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ABSTRAKT
Prze ladowcze alter wyst puj ce w dysocjacyjnych zaburzeniach osobowo ci s bø dnie
opisywane, w kategoriach behawioralnych, jako byty wojownicze, opresyjne i przemocowe. O ile
wi kszo publikacji jest zgodna, e prze ladowcze alter powstaj jako postacie chroni ce i
wspomagaj ce, to jednak nie ma konsensusu co do ich pó niejszego rozwoju i funkcji w
systemie osobowo ciowym. Artykuø przedstawia teoretyczny model etiologii i rozwijania si
prze ladowczych „ja”. Wy wietla le c u podstaw i niezmiennie chroni c natur tych alter,
jaka kryje si za ich bezsprzecznie oprawczymi dziaøaniami.
Na przykøadach klinicznych, jakie zbudowaøy si dzi ki docenianiu pozytywnych funkcji
tych prze ladowczych alter, autorzy przedstawiaj swoje techniki terapeutyczne, na które
skøadaj si : zaanga owanie, bezwzgl dna yczliwo , nawi zywanie kontaktu z le cymi u
podstaw funkcjami ochronnymi tych alter, ich psychoedukacja i wreszcie negocjowanie ról,
oczekiwa i granic na wzór terapii rodzinnej.
Artykuø ko czy si prze ledzeniem, wyst puj cych powszechnie w pracy z wewn trznymi
prze ladowcami, kwestii przeciwprzeniesie i ich wpøywu na klinicyst , jego cel i przymierze
terapeutyczne.

WST P
Nie ma prawa y , ona zasøuguje na mier . Jest zatraconym gównem i byøa nim przez caøe
ycie. To dlatego próbowaøam j zabi ”. (Christine, mówi ca o gospodyni).
Terapeuci pracuj cy b d z DID (Dissociative Identity Disorder, APA, 1994), b d z
zaburzeniami stanów ego (Bloch 1991; Watkins i Watkins, 1993, 1992) uwa aj owo w ciekøe
zøorzeczenie za manifestacj oprawczego, zøowrogiego alter lub stanu ego. Alter tego typu s
obecne u od 50 do 84 procent osób z DID (dysocjacyjnym zaburzeniem to samo ci, w latach
1980 nazywanym MPD – osobowo ci wielorak , rozpoznan jako skutek wczesnej sadystycznej
traumy seksualnej lub satanistycznych tortur) i mog nara a gospodarza (pierwotn , gøówn
osobowo ) na powa ne ryzyko. Cz sto strasz go, a tak e terapeut , swoj porywczo ci i
nieprzejednaniem i øatwo zrywaj terapi (Putnam, 1989; Ross, 1989).
Wi kszo literatury na temat pochodzenia i rozwoju owych prze ladowczych alter jest
zgodna, e zaczynaj one swe ycie jako byty chroni ce, które, z jakiej przyczyny, zwracaj si

przeciw gospodarzowi, staj c si jego wewn trznymi oprawcami. Istniej liczne teorie na temat
procesu tej przemiany. Przypisuje si j albo „masochistycznemu skierowaniu do wewn trz
wrogich uczu do pierwotnego opresora” (Kluft, 1985, s. 183), albo „silnemu uto samianiu si z
dawnym agresorem (Bloch, 1991), albo „identyfikacji ze zøymi motywacjami innych ludzi”
(Bloch, 1991, s. 29).
Spróbujemy, na podstawie istniej cej literatury, sformuøowa tak teori rozwojow
prze ladowczych alter, która wy wietli ich le c u podstaw pozytywn rol dla systemu
osobowo ciowego. Nast pnie przejdziemy do implikacji pøyn cych z takiego uj cia, by na koniec
przyjrze si niektórym reakcjom przeciwprzeniesieniowym na oprawcze alter i skutkom, jakie te
reakcje maj dla nas jako terapeutów i dla naszej pracy.
Nim jednak zabierzemy si do tego, musimy zwróci uwag na pewien nie daj cy si
rozwi za problem. W literaturze fachowej brak jest jakiejkolwiek spójnej nomenklatury czy
systemu klasyfikacji prze ladowczych alter. Wielu autorów tworzy wøasne skale i ró ne kategorie
tych agresywnych bytów. Bloch (1991) nazywa je oprawczymi lub zøowrogimi. Behars (1982)
rozró nia mi dzy opresorami a demonami, podczas gdy Ross (1989, s. 255-257) umieszcza je w
podgrupach, dziel c na osobowo ci „niewspóøpracuj ce”, „w ciekøe nastolatki”, b d
wewn trzne demony, które „chc by przeø czone i kochane”. Kategoryzuj ce kryteria ró nic
opisowych s odmienne u ka dego z autorów.
Na dodatek wydaj si istnie szczególnie agresywne alter, mog ce by „sadystycznymi
mordercami seksualnymi, które popeøniaøy liczne straszne przest pstwa i zdaj si by
niereformowalne, poza zasi giem przemiany” (Ross, 1989; s. 259-260). O ile Ross podobnie jak
Putnam, umieszcza je razem z innymi prze ladowcami, mamy w tpliwo ci, czy „gatunki” te s
dynamicznie i funkcjonalnie tym samym. Nasz artykuø nie dotyczy tych alter, które s
rzeczywi cie „niereformowalne”; mówimy o tych, które – jak si przekonamy – mo na opisa
jako zøo liwe „ja”, które transformuje si z ochroniarza w dzieci stwie w prze ladowc w wieku
dojrzewania lub dorosøo ci, by potem, dzi ki wøa ciwemu podej ciu terapeutycznemu, móc
znów si zmieni w pot nego sojusznika.
Wreszcie, ka dy z autorów proponuje dla odmiennych prze ladowczych typów odmienne
podej cie terapeutyczne. Søycha w tym echo krytyki Ross dziedziny zaburze osobowo ci, gdzie
klient u jednego eksperta jest „borderline” by wedøug drugiego by „osobowo ci narcystyczn ”,
która leczona jako „pograniczna” nie b dzie sobie radzi ani w terapii, ani w yciu (Ross, 1994).
Widzimy, e te niejasno ci i niepewno zarówno gwarantuje, jak i czyni niezb dnymi
dalsze nadania i stworzenie systemu ró nicuj cego diagnozowanie agresywnych alter, by
terapeuci mogli trafnie, pewnie i bezpiecznie je rozró nia , zarówno w sytuacjach klinicznych jak
i s dowych.
W chwili obecnej musimy po prostu trzyma si Ross, doradzaj cej „wchodzenie w
negocjacje z wewn trznymi oprawcami bardzo ostro nie, z otwartymi oczami i uszami” (1989, s.
260), by za pomoc przedstawionych ni ej technik móc oszacowa funkcje tych opresyjnych
dziaøa i zachowa . Dzi ki odkryciu ich prawdziwej funkcji i intencji, objawi si zarówno same
alter, jak i ich zdolno zbudowania przymierza terapeutycznego. W zdecydowanej wi kszo ci
przypadków, gdy tylko osi gni te zostanie wzajemne rozumienie si , zdolno ta ujawnia si
zdumiewaj co. Nie mo na jaj jednak z góry zakøada , a tylko ostro nie i dokøadnie bada .

