
(…) - „Chodź pobawić się ze mną – zaproponował mały Książę (…) 

        - Nie mogę bawić się z Tobą – odparł lis. – Nie jestem oswojony (…) 

        - Co to znaczy „oswoić” ? (…) 
        - „Oswoić” znaczy „stworzyć więzy” (…) 

        - A jak to się robi? – spytał mały Książę 

        - Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak na trawie. 
          Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. (…) Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. (…) 

      (Mały Książę. Antonie de Saint – Exupery) 

 
 

 

 
AUTYZM. UMYSŁ BEZ ŚWIADOMOŚCI SIEBIE I INNYCH 

 

Autyzm to jedno z najbardziej tajemniczych, wciąż słabo poznanych zaburzeń. Nie przez 

przypadek dotknięte nim dzieci często są określone w niezwykły, poetycki sposób. Mówi  

się o nich, że przyszły z deszczu, przedstawia się jako zamknięte we własnym świecie jak  

w szklanej kuli, do której wnętrza nikt nie ma dostępu. Nazywa się zagubionymi  

w rzeczywistości, a w przeszłości twierdzono, że zostały zamienione przez wróżki. 

 

1.  ISTOTA AUTYZMU 
Autyzm dziecięcy należy do całościowych zaburzeń rozwoju, obejmując wiele sfer 

funkcjonowania dziecka” (E. Pisula, 2000, s. 197). Jest trzecim najczęściej spotykanym 

zaburzeniem rozwojowym – częstszym niż zespół Downa. Powstaje w początkowym okresie 

życia dziecka – przed ukończeniem 36 miesięcy. Wczesne oznaki autyzmu są u dzieci 

widoczne już w pierwszym roku życia. Mimo, że pojawia się on tak w wczesnym okresie, 

rozpoznawany jest najczęściej z kilkuletnim opóźnieniem. Z danych zebranych w Polsce 

wynika, że dzieje się to zazwyczaj między czwartym a szóstym rokiem życia dziecka,  

a często jeszcze później ( E. Pisula, 2003, s. 325). 

Jednym z powodów jest brak odpowiedniego przygotowania profesjonalistów. Inną 

przyczyną jest ograniczony kontakt z dzieckiem uniemożliwiający uzyskanie istotnych 

informacji. Wielu diagnostów przyjmuje, że ze sformułowaniem ostatecznej diagnozy należy 

powstrzymać się do ukończenia przez dziecko 3 lat, ponieważ zakładają, że w tym czasie 

zacznie ono mówić lub „wyrośnie z tego” i nie będzie się czym martwić. Kolejnym powodem 

trudności w rozpoznawaniu autyzmu jest ogromne zróżnicowanie populacji dotkniętych nim 

dzieci pod względem specyfiki i natężenia symptomów. Sytuację komplikuje fakt, że nie 

istnieje żaden symptom charakterystyczny wyłącznie dla autyzmu. 

Obecnie autyzm jest  definiowany poprzez wskazanie trzech obszarów zachowania,  

w których widoczne są nieprawidłowości. Są to:  

1. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych: 

- znaczne zaburzenia w używaniu różnorodnych zachowań niewerbalnych, 

takich jak kontakt wzrokowy, mimika twarzy, postawa ciała i gestykulacja, 

- brak rozwoju relacji z rówieśnikami odpowiednich do poziomu rozwojowego, 

- brak spontanicznego dzielenia się radościami, zainteresowaniami  

lub osiągnięciami z innymi ludźmi, 

- brak społecznej lub emocjonalnej wzajemności. 

2. Jakościowe zaburzenia w komunikowaniu się: 

- opóźnienie lub całkowity brak rozwoju języka mówionego, 

- zaburzenia zdolności do inicjowania lub podtrzymywania konwersacji  

z innymi, 

- stereotypowe i powtarzające się użycie języka, 

- brak zróżnicowanych, spontanicznych zabaw w udawanie lub zabaw 

w naśladowanie społeczne odpowiednich do poziomu rozwojowego. 



