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Czy słoń
boi się myszy
NATALIA HENNING

1. Kartoteka
Akta s¹ pe³ne portretów pamięciowych podejrzanych:
- Biosfenol A – o bia³ej lub lekko br¹zowej karnacji. Pos¹dzany o seryjne
ataki na mitochondria komórek,
- chloropiryfos – z gangu pestycydów,
świetnie odwracaj¹cy uwagę ofiary,
powoduj¹cy zaburzenia koncentracji,
- thimerosal – ponoć najlepszy specjalista od uciszania świadków, niewykluczone powi¹zania z wywo³ywaniem opóźnionego rozwoju mowy.
Wszyscy podejrzani o powodowanie autyzmu.
Jeśli wyroki, to tylko w zawiasach.
Nawet jeżeli neurotoksyczni, to i tak
bardzo użyteczni: to dzięki nim mogę
wzi¹ć do pracy lunch w plastikowym
pude³ku, kupić kalafior bez cienia robaczka, a szczepionkę przechowywać
nawet przez kilka miesięcy. To one
sprawiaj¹, że wszystko ma swoj¹ bardzo odleg³¹ datę ważności. Zastanawiam się, czy ta prawie osi¹gnięta
przez produkty nieśmiertelność zabija
nasz uk³ad nerwowy, zatruwa neurony
lustrzane, doprowadza do autyzmu?
Autyzm. Czy można go sprowadzić
po prostu do neurouszkodzeń? Czy
jest tylko wynikaj¹cymi z nich deficytami? I najtrudniejsze dla mnie pytanie: czy terapia to zawsze pomoc,
czy też czasami egotyczne uznanie
naszego świata za lepszy?
2. Bo s³oń boi się myszy
Kiedy dostaję opinię o wczesnym
wspomaganiu dziecka z autyzmem,
już na pierwszej stronie dostrzegam
wypisane objawy. Zawsze te same,
w prawie niezmienianej kolejności,
maj¹ swój rytm niczym litania.
Oto pierwszy: zaburzenia kompetencji komunikacyjnej. Zdarza się, że
dzieci z autyzmem w ogóle nie mówi¹.
A nawet jeśli przyswajaj¹ s³owa i konstrukcje sk³adniowe, to wprowadzaj¹
je do mowy czynnej bez podtekstów,

ironii, z³ośliwości, ukrytych znaczeń.
Ogromn¹ więc trudność sprawi im odbiór przys³owia, pojęcie abstrakcyjnych terminów, zrozumienie żartu,
zinterpretowanie poezji. Muszę wobec
tego w swoim terapeutycznym programie umieścić rubryczkę „rozumienie metafor”. Za każdym razem jednak
mam nieodparte wrażenie, że ta cecha
autystów to nie tylko językowy deficyt.
Byż może mojego ma³ego pacjenta
nie rozśmieszy opowiedziany przeze
mnie dowcip, ale ja jako rozmówca
dostanę w zamian coś bezcennego,
czego na próżno mogę szukać po zatrzaśnięciu drzwi gabinetu: język osoby z autyzmem jest prostolinijny,
szczery, rzeczowy. Nie omami mnie
swoj¹ wypowiedzi¹, nie zmanipuluje,
postawi sprawę jasno.
Oto drugi: zaburzenia sensoryczne
– śnieg może być gor¹cy, szelest kartki g³ośniejszy od w³¹czonego telewizora, jedwab rani¹cy skórę niczym
w³osiennica. Mój świat jest p³aski,
zdystansowany na bezpieczn¹ odleg³ość przez zmys³y. Ich – wypuk³y:
receptory dotykowe w skórze s¹ raz
wciskane z si³¹ kilku ton, gdy muśnie
je piórko, a raz domagaj¹ się ściskania kocami, by w ogóle poczuć dotyk.
Uderzenie ³askocze, czekolada jest
gorzka, a mas³o ma konsystencje robaka. Dzieci z autyzmem – na pozór
wyizolowane, zamknięte w sobie, odwrócone do świata plecami, wydawa³oby się bez drzwi i okien niczym monady. A może to w³aśnie one czuj¹
i doświadczaj¹ z tego świata dużo
więcej niż ja.
Oto trzeci: fiksacje i stereotypie.
Czteroletnia Weronika uwielbia machać. Nie, nie do kolegów ani przechodniów. Łapie dostrzeżon¹ w k¹cie
wst¹żeczkę, o której ja nie mia³am
pojęcia, chociaż spędzam w tym pomieszczeniu kilka godzin dziennie, i
trzepocze ni¹ w górę i w dó³. Nigdy
na boki. Gdy jest to forma nagrody,
zabieram jej ży³ki, wstęgi, chusty i tęczowe sprężyny po trzech minutach.