PRZEGL D LITERATURY
Opis prze ladowczych alter

W literaturze na temat DID i zaburzenia stanów ego – ESD (Ego State Disorder) – opisy
behawioralnych manifestacji prze ladowczych aletr s w miar spójne.

„Przy pierwszym spotkaniu b d si one przedstawia jako boja liwe, wstr tne,
odpychaj ce i podobne demonom istoty, zorientowane caøkowicie na zøo liwe n kanie i
doøowanie pacjenta” (Putnam, 1989, s. 205). Watkins i Watkins, (1988) opisuj je jako postaci
„...naøadowane nienawistn zøo ci mog c zmierza do zabójstwa jak i samobójstwa. Mog
chøosta ni pacjenta, uderza w innych, inicjowa dziwne, destrukcyjne zachowania i straszy
ka dego w jego otoczeniu, w tym terapeut ” (s. 68). Mog wywoøywa „ostre bóle gøowy, ataki
wewn trznej krytyki i zn cania si , czarne dziury, zakøóca funkcjonowanie i wrzuca osobowo
gospodarza w nieprzyjemne uczucia” (Ross, 1989, s. 255). Søowem, s oprawcze dla
gospodarza i cz sto te dla innych jego alter (Bloch, 1991), oraz dla terapeuty i innych ludzi.
Obok fizycznych nadu y na gospodarzu, wyst puj te inne formy „torturowania”
pacjenta przez jego atler:
„Cz sto mamy do czynienia z okaleczaniem si dokonywanym przez prze ladowcze ja, by ukara
gospodarza.”
„Gospodarz mo e te znajdowa listy z gro bami przyszøych okalecze . Nieraz zapowiedzi te
przybieraj skrajnie sugestywn form (…) na przykøad (…) zastraszaj cych napisów krwi na
cianie sypialni pacjenta” (Putnam, 1989, s. 206).
Dr czenie przez alter przybiera te cz sto form wewn trznego monologu. „Gøosy te
b d stale ubli a pacjentowi, umniejsza go, podpowiada samobójstwo lub je wymusza oraz
ur ga mu i szydzi z zamiøowaniem z powodu ich zupeønej kontroli nad nim” (Putnam, 1989 s.
206). Gøosy te b d te cz sto oczernia i umniejsza terapeut , naciskaj c na pacjenta, by
zerwaø terapi .
Wreszcie, wewn trzni prze ladowcy przejawiaj rozliczne zachowania wystawiaj ce na
szwank dobro gospodarza – takie jak odstraszanie i zra anie przyjacióø czy wspieraj cych
czøonków rodziny (którzy cz sto si wycofuj ), albo aspoøeczne czy przest pcze zachowania, za
które on potem odpowiada.
Podsumowuj c, Putnam (1989, s. 205) pisze: „gøównym ródøem udr ki pacjenta z MPD
(osobowo ci wielorak ) staj si ró ne formy napastowania przez alter i jego reakcji na nie” –
jak te caøkiem realne zagro enie zdrowia i ycia gospodarza. Na podstawie analizy historii ycia
opresyjnych alter oraz obserwacji ich wzorców dr czenia gospodarza, teoretycy próbuj
stworzy rozwojowe i dynamiczne modele rozwojowe, które omawiamy poni ej.

Pochodzenie i rozwój prze ladowczych osobowo ci

Generalnie w literaturze fachowej panuje zgoda co do tego, e wewn trzni prze ladowcy
powstaj pierwotnie jako byty przyjacielskie i chroni ce. Dowodz tego odkrycia Kluft (1985, s.
183), e „w dzieci cej fazie DID opresyjne osobowo ci s … w znacznym stopniu nieobecne”,
oraz obserwacja Bliss (cytowanej za Putnam, 1989, s. 208), e wszystkie takie osobowo ci
„zaczynaj jako przyjaciele i sojusznicy…”
Najcz stszym wyja nieniem tych ochronnych funkcji alter w dzieci stwie, w ró nych
odmianach, jest to, e prze ladowca zaczyna ycie jako pewien rodzaj grobowca, w którym
pochowane zostaj rozmaite szczególnie bolesne uczucia i do wiadczenia. Watkins i Watkins
stwierdzaj , e dysocjowanie w sytuacjach urazu prowadzi do odszczepienia w ciekøo ci i
wrzucenia jej w odr bny stan ego, który „staje si fundamentem dla powstania destrukcyjnego,
zøowrogiego „ja” wyø czonego z obszaru normalnych funkcji kontrolnych superego” (1988, s.
69). Tak e Ross mówi o prze ladowczym alter jako „pojemniku nios cym caø zøo (1989, s.
256). Kluft opisuje wewn trznych oprawców jako bior cych wst pnie caøe cierpienie innych na
siebie” (1985, s. 185). Gdzie indziej alter s opisywane jako zawieraj ce „caø energi i
wszystkie uczucia, jakich pogr ony w depresji, apatyczny gospodarz nie jest w stanie
utrzyma ” (Putnam, 1989, s. 208), jako „personifikacj witalno ci i energii pacjenta” (Behars,

1982, s. 114) i wreszcie jako søu ce do „krystalizacji agresywnych, destrukcyjnych impulsów
klienta” (Bloch, 1991, s. 55).
Mniej zgody panuje w literaturze co do powodów, dla których ów pocz tkowo
funkcjonalny i chroni cy „pojemnik” b d „grobowiec” zwraca pó niej swoj energi przeciwko
gospodarzowi, staj c si siø oprawcz . Przypisuje si ten zwrot narastaj cemu
„zniecierpliwieniu” alter (Bloch, 1991, s. 55) lub „urazie z powodu cierpienia za innych” (Kluft,
1985, s. 185). Mo emy st d wywnioskowa , e powodem takiego zwrotu jest rosn cy w alter
poziom wyczerpania i rozpaczy. Z drugiej strony sugeruje si , e owa transformacja z opiekuna
w prze ladowc nast puje w wyniku „masochistycznego skierowania wrogich uczu do wn trza
(…) wywoøuj cego identyfikacj z agresorem” (Kluft, 1985, s. 183-185) i, podobnie, poprzez
„proces identyfikacji ze zøymi motywacjami innych ludzi” (Bloch, 1991, s. 55). Wreszcie uwa a
si , e „ów zøowrogi stan ego pojawia si , gdy z czasem zaøamuj si tøumi ce mechanizmy
obronne i przejmuje kontrol wykonawcz nad systemem, wentyluj c jego w ciekøo na
pacjenta i innych w jego otoczeniu (Watkins i Watkins, 1988, s. 69).