3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań  

i aktywności: 

- przywiązanie do jednego lub więcej stereotypowych i ograniczonych wzorców 

zainteresowań,  

- widoczne przywiązanie do specyficznych rutyn i rytuałów, 

- stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, 

- uporczywe zaabsorbowanie fragmentami przedmiotów. 

Autyzm wczesnodziecięcy jest zespołem niejednorodnym. Diagnozą tą często są objęte 

dzieci z: 

- „niedorozwojem umysłowym 

- rozwojowymi zaburzeniami mowy 

- dzieci o prawidłowym rozwoju, u których po 12 miesiącu życia ujawniły  

się pierwsze objawy uznawane za symptomatyczne dla autyzmu 

wczesnodziecięcego” (H. Jaklewicz, 1993, s. 26). 

 

2. PRZYCZYNA POWSTANIA 
Pomimo coraz doskonalszych metod diagnostycznych nadal trwa spór o przyczyny 

powstawania autyzmu. Ma to ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ wiąże  

się z opracowaniem skutecznego programu profilaktycznego i terapeutycznego. Funkcjonuje 

wiele teorii na temat tego zaburzenia. 

W koncepcjach etiologicznych przyczyną powstania autyzmu są biologiczne mechanizmy 

tworzenia się przywiązania między matką a dzieckiem. Zwolennicy tej koncepcji uważają,  

że jeśli matka nie zapewni dziecku poczucia bezpieczeństwa, to w nim narasta lęk i utrwalają 

się zachowania autystyczne. Dziecko wycofując się z kontaktów społecznych uruchamia 

spirale objawów autystycznych. A wtedy rozwija się pełen obraz autyzmu. Sugeruje  

się również, że autyzm może mieć podłoże genetyczne, chociaż do tej pory nie odkryto genu 

odpowiedzialnego za tę chorobę.  

Współczesne koncepcje zakładają, że powodem autyzmu są neurologiczne zaburzenia 

wynikające z nieprawidłowej budowy mózgu, szczególnie w okolicach móżdżku. Zwolennicy 

tej teorii twierdzą, że autyzm to dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego. W tym 

przypadku nie wszystkie zmysły odbierają prawidłowo bodźce z zewnątrz. Nieprawidłowość 

ich funkcjonowania polega nadwrażliwości, niedowrażliwości lub zakłóceniach przetwarzania 

informacji wewnątrz neuronów w poszczególnych zmysłach.  

 

3. CECHY AUTYSTYCZNE 
Wspólną cechą dzieci podejrzanych o występowanie autyzmu są ich trudności  

w komunikacji społecznej. Obserwacje kliniczne sugerują, że wiek dziecka, w którym 

pojawiły się pierwsze objawy autyzmu i nie miały charakteru przemijającego, ma znaczenie 

dla dynamiki, rozwoju zespołu i jego symptomatologii. Prawdopodobnie u dziecka  

z wczesnym rozwojem autyzmu jego nadwrażliwość psychiczna jest znacznie głębsza  

i uniemożliwia mu  rozwój relacji społecznych. Brak doświadczeń, które dziecko wynosi  

z kontaktów ze światem zewnętrznym, utrudnia mu lub uniemożliwia jego dalszy rozwój. 

Te doświadczenia są podstawą do wyróżnienia dzieci z wczesnym rozwojem autyzmu  

(do dwunastego miesiąca życia) i jego późnym rozwojem (po dwunastym miesiącu życia), 

który był poprzedzony prawidłowym rozwojem dziecka (H. Jaklewicz, 1993, s. 26). 

Dzieci u których pierwsze objawy autyzmu rozwijały się już przed dwunastym miesiącem 

życia, stanowią 25% badanych.  

