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STOWARZYSZENIE NA RZECZ INFORMACJI I BADAŃ NAD MUTYZMEM 

WYBIÓRCZYM 

Niniejszy artykuł został napisany przez rodzica, w celu szerzenia wiedzy na temat zaburzenia,  

z którym zmaga się jego córka. 

Co to jest mutyzm wybiórczy? 

Jeśli ktoś ma aparat słuchowy, wtedy wiadomo, że ma on problemy z usłyszeniem tego, co się do 

niego mówi.  Jeśli ktoś jeździ na wózku inwalidzkim, wtedy wiadomo, że ma trudności  

z poruszaniem się.  Ktoś, kto się jąka może mieć problemy z wyrażeniem tego, co ma na myśli.  

Ci wszyscy ludzie mają pewnego rodzaju zaburzenia. Mutyzm wybiórczy to także zaburzenie, 

jednak niektórym ludziom bardzo trudno jest je zrozumieć. 

  

Wielu z nas doświadczyło takiej sytuacji, w której odczuwaliśmy wielki strach, lub w której 

czuliśmy się bardzo nieswojo.  Nie zawsze się do tego przyznajemy - może inni ludzie wyśmialiby 

nas lub powiedzieli, że jesteśmy niemądrzy. Ale dla nas ten strach był bardzo prawdziwy.  Być 

może boimy się pająków i nie jesteśmy w stanie wejść do pokoju, w którym znajduje się chociażby 

jeden.  Niektórzy boją się wysokości, latania, zamkniętych przestrzeni, wody, psów, czy nawet 

kotów.  Mogą zrobić wtedy wiele, aby tylko uniknąć sytuacji, w której będą musieli stawić czoła 

temu, co ich przeraża.  Taki strach nazywamy fobią. 

  

Postarajcie się wyobrazić sobie siebie w sytuacji, w której poczulibyście się bardzo niepewnie.  

Co wtedy się dzieje?  Wasze serce bije szybciej, możecie się pocić, stracić oddech, może wam być 

niedobrze, możecie się rumienić, może wasze usta, ręce lub nogi zaczną drżeć.  Wasz mózg odebrał 

sygnały o potencjalnym zagrożeniu i zaczął uruchamiać mechanizmy obronne, które pomogą wam 

się w tej sytuacji odnaleźć. 

  

Osoba dotknięta mutyzmem wybiórczym także ma fobię.  Takie osoby umieją mówić i chcą mówić, 

ale często po prostu nie mogą tego zrobić.  Zachowują się zupełnie normalnie w otoczeniu,  

w którym czują się pewnie i gdzie są zrelaksowane.  Na przykład we własnym domu bardzo często 

są rozmowne, głośne, zabawne, a nawet lubią rządzić innymi. 

  

Jednak w większości, nie znanych sobie środowisk, także w przedszkolu czy szkole, będą odczuwać 

prawdziwy lęk, tak jakby cały czas musieli występować przed innymi na scenie.  To uczucie jeszcze 

się pogłębi, kiedy będą wiedzieli, że inni oczekują od nich, żeby coś powiedzieli.  Wtedy wręcz nie 

mogą wydobyć z siebie głosu, albo mogą tylko wyszeptać.  Może to być odbierane jako 

nieśmiałość, jednak jest to coś zupełnie innego, a osoba, która ma problemy z mówieniem 

niekoniecznie musi być nieśmiała.  Ludzie którzy wspominali i opisywali swoje uczucia w takich 

momentach mówili o swoich gardłach, które były zaciśnięte lub nawet sparaliżowane. 

  

Nie powinno nas więc dziwić, że takie osoby będą chciały unikać nieprzyjemnych doświadczeń 

związanych z głośnym i publicznym mówieniem.  Mogą spróbować komunikować się w inny 

sposób na przykład potakując lub potrząsając głową.  Są bardzo wrażliwe na to, jak widzą ich inni  



i łatwo je zranić.  Boją się tego, że będą inni od wszystkich, prześladowani, krytykowani lub 

odrzuceni, a przede wszystkim nie chcą, aby ktokolwiek wiedział, że się boją. 

  

Dlatego zaczynają unikać aktywności, w których tak naprawdę chcieliby wziąć udział.  Wiedzą, że 

mówienie prowadzi do akceptacji i zdobywania przyjaciół, ale właśnie mówienie, a szczególnie 

rozpoczynanie rozmowy, jest dla nich ogromnie trudne.  Unikają mówienia odsuwając się od ludzi  

i izolując się od nich.  Przez to nie mogą dobrze funkcjonować w społeczeństwie.  Stają się bardzo 

samotni, nawet jeśli nie są typem samotnika.  Bywa, że bronią się udając, a nawet wierząc w to, że 

to oni zdecydowali, aby tak się stało i wcale nie potrzebują kontaktu z innymi. 

Wybrane fakty: 

 Wcześniej uznawano, że mutyzm wybiórczy jest bardzo rzadki, jednak teraz jest diagnozowany 

równie często jak autyzm. 

 Częściej występuje u dziewczynek niż u chłopców. 

 Nie rozpoznano jednej przyczyny mutyzmu, jednak czynniki emocjonalne, psychologiczne  

i społeczne mogą wpłynąć na jego rozwój. 

  

Dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym często... 

  

• mają trudności, żeby patrzeć na innych, kiedy odczuwają silny lęk - odwracają głowę,  

i może się wydawać, że ignorują tego, kto do nich mówi. Sprawiają wrażenie, że są 

niegrzeczne, jednak to nie jest prawda - one po prostu nie potrafią w danej chwili, 

odpowiedzieć; 

• nie uśmiechają się, a ich twarz nie wyraża żadnych emocji, kiedy odczuwają silny lęk.  

W szkole czy przedszkolu często cały czas czują się bardzo niekomfortowo, dlatego trudno 

jest im się uśmiechać i okazywać prawdziwe emocje. Nawet jeśli mają wielkie poczucie 

humoru; 

• poruszają się sztywno i dziwnie, kiedy odczuwają lęk lub jeśli myślą, że są obserwowane; 

• mają wielkie trudności, żeby odezwać się podczas sprawdzania listy obecności, 

odpowiedzieć 'cześć', 'do widzenia' lub 'dziękuję' - to może się wydawać niegrzeczne, 

jednak one wcale nie robią tego celowo; 

• w każdej sytuacji potrzebują dużo czasu, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 
• przejmują się wszystkim bardziej niż inni; 

• są bardzo wrażliwe na hałas, dotyk lub tłum; 

• są inteligentne, spostrzegawcze i dociekliwe; 

• są bardzo wrażliwe na to co inni myślą i czują; 

• mają trudności z wyrażaniem swoich emocji; 

• posiadają dobrze rozwinięte umiejętności koncentracji. 
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