Funkcje prze ladowczych alter

Robi c przegl d literatury odkryli my ostatecznie znaczn rozbie no . W przypadkach
DID (dysocjacyjnych zaburze osobowo ci) i ESD (zaburze stanu ego), atler i stany ego s
postrzegane jako nios ce pewne wewn trzsystemowe role, funkcje i/lub cele (). I o ile
mogli my odnotowa wzmianki o ich pocz tkowych funkcjach w dzieci stwie, w tek ich
pó niejszych prze ladowczych ról podejmuj jedynie Putnam i Ross.
Putnam (1989) stwierdza, e prze ladowcy „caø energi i wszystkie uczucia, jakich
pogr ony w depresji, apatyczny gospodarz nie jest w stanie utrzyma ” (s. 208). Stwierdza te ,
e poprzez swoje zagra aj ce zachowania chroni tajemnice i pami dawnych nadu y . Poza
ochron samych faktów wykorzystania, prze ladowcze alter te „søu trzymaniu na dystans
bod ców, sytuacji i rzeczy umo liwiaj cych odkryciu tych traumatycznych do wiadcze ” (s. 208),
zarówno przez gospodarza, jak i terapeut . Staraj si osi ga ten cel „przez wytwarzanie tak
silnego tumultu w terapii, by klinicysta nigdy nie miaø szans skupi si na przeszøo ci klienta” (s.
208).
Nale y zauwa y , e znów jest to opis behawioralny, w którym przyczynowe lub køad ce
most funkcje tych zachowa nie s jasno stwierdzone, tylko skryte za aluzjami. W swej
wczesnej pracy, Helen Watkins, cho nie mówi wprost tego, co my uwa amy za jej bardzo
wa ne odkrycie, to jednak robi aluzje do jej rosn cego rozumienia, e wewn trzny
prze ladowca „chroni klienta w lepy sposób, wedøug swoistego poczucia siebie i celu w jakim
pierwotnie powstaø” (Watkins, 1978, s. 368-369). Ross jako jedyny formuøuje poj cie, e
„wrogie zachowania alter s w swej istocie chroni ce” (1989, s. 259) lub, bardziej ogólnie, e
wewn trzny prze ladowca „ma uzasadniony powód do tego, co robi i e z jego punktu widzenia
jego zachowania maj sens (s. 258). Poni ej pójdziemy dalej za Ross’em i spróbujemy spojrze
na opresyjne alter nie tyle w kategoriach tego, co one czyni , lecz tego, dlaczego tak czyni –
spróbujemy dostrzec ich „pozytywn intencj ”. Postaramy si rozró ni mi dzy rodkami a
celem, zachowaniami a intencj . Zaczniemy od przedstawienia teorii etiologii i rozwoju
prze ladowców.

ETIOLOGIA I ROZWÓJ PRZE LADOWCZYCH ALTER
Obro ca uformowany pierwotnie w dzieci stwie

Zgadzamy si w peøni z obserwacj , e w okresie dojrzewania lub dorosøo ci wewn trzni
oprawcy ewoluuj z wewn trznych opiekunów i obro ców, jacy zostali przez ofiar powoøani w
dzieci stwie do istnienia. Nie zgadzamy si jednak e z tym, co wynika z literatury, e
transformacji podlega sama to samo prze ladowców konwertuj c si w istoty z gruntu

zøowrogie. To, e ta zøowrogo w ich esencji jest domniemana, wida gdy autorzy podkre laj ,
e w terapii te alter mog si „zmieni w {pewn } konstruktywn siø ” () i sta si „jednymi z
najlepszych sprzymierze ców klinicysty i odgrywa znacz c rol w uzdrawianiu pacjenta”
(Putnam, 1989, s. 205).
W naszej pracy z tymi postaciami nie znajdujemy fundamentalnej zøowrogo ci ich
charakteru. Obro cy s stale i niezmiennie obro cami. Zmienia si jedynie forma ich
chroni cych zachowa , która przestaje wygl da na obronn w jawny sposób i która mo e
naprawd szkodzi gospodarzowi i nara a jego ycie.
Mimo stwierdze o rozwoju agresywno ci, wrogo ci i nienawi ci w dzieci stwie, wnioski
jakie formuøuje Parens pomagaj nam zrozumie rozwój tych uczu w prze ladowcze alter.
Wrogo atler, jak pisze, nie jest im wrodzona, lecz raczej wynika z do wiadcze w yciu dziecka
– „z okrutnych skierowanych przeciwko niemu zachowa , które s do wiadczeniem zbyt
bolesnym, by mogøo ono je unie ” (Parens, 1994, s. 81; kursywa oryginalna). Niezno ny ból
przeksztaøca naturaln agresj we wrogo , ale nawet wtedy „wrogo ta ma u swych podstaw
na celu wywiera presj , zmusza do obrony i kontrolowa ” drug osob , by tym sposobem
poøo y kres jej cierpieniu (Parens, 1994, s. 81). Wrogo jest wi c stosowana instrumentalnie,
w celu obrony przed nadmiernym bólem. Wedøug nas obja nia to doskonale wrogo
prze ladowczych alter wobec gospodarza.
Z naszego punktu widzenia, najwa niejsza zmiana w rozwoju alter polega na tym, e w
okresie dojrzewania lub pó niej, zaczynaj one postrzega gospodarza lub jego zachowania jako
ródøo zagro enia (obiekt musi wi c zosta poddany ich kontroli) i konsekwentnie dziaøa na
rzecz ochrony przed nim caøego systemu. Dlatego, aby poj przemian z obro cy w
dzieci stwie w prze ladowc w wieku dojrzewania lub dorosøo ci, musimy si przyjrze nie alter,
ale gospodarzowi. Zanim zrobimy to szerzej, dla pomocy uka emy przedwst pnie pewien
ilustruj cy przypadek. Na kasecie szkoleniowej z zakresu leczenia MPD (osobowo ci wielorakiej)
jedno z prze ladowcze alter, które przedstawia si „Ja, we Wøasnej osobie” („Me, Myself”),
wypytywane jest o okaleczanie (ci cie) gospodarza:
Pacjent :
Zrobi ka d rzecz na wiecie, by zniszczy wszystko, co ona robi i aby zrani j w ka dy
mo liwy sposób. Jestem jedn z tych ze rodka, co b d j poni a , gnoi i przeklina . Wytn z
niej to caøe gówno – jestem w tym najlepsza. Jestem przeci ciem arterii i czterech ci gien.
Terapeuta:
Dlaczego to robiøa ?
P:
Chciaøam j zabi .
T:
A co ona zrobiøa?
P:
Przestaøam rosn w czternastym roku ycia, bo wtedy zacz øa interesowa si
chøopakami – spotkania, randki i caøe to ………… (otrz sa si ). Nienawidziøam tego i nie chciaøam
najmniejszej cz stki tego. Wi c przestaøam, nie miaøam zamiaru przekroczy czternastki, aby
nikt mnie nigdy nie dotykaø w ten sposób …………. (otrz sa si znowu). A kiedy to spotykaøo
Gretchen (gospodyni ) to mnie strasznie raniøo; nienawidziøam tego i nienawidziøam jej i b d j
nienawidzi za to, co si staøo… Wi c j tn .

Zmiana w prze ladowaniu: zmiany w zachowaniach gospodarza.