Pierwszym sygnałem zaburzonych relacji dziecka z otoczeniem jest brak odpowiedzi 

noworodka na sygnały przekazywane mu przez matkę. Noworodek nie dąży do kontaktu 



fizycznego z matką,  a często nawet broni się przed nim. Dziecko może nie reagować  

na dotyk, pieszczoty czy słowa lub nawet stawiać im opór.  

Równolegle z odrzuceniem przez dziecko kontaktu fizycznego z matką obserwuje się brak 

reakcji dziecka na głos matki i jej widok. Dziecko odrzuca tez kontakt wzrokowy. Często 

fiksuje wzrok na jakimś punkcie w przestrzeni. Rodzicom może się wydawać, że ono nie 

widzi i nie słyszy. Lecz porzeczom tym podejrzeniom żywe reakcje dziecka na ledwo 

słyszalne dźwięki, fascynacja światłem lub wirującymi przedmiotami. 

Współistniejącymi objawami w tym okresie rozwoju mogą być zaburzenia snu i łaknienia. 

Sen często bywa niespokojny, przerywany krzykiem i pobudzeniem ruchowym. Podczas 

karmienia niektóre noworodki zachowują się tak jakby nie były głodne . Nawet nie wykazują 

zainteresowania tą czynnością. Mogą nawet nie sygnalizować dyskomfortu związanego  

ze zmoczeniem lub zanieczyszczeniem.  

Bardzo często rozwój mowy od początku jest zaburzony. Jest on zależny od prawidłowego 

rozwoju fizycznego, psychicznego, ruchowego dziecka oraz sprawności analizatorów: 

słuchowego, wzrokowego i kinestetycznego. U dzieci z wczesnym rozwojem autyzmu 

zaburzenia w rozwoju mowy ujawniają się tym, że: 

- „dziecko nie reaguje na głos matki lub jego reakcja jest bardzo słabo 

wyrażona, 

- dziecko nie używa swojego głosu w celu zwrócenia na siebie uwagi, wyrażania 

emocji i nawiązania kontaktu społecznego, 

- dziecko nie podejmuje prób komunikacji niewerbalnej”  

(H. Jaklewicz, 1993, s.35). 

Dzieci te zazwyczaj nie przechodzą przez etapy poprzedzające rozwój mowy ekspresyjnej, 

czyli okres wokalizacji odruchowej, paplania, gaworzenia. Ekspresja pojedynczych słów 

może się pojawić dopiero około 5 roku życia. Ale nie służy ona do komunikacji 

interpersonalnej. Echolalia występują dość rzadko i mogą dotyczyć powtórzenia pierwszej lub 

ostatniej sylaby usłyszanego wyrazu. Komunikacja poprzez mimikę, gesty, postawę ciała jest 

bardzo uboga i sprowadza się często do tego, że dziecko krzykiem, rzucaniem się i tupaniem 

wymusza swoje żądania. Czasami rozumienie mowy może być lepsze niż jej ekspresja. 

Dziecko często nie reaguje na własne imię czy ostrzeżenie. 

Rozwój mowy jest dobry w porównaniu z rozwojem innych funkcji. Dzieci z wysoką 

zręcznością wchodzą na meble, drabinki wykonują wiele skomplikowanych ruchów. Często 

wykazują dziwaczność w doborze posiłków na przykład jedzą tylko papkowate pokarmy  

lub tylko mięso z wykluczeniem innych potraw. Zdarza się, że około drugiego roku życia 

sygnalizują potrzeby fizjologiczne. 

Poziom ich rysunków odpowiada bazgrotom. Nie dążą do poznawania ludzi czy zwierząt, 

lecz są zainteresowane przedmiotami znajdującymi się w ich otoczeniu. Świat obiektów 

martwych poznają obmacując przedmiot, liżąc, wąchając go lub czasem wymachując nim 

blisko oczu. Często zamyka uszy wtedy, gdy samo wydaje głośne okrzyki. 