Gdybym tego nie zrobi³a, trwa³oby to
pewnie godzinami i dziewczynka przed³uża³aby w nieskończoność chwile
odcięcia od zewnętrznych bodźców.
Dlatego sznurki musz¹ być pochowane, minuty przyjemności limitowane,
wykupione dobrze wykonanym zadaniem. Kiedy jednak patrzę na wiruj¹ce
wertykalnie wstęgi, b¹czki kręc¹ce się
tak szybko, jak nie wiruje żadna planeta, rytmiczne zginanie i prostowanie ręki, przez u³amek sekundy mam
wrażenie, że to rytualne tańce, instynktowne i trochę szamańskie zaklinanie
rzeczywistości, próba przeb³agania
świata, by wreszcie przesta³ boleć.
Ja nie potrafię się do³¹czyć do tego rytua³u, ale zdarzaj¹ się chwile,
kiedy... niemówi¹ca, niepos³uguj¹ca
się żadnym alternatywnym systemem
komunikacji Weronika krztusi się ze
śmiechu, gdy spomiędzy palców wymsknie mi się chips-nagroda i upadnie na blat; świetnie funkcjonuj¹ca
Asia uzna, że jestem godna zaufania
i każde spotkanie będzie zaczynać od
nurtuj¹cego j¹ szpiku kości pytania:
czy s³oń boi się myszy? Czy to śmieje
się popsuty biosfenolem neuron? Czy
pytanie należy zakwalifikować jako
zwyk³¹ echolalię albo fiksację wymienion¹ w punkcie trzecim opinii
nr 115/2012? Nie s¹dzę.

bić taflę szk³a, a ona się ugina i tam s¹
wszyscy, a naprzeciw ja”, pomyśla³am
o osobach z autyzmem, oddzielonych
od nas weneckim lustrem.
Kilka lat temu zrobi³am prost¹ grę.
Gwiazdor bajkowym stworkom rozdawa³ prezenty. Aby wybrać odpowiedni, trzeba by³o rozwi¹zać s³uchow¹ zagadkę. Dla myszki przeznaczone by³o duże pud³o przewi¹zane czerwon¹ kokard¹. Trzyletnia dziewczynka z autyzmem, nie próbuj¹c nawet
pos³uchać polecenia, uparcie podawa³a zwierz¹tku trójk¹tn¹ paczuszkę
przypominaj¹c¹ serek. Za każdym razem s³ysza³a dźwięk b³ędu, a wybrany przez ni¹ prezent wraca³ na swoje
miejsce. Ma³a wpad³a w histerię i zaczę³a bardzo g³ośno krzyczeć, patrz¹c
przed siebie. Tzw. „procedura postępowania w przypadku wyst¹pienia zachowań niepoż¹danych” jest bardzo
prosta: przeczekać, zawo³ać po imieniu lub wydać proste polecenie, jeśli
nie zareaguje, zastosować jeszcze prostszy komunikat typu: „klaśnij”. Przyj¹ć, że krzyk to wina neurouszkodzeń.

