹ zastêpcz¹. Brat Lennego sta³ siê
zbyt zbuntowany i musia³ zostaæ przeniesiony do innej rodziny. Okres dojrzewania na pewno bêdzie
trudnym czasem dla Lennego i dla jego opiekunów.
T³umaczenie: Danuta Golec

ANEKS
Przykład linii rozwojowej i jej zastosowania
Od egocentrycznoœci do umiejêtnoœci towarzyskich
1) samolubne narcystyczne spojrzenie na œwiat
obiektów, w którym albo nie ma innych dzieci, albo
postrzegane s¹ one jako zak³ócenie w relacji matka-dziecko i jako rywale w walce o mi³oœæ rodziców;
2) inne dzieci traktowane s¹ jak obiekty nieo¿ywione, czyli jak zabawki, które mo¿na przesuwaæ,
popychaæ, po które mo¿na siêgaæ i wyrzucaæ w zale¿noœci od nastroju, a one nie odpowiadaj¹ na to ani
pozytywnie, ani negatywnie
3) inne dzieci traktowane s¹ jako pomocni rówieœnicy w realizacji zadañ takich jak: zabawa, budowanie, niszczenie, sprawianie rozmaitych k³opotów,
a trwanie takiego partnerskiego zwi¹zku jest determinowane zadaniem i wtórne wobec niego;
4) inne dzieci traktowane s¹ jako partnerzy
i obiekty maj¹ce w³asne prawa, które dziecko mo¿e
podziwiaæ, baæ siê lub rywalizowaæ, które kocha lub
nienawidzi, z uczuciami których siê identyfikuje,
które chce uznawaæ i czêsto szanowaæ i z którymi
mo¿e dzieliæ wspólnie jakieœ rzeczy na zasadzie równoœci.

Na pocz¹tku terapii Lenny funkcjonowa³ mniej
wiêcej na poziomie 2 tej linii rozwojowej opracowanej przez Annê Freud. Nie mia³ ¿adnych przyjació³,
a jego rodzeñstwo z trudem go tolerowa³o. Lenny
móg³ ¿¹daæ, by ktoœ zrobi³ coœ dla niego i by³ w stanie zrobiæ niektóre rzeczy razem z innymi. G³ównym
Ÿród³em frustracji dla rodzeñstwa by³a jego niezdolnoœæ do w³¹czenia siê w formy aktywnoœci rz¹dzone
jakimiœ zasadami i jego tendencja do psucia lub rozbijania zabaw. Anna Freud zwraca uwagê na to, ¿e
jakiœ stopieñ adaptacji do rzeczywistoœci oraz poziom tolerancji frustracji musz¹ byæ osi¹gniête, zanim dziecko bêdzie w stanie w³¹czyæ siê do takich
aktywnoœci. Jeœli uwzglêdnimy podatnoœæ Lennego
na ow³adniêcie przez wszechobecny lêk oraz jego
niezbêdne, choæ nieadaptacyjne, obrony przed tym
lêkiem, nic dziwnego, ¿e jego rozwój na tej linii by³
szczególnie opóŸniony. Jego nadpobudliwoœæ, s³aba
kontrola impulsów i opóŸnienie na poziomie rozwoju relacji z obiektem oraz opóŸniony rozwój mowy
utrudnia³y postêp w nawi¹zywaniu relacji z rówie-

œnikami. Jednak¿e gdy ch³opiec doœwiadcza³ sta³oœci
i przewidywalnoœci ze strony opiekunki jego lêk
mniej nad nim panowa³. Rozwinê³a siê u niego sta³oœci obiektu i zacz¹³ uwewnêtrzniaæ reguluj¹c¹
funkcjê opiekunki oraz innych znacz¹cych doros³ych, rozwijaj¹c tym samym zdolnoœæ do moderowania w³asnych impulsów. Pod koniec pierwszego
roku terapii przed Lennym nadal by³a pewna droga
do tego aby zacz¹³ traktowaæ inne dzieci jako partnerów i obiekty z w³asnymi prawami, ale ch³opiec poczyni³ pewien postêp i funkcjonowa³ na etapie trzecim. Marionetki, które reprezentowa³y inne dzieci
i potencjalnych rówieœników, przesta³y byæ ju¿
czymœ pomiêdzy okazuj¹c¹ podziw publicznoœci¹
i ch³opcami do bicia, zaczê³y tak¿e interesowaæ Lennego. Ch³opiec zacz¹³ czerpaæ przyjemnoœæ ze
wspólnych aktywnoœci, takich jak: rysowanie, zabawy polegaj¹ce na rzucaniu i ³apaniu. By³ w³¹czany do
wycieczek szkolnych i radzi³ sobie z codziennymi interakcjami z rówieœnikami w szkole.