Zachowania stereotypowe współistnieją z ogólnym niepokojem dziecka. w okresie 

noworodkowym polegają one na wymachiwaniu palcami i całymi rękoma, kręceniu głową lub 

oglądaniu dłoni i palców rąk. Zajmują one centralne miejsce w zachowaniu dziecka, znacznie 

poszerzając swój repertuar. Często polegają one na podskakiwaniu, kręceniu  

się wokół własnej osi, kręceniu przedmiotami.  

Zabawy mają charakter stereotypowy. Polegają na gromadzeniu przedmiotów  

w jednym miejscu, przekładaniu ich w nowe miejsce, układaniu ich według określonego 

schematu (koloru, wielkości, w rzędzie). 

Izolacja społeczna dzieci z wczesnym rozwojem autyzmu pogłębia się wraz  

z wiekiem. Tworzą one własny świat, a każda ingerencja w ten zamknięty krąg wywołuje 

silna agresję u dziecka.  



U dzieci których rozwój psychofizyczny przebiegał prawidłowo do dwunastego miesiąca 

życia lub powyżej, pierwsze nieprawidłowe reakcje można zaobserwować  

w kontakcie z innymi ludźmi. Budując swój świat o ograniczonej przestrzeni wewnętrznej  

i zewnętrznej zaspokajają one podstawową potrzebę jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Świat 

zbudowany prze dziecko autystyczne ma dla niego ogromna wartość i naruszanie jego 

porządku powoduje silny protest. Żyje ono w poczuciu zagubienia porównywalnym  

do przeżyć człowieka, który zabłądził w wielkim mieście. 

Dzieci autystyczne dobrze rozpoznają rzeczy znane, maja doskonałą pamięć przebytych 

tras i miejsc, w których już były. Upośledzone jest natomiast spostrzeganie wymagające 

analizy. Dzieci nie fiksują wzroku, a na człowieka patrzą „przez niego”. Dostarczają sobie 

bodźców migawkowych poprzez rytmiczne poruszanie ręką przed oczami. Pamięć 

fotograficzna jest u autystów na ogół bardzo dobra. Istotę jej ilustrują szczególne przypadki 

fenomenów pamięciowych wykonujących skomplikowane rysunki. 

Autyści wykazują nadwrażliwość słuchową, często zakrywają uszy, krzyczą, gdy ich słuch 

jest przeciążony. Natomiast osoby z niedowrażliwością w tym zakresie uwielbiają głośne 

dźwięki, muzykę i często sami stymulują się głośnym krzykiem. 

Pamięć fotograficzną ujawnia wiele dzieci autystycznych. Czasami powtarzają one trudne 

fragmenty muzyki poważnej. Powtarzają też echolaliczne słowa lub całe zdania. Mówią  

o sobie „ty” lub „on”. 

Większość autystów broni się przed dotykiem rzeczy palcami (ślepota dotykowa). 

Zahamowanie to uniemożliwia koordynację wzrokowo – dotykową. Lecz zdarza  

się, że dzieci te wykazują niespodziewana zręczność na przykład przy odkręcaniu kapsli  

czy wprawianiu przedmiotów w ruch. 

U niektórych dzieci zanika poczucie bólu. Łączy się to z nadwrażliwością skóry. „Być 

może to nadwrażliwość na ból jest tak silna, że powoduje ochronne zablokowanie 

wrażliwości” (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 2003, s. 226). 

Wrażliwość węchowa osób autystycznych jest mało zbadana. Istnieje podejrzenie,  

że jest ona podwyższona. Wynika to z obserwacji dzieci, które zbliżają do nosa każdy 

przedmiot czy rzeczy niejadalne. Reakcja na smak występuje często łącznie z oceną wyglądu 

potraw. Dzieci autystyczne wykazują uporczywe i niezrozumiałe upodobania wobec 

szczególnych potraw na przykład jedząc tylko paluszki rybne i frytki. Bardzo często nie chcą 

jeść owoców i warzyw. Niedowrażliwość smakowa moża objawiać się na przykład 

uporczywym zjadaniem dużej ilości ostrych przypraw. 