najważniejszym etapie dla rozwoju
uk³adu nerwowego, gdy jesteśmy jeszcze noworodkami, oczy maj¹ często
kolor b³ękitu, jakby dzieci by³y w sta³ym kontakcie z bogami. Jednak nawet, kiedy oczy staj¹ się już tylko szare, w mózgu dalej zachodz¹ zmiany.
Rozwija się do 20 roku życia, by już
w 35. zacz¹ć się starzeć. Mój mózg
nieustannie pracuje: tworzy nowe po³¹czenia między neuronami, zape³nia
szufladki hipokampa wspomnieniami, tryska elektryczn¹ energi¹. Jedno
zwarcie, drugie, trzecie, być może
jeszcze porz¹dna dawka biosfenolu
w lunchu i za kilka lat zacznę używać
mocniejszej szminki. Wcale nie dlatego, że zmieni mi się gust, po prostu
mój mózg będzie tworzy³ inny obraz
rzeczywistości – kolory będ¹ mi się
wydawać bledsze. Aby się nauczyć
na pamięć wiersza, będę wy³¹czać
telewizor i radio, bo przeskakiwanie
między aktywnościami nie będzie już
dla moich szarych komórek takie proste. Ma³e, duże, ogromne neurozmiany
dotycz¹ nas wszystkich, nie tylko osób

Dzień, w którym poda myszce w³aściwy prezent ze spokojem, zanotować
jako sukces w pracowniczej dokumentacji.
To nie by³ krzyk zez³oszczonego
dziecka. To krzyk cz³owieka, który
misternie próbuje uporz¹dkować
świat schematami, by czuć się bezpiecznie, w którym myszka musi dostaæ serek, by rzeczywistość da³a się
ogarn¹ć. I który przeze mnie rozsypa³
się w drobny mak jak szk³o.

z autyzmem. U nas wszystkich sprawiaj¹, że żyjemy w matrixie, w światach równoleg³ych: mój mózg stale
odbiera i tworzy teksty, nawet gdy
mam zamknięte usta, twój nie lubi
s³ów i myśli obrazami; mój mózg jest
zalewany endorfinami na koncercie,
twój w czasie machania wst¹żk¹; ja
boję się paj¹ków, a ty myszy – jak
s³oń Asi.
Widz w oczach dzieci z autyzmem
zmęczenie. Patrz¹ na mnie z daleka,
resztk¹ si³ g³oskuj¹c s³owo, nazywaj¹c zabawki, od niechcenia pokazuj¹c
wierszyk. Wyrwani ze swojej rzeczywistości, przestraszeni goście w naszym świecie. Codziennie, bez pytania, w³¹czani w nasz sposób egzystowania. Myślę, że w zamian powinniśmy chociaż pokazywać światu ich
rzeczywistość. Tyle, ile o niej wiemy.
Co roku, drugiego kwietnia, odbywa
się akcja popularyzuj¹ca wiedzę o autyzmie. Jej znakiem jest lampa, has³em: „Zapal niebieskie świat³o dla autyzmu”.
Niebieskie jak tafla szk³a.

3. Lustro
Nie wiem, ile mog³am mieć wtedy
lat, czy by³am w liceum, czy na studiach. Ale gdy po raz pierwszy us³ysza³am piosenkę z Metra: „chcę roz-

4. „L” jak lampa
Mózg każdego cz³owieka podlega przemianom. Wielu z nas, w zamierzch³ych czasach... niemowlęctwa,
by³o np. synestetykami. Być może,
kiedy s³yszeliśmy „L” jak lampa, widzieliśmy kolor niebieski. Po³¹czenia
te jednak zosta³y uznane przez nasz
umys³ za zbędne i usunięte. Kiedy ogl¹dam Boga z fresków Micha³a Anio³a, zawsze myślę, że powinien trzymać w ręku d³uto. Ociosywanie mózgu to stwarzanie cz³owieka. W tym