Z nastaniem okresu dojrzewania i wchodzeniem w dorosøo , gospodarz zaczyna
wchodzi w zachowania, które broni ce alter uwa aj za niebezpieczne. Aby go chroni musz
przej nad nim kontrol . rodkami tej kontroli staj si te same agresywne my li, uczucia czy

zachowania, jakie wcze niej mogøy si kierowa na zewn trz, do innych (rola obro cy), ale
które teraz s kierowane do wewn trz, na gospodarza i do wiadczane przez niego jako
oprawcze. Naturalnie, ze wzgl du na le c u podøo a ochronn rol prze ladowców, owe stany
ego mog czu równie najczystsz i najintensywniejsz zøo na gospodarza za wystawianie
systemu na niebezpiecze stwo – „za pozwalanie, by TO si znów dziaøo.”
Poni szego omówienia specyficznych zachowa gospodarza, wywoøuj cych zmian w
zachowaniach obro czych alter i skupienie si na kontroli, nie uwa amy za uj cie wyczerpuj ce,
a tylko sugeruj ce i jedno z wielu. Zachowania nios ce ryzyko w oczywisty sposób uruchamiaj
starania obro cy, by kontrolowa gospodarza. „Ludzie z ci kim, wczesnym urazem odtwarzaj
momenty tej traumy nie tylko w my lach, snach i fantazjach, lecz tak e w realnych
zachowaniach. W swoich wysiøkach odczynienia (undo) tych rani cych zdarze lub ich
znaczenia, ofiary cz sto wystawiaj si na ryzyko dalszych urazów i szkód” (Herman 1992, s.
39). Obecnie w wieku dojrzewania lub dorosøo ci, gospodarz ma o wiele wi cej mo liwo ci
nara ania si na ryzyko – ma wi ksz mobilno , wi cej nie rozliczanego czasu i szersze pole do
wystawiania si na potencjalnych oprawców.
Gospodarz zwi ksza swe nara enie na rewiktymizacj nie tylko wskutek liczniejszych
kontaktów z lud mi, ale i tego, co Kluft nazywa „syndromem siedz cej kaczki”, który prowadzi
do wchodzenia i trwania w nadu yciowych zwi zkach (Kluft, 1990). W obliczu wci trwaj cych
rewiktymizacji narastanie øadunku wrogo ci wewn trz systemu jest jak najbardziej naturaln
konsekwencj .
Tak e nienadu yciowe zwi zki mog prowokowa zacietrzewion czy jadowit reakcj
obronnego alter, je li w jego odczuciu ich charakter czemu zagra a. Ze wzgl du na dawne
do wiadczenia ucz ce, e blisko czy zale no nieuchronnie prowadz do ran i wykorzystania,
wyzwalaczem mo e by zwykøa perspektywa blisko ci z drug osob . Historia doznanych
pogwaøce w relacjach prowadzi do zrównania zwi zku z gwaøtem. Innym pot nym czynnikiem
mo e by seks – a ci lej zwi zane z nim domniemanie zagro enia. Obro ców z takiego
gatunku, jak „Ja, we Wøasnej osobie” („Me, Myself”), jakikolwiek rodzaj blisko ci seksualnej
b d uwa a za inwazj i nadu ycie.
Kolejnym zagro eniem dla systemu, jakie mo e stanowi jego gospodarz (lub które z
pozostaøych „ja”), jest mo liwo zøamania przez niego milczenia na temat dawnych nadu y
i/lub istnienia osobowo ci wielorakiej. Zagro enie to podnosi si nieraz do krytycznego poziomu
z chwil , gdy gospodarz zaczyna terapi . Jeste my w tym momencie wiadkami rozpaczliwych
prób i brutalnych zabiegów ze strony obro czych alter, by przywróci kontrol nad klientem i
„uratowa go” przed spodziewanymi skutkami zdradzenia tych tajemnic.
O ile dla nas ródøa postrzeganych zagro e ulokowane s w zewn trznym wiecie, o
tyle wewn trzny obro ca umieszcza je w gospodarzu, jako maj cym nad nimi kontrol . Obwinia
wi c go w taki sam sposób, w jaki on jako ofiara wini samego siebie za wykorzystanie. Alter
kieruje wi c swoje oprawcze zachowania chroni ce na gospodarza, gdy chce za wszelk cen
kontrolowa jego zachowanie.
Gospodarz jest te postrzegany jako zagro enie za to wszystko, czego nie robi.
Za nie chronienie siebie, za nie zrywanie nadu yciowego zwi zku, za rezygnowanie z lepszej
troski o wøasne ciaøo, za nie stawanie po swojej stronie, za nie wyra anie zøo ci i za tysi c
innych spraw, o jakich wiemy, e s zwykle poza zasi giem ofiary traumy. Ka da rzecz, jakiej
ona nie robi, wzmaga gwaøtowno wyøadowa obro cy, który uwa a j tak e z tego powodu za
ostatni yciow „øamag ”.
Podsumowuj c, zgadzamy si z powszechnym przekonaniem, e prze ladowcze atler
zaczynaj jako funkcje ochronne; nie zgadzamy si jednak z s dem, e przemianie ulega ich
podstawowa to samo i „staj si ” oprawcami. Uwa amy, e w istocie ci domniemani
prze ladowcy wewn trzni wci stoj po stronie gospodarza. Zmienia si jedynie to, przed czym
usiøuj go ochroni . W wieku dojrzewania lub pó niej zaczynaj uwa a za zagro enie nie

dawnych napastników, ale gospodarza i, wci chc c ochroni system, teraz do niego zwracaj
swe agresywne zachowania. Poni ej skupimy si na leczeniu wewn trznych prze ladowców,
czyli na tym, jak mo emy im pomóc wykonywa te opieku cze funkcje we wøa ciwszy sposób.

LECZENIE WEWN TRZNYCH PRZE LADOWCÓW
Istnieje ju mnóstwo warto ciowej literatury na temat DID, ESD i innych odmian stanów
dysocjacyjnych (Behars, 1982; Bloch, 1991; Kluft, 1990; Putnam, 1989; Ross i Ghan, 1988;
Ross 1989; Watkins i Watkins, 1992, 1993). Wi kszo z nich mówi wprost o pracy z
prze ladowczymi alter. Rozbudowujemy tu ów obszar pracy skupiaj c si na okre lonych
technikach, o których przydatno ci mogli my si przekona .
Pracuj c z niejawnymi stanami ego, Watkins i Watkins rozwin li model leczenia, który
odznacza si „zastosowaniem technik terapii grup i rodzin dla rozwi zania konfliktów mi dzy
ró nymi stanami ego, które skøadaj si na ‘rodzin ja’ danej jednostki” (1992, s. 29, kursywa
oryginalna). Poniewa stosujemy ten model szeroko, przybli ymy tu jego zaøo enia.
W naszym podej ciu leczenie wewn trznej rodziny z prze ladowc w skøadzie musi by
podzielone na dwa rozlegøe etapy. Na pierwszym terapeuta ustanawia przymierze z caø rodzin
i pomaga wszystkim stronom (terapeucie, gospodarzowi i jego alter) trafniej oszacowa
problem. Wedøug naszych do wiadcze , wewn trzna „rodzina wieloraka” z oprawc w skøadzie
jest taka sama, jak system zewn trzny z zaczynaj cym si buntowa nastolatkiem, którego
reszta rodziny uwa a za „czarn owc ” - „zdiagnozowanego pacjenta” (ZP) i jedyne ródøo
wszystkich problemów reszty czøonków i caøej grupy. Zostaje wi c on przez nich
„upacjentowiony.” W wewn trznej „rodzinie wielorakiej” tak samo istnieje wewn trzny system
uzgodnie , e gdyby tylko udaøo si im (tzn. alter) zmieni lub pozby si gospodarza (ZP),
wszystko „znów byøoby OK.” Musimy oczywi cie oprze si pokusie przyj cia pogl du reszty
„rodziny” na problem i, jak w terapii rodziny, podwa y caøy jej system, przenosz c uwag z ZP
na szersze pole ról, funkcji i granic w jej obr bie (Minuchin, 1974; Napier, 1978). Podej cie to
przypomina sposób pracy Ross’a: „mówi prze ladowczemu alter, e przyjmuj , i jest
uzasadniony powód dla tego, co ono robi, i e jest uzasadniony powód, dla którego ono tu jest”
(Ross 1989, str 256 i 258).
Kiedy osi gni te zostaje bardziej realistyczne widzenie problemu (co jest niemaøym
osi gni ciem) zaczyna si drugi etap – negocjowanie skonfliktowanych potrzeb, które zaczyna
harmonizowa system: zwi ksza tolerancj na siebie i wzajemne zrozumienie „czøonków
rodziny” (Watkins i Watkins, 1992).
Dla skutecznego leczenia prze ladowczego alter zasadnicze znaczenie maj , na obu tych
etapach, dwa wymogi. Po pierwsze, terapeuta musi przyst powa do pracy z niezachwian
wiar w dobre intencje tych osobowo ci. Po drugie, za ka dym razem, gdy ta wiara zaczyna si
w nim chwia , musi mie dost p do superwizora, którego wiara pozostaje nietkni ta. Terapeuci
speøniaj cy te warunki b d mogli unikn dwóch najcz ciej spotykanych bø dów: niezdolno ci
do zobaczenia pozytywnych i chroni cych funkcji oprawczego alter b d przej cia pogl du
wewn trznego systemu klienta, e to „ZP” jest problemem i wszystko si uøo y, gdy tylko uda
si im pozby tej køopotliwej postaci.