Sprawność motoryczna autystów wykazuje dysproporcje podobne do obserwowanych w 

zakresie zmysłów. Ruchy celowe są nieharmonijne. Napięcie mięśniowe oscyluje między 

skrajnościami. Często chodzą na palcach. Palce rąk wiotkie i słabe, ale gdy dziecko chwyta 

coś na czym mu zależy, chwyt bywa bardzo silny. 

Głównym celem zachowania dziecka autystycznego jest dostarczenie doznań 

wypływających z aktywności zamkniętej w obrębie własnego ciała. Lęk i dezorientacja 

uniemożliwiają autyście działanie na zewnątrz, ich burza energii znajduje ujście w postaci 

autostymulacji. Najłagodniejszą jej formą jest między innymi wahadłowe kiwanie  

się, podskakiwanie, bieganie w około jakiegoś przedmiotu. Rozładowują one napięcie  

i bywają źródłem przyjemności. Gdy dręczące napięcie jest znacznie silniejsze dziecko zadaje 

sobie ból (autoagresja). Najczęściej bije głową o ścianę, gryzie ręce, wyrywa włosy,  

co przybiera formę uporczywego nawyku. Dzieci te nie kojarzą doznawanego bólu  

z własną aktywnością. Gdy napięcie wzrasta, następują gwałtowne, chaotyczne wybuchy 

afektomotoryczne – dziecko krzyczy, miota się, demoluje. 

U dzieci autystycznych, u których rozwój mowy przebiegał prawidłowo do czasu 

ujawnienia się objawów autyzmu, zaburzenia w jej dalszym rozwoju są bardzo 

charakterystyczne. Do regresu mowy dochodzi nawet w ciągu kilku tygodni. Dziecko zaczyna 



skracać swoje wypowiedzi z prostego zdania do pojedynczych słów. Jeżeli wcześniej używało 

tylko pojedynczych słów to ogranicza ich liczbę zazwyczaj do jednego. Słowa te służą jeszcze 

do przekazywania komunikatów, ale takich, które mają na celu zaspokojenie  aktualnej 

potrzeby. Większość dzieci całkowicie wycofuje się z używania mowy do komunikacji 

interpersonalnej. Pojawiają się nowe zjawiska – echolalia  bezpośrednia i odwleczona. 

Echolaliczne wypowiedzi dziecka są produkowane w oderwaniu od konkretnej sytuacji.  

w przypadku występowania echolalii odwleczonej po kilku dniach, tygodniach, a nawet 

miesiącach dziecko przytacza zasłyszane zdania, a nawet długi tekst. Czyni to często w 

sposób perfekcyjny, z tą samą intonacją lub akcentem z jakim zostały wypowiedziane przez 

rozmówcę. Zdolność dziecka do zachowania rytmu i melodyki tekstu echolalicznego 

kontrastuje z modulacją jego własnych wypowiedzi. Mowa dzieci jest monotonna, 

pozbawiona melodyki. Postęp w kształtowaniu się mowy jest ważnym wyznacznikiem 

prognostycznym dla dalszego rozwoju. 

Następująca metafora jest najwierniejszym obrazem tego jak dziecko autystyczne odbiera 

świat. „To trochę tak, jakby zdrowego człowieka zamknąć w małym pomieszczeniu,  

w którym jest bardzo gorąco, ubrać go w gruby sweter z prawdziwej wełny, puścić głośno 

muzykę z radia, włączyć telewizor, otworzyć okno, zza którego będą dolatywać odgłosy 

rozmów, sygnał karetek, warkot samochodów, oświetlić to pomieszczenie dyskotekowym, 

migającym stroboskopem, wpuścić liczne ostre zapachy – perfum, gotowanej kapusty, 

acetonu i dymu papierosowego i kazać temu człowiekowi napisać w tych warunkach ważny 

list do przyjaciela” (D. Kocyłowska, 2000, s. 333). Dziecko z autyzmem narażone jest  

na takie cierpienie cały czas. 