Faza pierwsza: przedefiniowanie problemu

Trzymaj c si mocno postawy, e opresor nie jest problemem, mo emy zacz
podchodzi do fazy, w której naszym pierwszym celem jest zbadanie jego funkcji. Odkrywany w
tym miejscu, e istniej zasadniczo dwa typy wewn trznych prze ladowców. Pierwsza grupa
tych alter ma wiadomo , e prze laduje gospodarza tym, co robi. („Karz j , aby si nie
wygadaøa o wykorzystaniu, bo wtedy on nas zabije”).

Przypadek A: Susan i ma

Maj ca trzydzie ci jeden lat Susan podj øa terapi , gdy w samopomocowym procesie
zdrowienia zacz øy jej napøywa retrospekcje kazirodztwa, które zacz øo si jeszcze we
wczesnym niemowl ctwie. Nadu ycia te miaøy pocz tkowo form obmacywania, by stopniowo
eskalowa a do brutalnego gwaøtu, jaki nast piø przed pocz tkiem okresu dojrzewania. Na
sesjach Susan komunikowaøa o gospodyni, peønej symptomów dysocjacyjnych, jak i o poczuciu,
e nosi w sobie „potwora, który nie pozwala wyzdrowie ”.
Na kolejnej sesji nagle zacz øa potoczy cie opowiada o dawnych nadu yciach.
Terapeutka (L.G.) zr cznie i delikatnie wyhamowaøa ten rozp d, ale i tak Susan opu ciøa
budynek z uporczywymi fantazjami samobójczymi, w których rzucaøa si pod ka dy
nadje d aj cy autobus.
Jeszcze przed nast pn sesj do terapeutki dotarø list napisany przez stan ego
podpisuj cy si „ ma”. ma przedstawiøa si w li cie jako budz ca l k chimera, której kontroli i
wszechwøadnej mocy Susan musi si bezwzgl dnie podda .
Na nast pnej sesji ma wyznaøa, e zastrasza Susan po to, aby ochroni j przed
ujawnieniem wykorzystania. Byøa przekonana, e ojciec zabije je je li prawda o wykorzystaniu
wyjdzie na wierzch. Aby odwie Susan od takich prób, ma stosowaøa wobec niej albo fizyczne
prze ladowania, albo przera aj ce wyobra enia samobójcze.
W przypadku stanów ego takich jak „ ma”, do øatwo jest rozszyfrowa ich funkcj
ukryt u podstaw i wyja ni j zarówno samemu alter, jak i caøemu systemowi. Zwyczajne
„wskazanie, e te jawnie opresyjne i destrukcyjne akcje maj ukryt intencj ochronn ,
zmi kcza ich nieprzejednane stanowisko” (Ross, 1989, s. 259).
Niestety istniej te prze ladowcy, którzy nie maj adnej wiadomo ci celu ich
zachowa („Ona jest sko czonym gównem i zasøuguje na to”). W tym drugim przypadku,
zarówno alter jak i gospodarz wierz mocno, e funkcj pierwszego jest torturowanie drugiego.
W takim przypadku opresor wchodzi w rol „ZP” i, nabieraj c przekonania, e to rzeczywi cie on
jest problemem, zaczyna by z tego dumny. Jako przykøad podajemy materiaø z nast puj cej
superwizji:

Przypadek B: Mary i Victora.

Trzydziestodziewi cioletnia Mary jest klasycznym przykøadem historii nadu y fizycznych,
emocjonalnych i seksualnych prowadz cych do DID. Wkrótce po rozpocz ciu terapii, jej alterosobowo ci zacz øy pisa do terapeuty (J.F), jak i komunikowa si wewn trznie z sam Mary.
Ka dy z tych stanów ego komunikowaø na wst pie, e jest bardzo „zøy” i niebezpieczny i e
zamierza „rani gospodarza dzie w dzie ”.
Po udanym przebrni ciu przez wst pn prac z tymi chroni cymi alter, z których ka de
byøo straszniejsze i bardziej jadowite od poprzedniego, pojawiøo si czwarte: Victor. Victor
przedstawiø si jako totalny oprawca. Rozkoszuj c si i degustuj c opowiadaø, jak kocha rani
kobiety i jak bardzo go cieszy, kiedy Mary jest bita i gwaøcona przez m a. „Uwielbiam jak jego
pi ci mia d jej twarz”. Uwielbiaø te jak byøa gwaøcona, mówi c, e „ma to, na co zasøuguje” i
e „nie zasøuguje na nic innego.”
Wypytywany o swoj rol i funkcj w systemie, Victor mógø tylko mówi o swoich
planach opanowania caøego systemu kiedy ju zabije „wszystkie dobre alter, a na ko cu sam
Mary”.

Przypadek Mary i Victora – superwizja

Na superwizj po pierwszym spotkaniu z Victorem terapeuta przyszedø roztrz siony,
spi ty, oszalaøy, w ciekøy i troch nieobecny. Ogøosiø: „Wiesz, ta caøa nasza teoria o
prze ladowczych alter, we zapomnij, to si kupy nie trzyma. Ten go jest skrajnie
destrukcyjny, mówi ci, wcielenie zøa. Nie ma w nim adnych wybawiaj cych pozytywnych

warto ci”. Terapeuta czuø si zdruzgotany w ciekøo ci i jawnym sadyzmem Victora. „ adnej
pozytywnej intencji, adnej; on po prostu kocha caøy ten ból, jaki zadaje Mary. Ta sesja to byøo
jak siedzenie obok seryjnego, sadystycznego gwaøciciela, który nie ma za grosz skruchy i
przechwala si swoimi przest pstwami. wiadomo – zero. Skrucha – zero. Ten go po prostu
musi odej ”.
Superwizorka (L.G) dla odmiany, siedziaøa spokojnie, pozwalaj c terapeucie mocowa si
z jego emocjami. Byøa pod wra eniem, jak skuteczne okazaøo si to alter w indukowaniu tych
emocji w superwizowanym, nie byøo w niej jednak najmniejszej wrogo ci do Victora. Przeciwnie,
czuøa do niego sympati , poci g i peøne pokrewie stwa uznanie, pøyn ce z subtelnych sygnaøów,
e emocje terapeuty zostaøy w nim intencjonalnie wzbudzone i nie oddawaøy esencji relacji tego
stanu ego z gospodarzem. Victor wzbudzaø te uczucia z jakiego powodu.
Aby rozwikøa owe subtelne sygnaøy, superwizora wci na nowo pytaøa nie o
zachowania, ale o efekt zachowa Victora wobec Mary. „A wi c, co ona robi inaczej z powodu
strachu, e Victor si w niej pojawi i kogo zabije?”
Stopniowo zacz øo si okazywa , e l k Mary przed Victorem „zmusiø” j do ograniczenia
wizyt u swojego przemocowego eksm a tylko do sytuacji, w których nie musiaøa ani chwili by
z nim sam na sam, wi c nie mógø on jej nadu y fizycznie ani seksualnie. Zmusiø ja te do
postawienia lepszych granic swojemu nastoletniemu, wykorzystuj cemu j dziecku. Wykrzesaø z
niej wi cej zøo ci wobec nadu ywaj cych j rodziców i, aby chroni terapeut , zmusiø j do
odej cia z terapii, któr postrzegaø jako zagro enie dla stabilno ci wewn trznego systemu Mary.
Powy sza superwizja wyja nia wiele powtarzaj cych si tematów w pracy z
prze ladowczymi alter. Cz sto stosuj one w celach ochronnych taktyk terroru, l ku i
zastraszania. Aby taka taktyka byøa skuteczna, gospodarz musi by przekonany, e jego opresor
nie zawaha si (a nawet czeka na to), by u y skrajnej siøy i destrukcyjno ci. Krótko mówi c,
musi by postrzegany przez gospodarza jako „budz ca groz , odraz i l k demoniczna istota”
(Putnam, 1989, s. 68.).
W obliczu „zagro enia” ze strony gospodarza, prze ladowcze alter wydaje si mówi mu:
„B d ci robiø tak a tak straszn rzecz, je li ty b dziesz robi tak a tak (lub dopóki nie
przestaniesz)”. Opresor u ywa tej samej taktyki tak e, gdy – jak w powy szym przypadku
klinicznym – zagro enie pochodzi spoza systemu, próbuj c wywrze odstraszaj ce wra enie na
intruzie (w tym wypadku na terapeucie) swym dzikim okrucie stwem i skøonno ci do
przemocy.
W przypadku „B” byøo te tak, e w okresie dojrzewania a tak e w dorosøo ci gospodyni
wci utrzymywaøa kontakty ze swymi oprawcami z dzieci stwa. Wtedy øadunek nienawi ci do
gospodarza zwi ksza si u wewn trznego prze ladowcy dodatkowo, osi gaj c poziom, w
którym pierwotnie chroni ce intencje caøkiem znikaj z jego wiadomo ci.
Wreszcie, powinno by oczywiste, e prze ladowcze alter, które stosuj gro by lub
przemoc w obronie gospodarza, mog w istocie naprawd ba si odkrycia przez niego, lub
terapeut , ich pozytywnych, chroni cych intencji, co rozbroiøoby ich pot g gro enia.
W terapii, jak i na superwizji, staramy si – poprzez analiz specyficznych incydentów
oraz ich rezultatów – dotrze do intencji zachowa tego rodzaju u prze ladowczych alter.
Patrzymy przede wszystkim na skutek jaki te dziaøania wywieraj na wewn trzny system i na
tych, co go naruszaj . wiadomie czy nie, prze ladowca stoi wøa nie za tym skutkiem jako
przyczyna. Dlatego nawet wtedy, gdy Victor cheøpiø si swym totalnym sadystycznym
zaanga owaniem w przemoc i tortury, patrzyli my na konsekwencje jego dziaøa zamiast na to,
co robiø nimi bezpo rednio Mary. Z takim podej ciem terapeuta mógø wysøucha uwa nie
bezpo redniego komentarza Victora o tym, e jego dzika w ciekøo trzyma tych wszystkich
facetów na dystans od Mary, ø cznie z jej przemocowym m em. Zrozumiawszy t intencj ,
zapytaø: „Och, a wi c ty j chronisz przed gwaøtem, tak?”

Kiedy prze ladowcze alter zaczyna si zgadza z takim uj ciem swoich agresywnych
aktów, przechodzimy szybko dalej, pytaj c o inne momenty i sytuacje, w których w podobny
sposób „chroniøo” gospodarza, a nast pnie odzwierciedlamy zawarty w nich dobry cel, w
oderwaniu od rodków. Jednocze nie zaczynamy przechodzi od tych specyficznych intencji do
generalnego sformuøowania roli peønionej przez taki stan ego: „Wydaje si , e chronienie jej to
twoja staøa praca”.
Chocia owo psychoedukacyjne przemianowanie mo e, jak widzieli my wy ej,
wywoøywa z pocz tku opór u alter, które boj si takiego zrozumienia ich u terapeuty, to nasze
do wiadczenie pokazuje, e dzi ki temu odpr aj si one znacznie i wchodz w stan, który
wielu autorów okre la jako gwaøtown konwersj z (pozornego) wroga w pot nego sojusznika.
W efekcie, pewne alter powiedziaøo do swojej terapeutki (L.G.): „Od kiedy zacz øam tu
przychodzi i rozmawia z tob , a ty mi zacz øa to wszystko wyja nia , czuj si znacznie lepiej
i nie mam ochoty znowu jej rani (gospodyni)”.
Nasz drugi cel w tej fazie, który cz sto osi gamy równolegle z pierwszym, stanowi
empatyczne zø czenie si z zalegaj cym pod spodem stanem emocjonalnym prze ladowczych
alter. Wedøug Ross’a: „Najskuteczniejsz drog do zbudowania przymierza terapeutycznego z
prze ladowczymi alter jest u wi cenie ich cierpienia, smutku i rozpaczy, poprzez zauwa anie
tych uczu i odnoszenie si do nich” (Ross, 19819, s. 227). Poza wzmocnienie relacji
terapeutycznej, empatyczne zø czenie si ze stanem emocjonalnym prze ladowczych alter
pozwala nam teraz odzwierciedla nie tylko ich role, ale i uczucia jakie ø cz si z tymi rolami,
jak i wewn trzne relacje systemu. Poø czenie tych dwóch elementów nieodwoøalnie wywiera
wielki wpøyw poznawczy na alter i cz sto rozwi zuje ich pocz tkowy opór, uøatwiaj c im
wspóøprac i zaanga owanie.
W naszych do wiadczeniach powraca wci kilka tematów zwi zanych z emocjami.
Cz sto u prze ladowczych alter zm czenie peønieniem swoich funkcji i ról przekracza próg
wyczerpania. Te stany ego czuj si przeci one zadaniem, niedoceniane je li chodzi o
osi gni te rezultaty, niezauwa ane i pozbawione odpowiednich rodków wsparcia. Prze ladowca
przy tym jest cz sto w ciekøy. W ciekøy na ludzi, których postrzega jako wykorzystuj cych
gospodarza, jak i na gospodarza za jego brak wspóøpracy w zapewnianiu bezpiecze stwa
systemowi. Wreszcie, jak pisze Putnam, chocia alter przejawiaj „skrajn uraz do
gospodarza,” to paradoksalnie „ich dominuj cym uczuciem mo e by miøo ” (1989, s. 207).
Przez t wøa nie miøo , która popycha je do dr czenia klienta, robi one co w ich mocy, by go
ochroni . A jednocze nie, chocia dziaøaj brutalnie, same „chc by kochane” (Ross, 1989,
227).
Empatyczne zø czenie si z takimi uczuciami alter jest w sumie øatwe. Kto z nas,
terapeutów, nigdy nie czuø si sfrustrowany i w ciekøy na pacjenta, który dziaøa przeciwko sobie
i zamiast si chroni , wystawia si na cios? Kto z nas nie czuø si od czasu do czasu wyczerpany
i/lub niedoceniany przez stany ego swoich podopiecznych? I kto równolegle nie czuø do nich
miøo ci?
Wykorzystuj c te przeciwprzeniesieniowe uczucia jedno z nas (L.G.) mogøo na ko cu
døugiej sesji z pocz tkowo bardzo toksycznym alter powiedzie tej postaci spójnie i uczciwie:
„Musisz by naprawd wyczerpana walk o ni (gospodyni ), jak prowadziøe przez ten caøy
czas”. Posta westchn øa, najwyra niej rozlu niaj c czujno i powiedziaøa po prostu: „W istocie.
Chciaøabym wreszcie odpocz ”.
Dotarcie do le cych u podøo a uczu , jakie opresyjne alter ywi do gospodarza,
stanowi krok zwrotny w leczeniu tych stanów ego. Taka sposobno otwiera si cz sto, gdy
przemianowujemy znaczenie zachowa opresora. Po tym, jak prze ladowcza posta
powiedziaøa, e chce wreszcie odpocz , terapeuta w dalszym ci gu empatycznie wspóøbrzmiaø z
jej uzasadnionym poczuciem zm czenia – z tym, jak ci ko pracowaøa na rzecz gospodyni, jak
bardzo o trudach tej pracy wiadczy jej stan wyczerpania i e caøa ta praca jest dowodem, e