 

4. POWRÓT DO ŻYCIA 
Działania mające na celu powrót dziecka autystycznego do prawidłowego funkcjonowania 

społecznego polegają na realizacji programu terapeutyczno – edukacyjnego, który obejmuje 

dziecko i jego środowisko.  

Pierwszym symptomem wychodzenia z autyzmu jest zainteresowanie dziecka otaczającym 

go światem. Ten etap związany jest z rozwojem mowy i ze zmniejszeniem się liczby 

stereotypii. Umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych jest najbardziej zaburzoną 

sferą rozwojową dziecka autystycznego i utrzymuje się najdłużej. Doświadczenia  

te pozwalają sądzić, że wczesna interwencja terapeutyczna wobec rodziców, dziecka i jego 

środowiska daje większe szanse na wyjście z autyzmu, aniżeli podjęta, gdy dziecko ma  

już utrwalone schematy reagowania i zachowania.  

Sytuacja osób dotkniętych autyzmem stopniowo poprawia się, czego należy upatrywać  

się w lepszych programach edukacyjnych i terapeutycznych oraz w podejmowaniu działań  

na rzecz uczestnictwa tych osób w życiu społeczności. 

Obecnie wykorzystuje się wiele form terapii do leczenia i usprawniania dzieci 

autystycznych. Stosuje się metodę: Integracji Sensorycznej, Ruch Rozwijający W. Sherborn, 

Kształtowania Rozumnego Dłoni, Ułatwionej Komunikacji, Holdingu, Opcji, Treningi 

Percepcji, Program TEACH oraz intensywną terapię behawioralną. Spotykane są również 

metody wspomagające rozwój dziecka, takie jak: hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, 

terapia rodzinna, farmakoterapia. Swoje zastosowanie znajdują też Programy Aktywności 

Knilla, Gimnastyka umysłu, czy Metoda Dobrego Startu.  

Przy tworzeniu całościowego planu nauczania i kierowania procesem terapii dziecka 

konieczna jest ścisła współpraca, pomiędzy terapeutami a rodzicami dziecka. Rola rodziców 

w tym względzie jest najważniejsza, ponieważ to oni powinni stać się terapeutami swojego 

dziecka. 

W latach 60-tych, terapeuci behawioralni zapoczątkowali ten nowy etap realizacji. Rodzice 

zaczęli uczestniczyć w terapii dzieci. Ogromnym atutem jest to, że terapia indywidualna 



odbywa się w naturalnym środowisku. Doświadczenia kliniczne dowodzą, że tylko te dzieci,  

z którymi pracowali rodzice zachowywały swoje umiejętności lub często poczyniły dalsze 

postępy.  

Do dnia dzisiejszego naukowcy poszukują lekarstwa umożliwiającego wyleczenie tego 

schorzenia. Na razie najlepszym lekarstwem jest przeprowadzona wczesna, dokładna 

diagnoza oraz szybko podjęta kompleksowa rehabilitacja. Dzięki właściwej terapii oraz 

opiece, wiele zachowań autystycznych może być zamienionych na lepsze, a w niektórych 

przypadkach mogą całkowicie ustąpić. 

Pomimo wielu lat badań nad autyzmem nadal stoimy u progu tajemnicy, której strzegą 

dzieci autystyczne. Chcemy ją odkryć, by ulżyć ich cierpieniu i osamotnieniu, bo są to dzieci, 

które „zaledwie pojawiły się na tym świecie, a już tak szybko odwróciły się od niego,  

nie mogąc się w nim odnaleźć” (H. Jaklewicz, 1993, s. 10).  
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