naprawd obchodziøo j , co stanie si z gospodyni i e dlatego chyba musi j kocha .
Dotkni te w to mi kkie, najbardziej podatne na zranienie miejsce, prze ladowcza posta
wybuchøa pøaczem, staj c si w ko cu zdolna, z odpowiednimi uczuciami, opowiada o swojej
kochaj cej, chroni cej wi zi z gospodyni .
Innym rodzajem emocji z jakimi terapeuta musi umie wspóøbrzmie to przyjemno
opresora, jak czerpie on ze swych agresywnych zachowa . Wobec nieletniego prze ladowcy,
któremu jego agresja dawaøa rado , terapeutka (L.G.) mogøa powiedzie : „Tak, wspaniale jest
czu si silnym”. Cho niewypowiedziany zostaø mi dzy nimi uderzaj cy kontrast tej satysfakcji z
nieodø cznym w sytuacji nadu ycia poczuciem bezradnej podatno ci na zranienie, to jednak
zostaø on zrozumiany. Uprawomocnieniu ulegøa tu przyjemno z instrumentalnego u ywania
agresji i wrogo ci. Tym sposobem terapeuta empatyzuje zarówno z rado ci , jak i z celem
zachowa alter.
Niezale nie od budowania przymierza terapeutycznego, wspóøbrzmienie z caøym pasmem
emocji u prze ladowcy wa ne jest te dla rozwoju ambiwalencji. Terminu „ambiwalencja”
u ywamy w znaczeniu „do wiadczania wspóøegzystencji sprzecznych emocji (…) wobec obiektu”
(Parens, 1994, s. 98), która byøa wcze niej powstrzymywana poprzez fakt, e przeciwstawne
uczucia (miøo /nienawi , panowanie/l k) byøy do wiadczane tylko w obr bie przeciwstawnych
osobowo ci, co uniemo liwiaøo równoczesno konieczn do rozwoju ambiwalencji (Kernberg,
1994, s. 214). Dzi ki naszemu empatycznemu dostrojeniu, mogli my zaprosi wcze niej
nie wiadome lub odszczepione (zdysocjowane) stany afektywne najpierw do wi kszego
fragmentu, a potem do caøej osobowo ci.

Faza druga: pój cie dalej

Z dziaøaj cym przymierzem terapeutycznym, solidnie ugruntowanym w pozytywnym
docenieniu roli i stanów emocjonalnych alter, gospodarz, prze ladowca i terapeuta s gotowi
przej do nast pnego etapu terapii rodziny wewn trznej, który ma jako cel „zwi kszenie
harmonii, komunikacji i wspóøpracy” (Bloch, 1991, s. 71). Oznacza to caøkiem cz sto, e aby
osi gn ten cel, gospodarz z prze ladowc musz zacz negocjowa ró nice mi dzy nimi,
rozwi zywa døugotrwaøe konflikty i upora si z dawnymi zranieniami (zarówno faktycznymi,
jak i wyobra onymi).
Okazaøo si , e podczas tej fazy leczenia na nasze interwencje skøadaøy si ró ne wresje
poni szych pyta : „Czego tobie trzeba?” „Czego trzeba ka dej ze stron?” lub „Jak mo emy si
upewni czy potrzeby wszystkich zostaøy zaspokojone?” Oczywiste, e opresor potrzebuje, aby
ofiara byøa bezpieczna. Oczywiste, e ofiara potrzebuje móc wchodzi w szerokie spektrum
dziaøa bez wtr cania si i odwetu ze strony prze ladowcy. Dzi ki powtarzaj cym si
artykulacjom i szukaniu odpowiedzi na pytanie: „Czego wam trzeba (oddzieleni i razem)?”
odnotowujemy cz sto wyra n redukcj wrogo ci mi dzy prze ladowc i gospodarzem.
Dziaøaj ce przymierze terapeutyczne umacnia si wraz z tym, jak gospodarz zaczyna coraz lepiej
rozumie dwustronn zale no mi dzy swoim zachowaniem, a reakcjami swoich alter.
Kluczow rol zdaj si gra te momenty, gdy prze ladowca widzi, e jego poj cia ryzyka czy
zagro enia s przez gospodarza søuchane i brane powa nie. Gospodarz nie musi zgadza si do
ko ca z tymi definicjami; wystarczy, e ich po prostu søucha i bierze pod uwag .
Na tym etapie leczenia odnotowujemy, podobnie jak inni autorzy, dojrzewanie w
prze ladowcy gotowo ci przeø czenia si na zachowania pozytywne, pomocne i promuj ce
ycie. Przeø czenie to mówi nam, e niedawne jeszcze dziaøania nadu yciowe nie
odzwierciedlaj le cej ich u podstaw struktury charakteru – struktury uformowanej przez
identyfikacj z agresorem i masochistyczne zwrócenie do wewn trz wrogich afektów – gdy
taka struktura charakteru nie podlegaøaby tak raptownym przemianom. Zamiast tego, mówi
nam to, e niedawne jeszcze, adaptacyjne, instrumentalne stosowanie przemocy we wszystkich

jej objawach byøo prób uchronienia systemu przed domniemanym przez prze ladowc
zagro eniem.

KWESTIE PRZECIWPRZENIESIENIA W PRACY Z UKRYTYM OBRO C
Praca z prze ladowcami wywoøuje w terapeucie gwaøtowne i silne zagra aj ce reakcje
przeciwprzeniesienia. Postacie te stawiaj nas przed mnóstwem problemów. Z jednej strony,
mimo wszystkich zalece aby nie mie faworytów w ród alter i wszystkie je traktowa równo,
jednak cz sto czujemy wyra n zøo na opresorów z powodu cierpie , szkód i upokorze ,
jakich przysparzaj naszemu klientowi. Mo emy te chcie uratowa go chocia przed tym
„oprawc ”, skoro nie mogli my uchroni go w dzieci stwie przez dawnymi nadu yciami.
Jednocze nie – i to jest najwi kszym zagro eniem – mo emy podziela z prze ladowc niektóre
z takich samych uczu zøo ci, odrazy, frustracji i rozczarowania do gospodyni z powodu jej nie
chronienia i sabotowania siebie.
Terapeucie trudno jest poradzi sobie z tego typu przeciwprzeniesieniowymi uczuciami
wobec jakiegokolwiek klienta. Wychodz c naprzeciw osobom z DID – ofiarom chronicznych i
zazwyczaj sadystycznych nadu y – zwykle zatracamy swoj zdolno tolerancji. W sytuacji, gdy
nie mo emy tych uczu ani wyrazi , ani z nimi wysiedzie , peøni napi cia, musimy si przed nimi
broni . Na ratunek, jako tarcza z naszego „prze ladowczego alter”, przychodz nam wtedy
projekcje, w których nie wiadomie odszczepiane aspekty ja s odrzucane lub nie uznawane i w
rezultacie przypisywane innym. Chocia to alter klienta, nie my, maj te drapie ne, niezno ne
uczucia do gospodarza, musimy tu jednak zauwa y dziaøanie równolegøego procesu. Tak samo,
jak prze ladowca peøniø pierwotnie rol kontenera na wszystko, co wykorzystywane dziecko
musiaøo od siebie odszczepia – na niemo liwe do zaakceptowania zwi zane z traum uczucia i
my li – teraz my peønimy identyczn rol wobec klienta.
Je li czynimy z prze ladowczych atler klienta pojemnik na nasze wøasne niewygodne,
agresywne uczucia wobec gospodarza, stajemy si niezdolni do empatycznego rezonansu z
autentycznie chroni cymi aspektami tych stanów ego, wzmacniaj c w ten sposób opór opresora
przed przemian i integracj .
Brn c jeszcze krok dalej w t stron , tworzymy teori – na u ytek naszego
przeciwprzeniesieniowego oporu - e prze ladowca przechodzi osobowo ciow transformacj z
pocz tkowo pomocnego alter w oprawc . Oprawca staje si wi c teraz „tym zøym”, podczas gdy
my mo emy pokaza si z przeciwnej strony, jako „ten dobry”, który ratuje klienta ze wiata
udr ki i tortur zadawanych przez „okrutnego drania”. wiadczy to niestety, e nie dostrzegamy,
lub przestali my dostrzega , le c u podstaw pozytywn funkcj alter i zatracili my zdolno
empatyzowania z tymi osobowo ciami.
Pokonanie tego przeciwprzeniesieniowego oporu wymaga, aby:
„Terapeuta byø gotów uzna , e zdolno do okrucie stwa i popeøniania nadu y , jak i zdolno
do bycia ich ofiar , jest ci gle powracaj c , tragiczn cech ludzkiej kondycji, oraz e ból
gø bokiego dostrzegania tej rzeczywisto ci le y w jego wøasnej podatno ci na zranienie
nienawi ci , zdrad i agresj . Inaczej mówi c, terapeuta musi pogodzi si z tym, e
wiktymizacja jego pacjenta nie tylko konfrontuje go ze zøem wiata, ale e i on sam jest zdolny
do intencjonalnego lub nieintencjonalnego ranienia innych” (Marcuse, 1994, s. 36).
Praca z oprawczymi alter wymaga, aby my, odøo ywszy na bok swoje emocje i reakcje,
uwa nie je badali i aby my patrz c na efekty prze ladowczych zachowa doszli do peønego
zrozumienia ich ochronnej roli. Wtedy odkryjemy, e nasze uczucie l ku i odrazy do oprawczych
alter jest dokøadnie tak sam reakcj i dziaøaniem, jakie te stany ego stosuj wobec

gospodarza, motywowane d eniem do bronienia go przez niebezpiecze stwem, jakim w ich
mniemaniu jest nasze terapeutyczne zrozumienie, zainteresowanie i blisko .

WNIOSKI OBSZARY PRZYSZèYCH BADA
Prze ladowcy zaczynaj swój byt jako obro cy. Nast pnie, w wieku dojrzewania lub
dorosøo ci, zachowania gospodarza zaczynaj by postrzegane przez nich jako zagro enie i alter
przekierowuj swoj nienawi i agresj na niego, aby go pohamowa .
W leczeniu patrzymy wytrwale na skutki zachowa prze ladowców, by dotrze do
stoj cej za nimi intencji. Nast pnie przerzucamy most mi dzy t intencj , a poj ciem obronnej
roli, a nast pnie mi dzy t rol , a le cym u jej podøo a stanem afektywnym. Most ten zaczyna
by no nikiem komunikacji mi dzy alter a gospodarzem i nast pnie negocjowania ich
skonfliktowanych potrzeb. Nawi zana komunikacja przyø cza odszczepion funkcj ochronn ,
jak niosøo alter, z powrotem do egosfery gospodarza, prowadz c do zintegrowania tej funkcji
przez niego.
Niektóre obszary potrzebuj ce dalszych bada i zrozumienia, jak brak zunifikowanej
nomenklatury dla prze ladowczych alter, zostaøy wskazane wy ej. Taki system klasyfikacji i nazw
b dzie musiaø pochodzi z wcze niejszego miarodajnego systemu rozró niania typów tych
agresywnych stanów ego. Problem potwierdzalnego ich zró nicowania (cho by tych, które
pojawiøy si w tym artykule) jest tak olbrzymi, jak olbrzymia b dzie pomoc takiej skali dla
terapeutów w odró nianiu, zwøaszcza tych poddaj cych si w caøo ci procesowi
terapeutycznemu, od tych których leczenie czy intergowanie nie jest wskazane na obecnym
etapie zaplecza klinicznego.
Przedstawiamy tu teori rozwojow prze ladowczych alter, która widzi w nich postaci
chroni ce, które na pewnym etapie zmieniaj tylko techniki stosowane w peønieniu tej roli, ale
nie sam rol . Mimo, e takie sformuøowanie podwa a obecne, zorientowane
psychodynamicznie teorie rozwojowe, mamy nadziej e inni badacze b d potrafili
zsyntetyzowa z nimi nasze poj cia i pogl dy, co doprowadzi do rozumienia wi kszej zøo ono ci
i bogactwa wewn trznego klientów jak i u yteczno ci klinicznej takiego podej cia.

