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Wprowadzenie

Jednym z podstawowych fenomenów psychicznego funkcjonowania 
jest zdolność do myślenia i nadawania znaczeń zachowaniom i do
świadczeniom emocjonalnym. W psychologii -  w zależności od przyj
mowanej perspektywy badawczej -  zjawisko to określa się różnymi 
terminami, między innymi: „symbolizacja”, „mentalizowanie”, „funk
cjonowanie refleksyjne”, „teoria umysłu” czy „poznanie społeczne”. 
Każde z tych pojęć ma specyficzny zakres znaczeniowy i kładzie akcent 
na nieco inne aspekty badanego zjawiska. Jednocześnie wszystkie te 
terminy opisują procesy psychiczne, które pozwalają rozumieć zacho
wanie jako pochodną stanów wewnętrznych, a tym samym warunkują 
właściwą regulację emocjonalną i komunikację.

Podstawowy dla psychoanalizy term in -  symbolizacja -  akcentuje 
proces budowania symboli -  obrazów i słów, które mogą wyrażać tre
ści emocjonalne. Natomiast powszechnie stosowane w akademickiej 
psychologii rozwojowej terminy: „teoria umysłu” i „czytanie w umy
śle” zwracają uwagę na procesy wnioskowania o stanach w ewnętrz
nych oraz wyjaśniania i przewidywania zachowań zarówno własnych, 
jak i innych ludzi. Chociaż w tym obszarze badań początkowo sku
piano się na procesach wnioskowania o przekonaniach i intencjach, 
obecnie mówi się również o rozumieniu emocji. Stąd też w literatu
rze przedmiotu można spotkać terminy: „gorąca teoria umysłu” czy 
„mentalizowanie”. Drugi z nich, charakterystyczny dla koncepcji Pete
ra Fonagya, odnosi się do procesów budowania reprezentacji stanów 
emocjonalnych i opartego na tych reprezentacjach procesu samoregu- 
lacji. Koncepcja Fonagya, która jest dyskutowana przez akademickich 
psychologów rozwojowych, a jednocześnie wyrasta z teorii psycho
analitycznych, stanowi dowód, że i psychoanalitycy, i psychologowie 
rozwojowi zajmują się tym samym zjawiskiem -  rozw ojem  procesów  
nadaw an ia  znaczeń.
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Psychoanaliza udostępnia ciekawą perspektywę rozumienia rozwoju 
symbolizacji. Bogactwo psychoanalitycznych konceptualizacji tego 
procesu wynika z trzech podstawowych faktów. Po pierwsze, celem ak
tywności analitycznej jest zrozumienie funkcjonowania psychicznego 
drugiej osoby. W centrum zainteresowania analityka znajduje się spo
sób, w jaki pacjent buduje wiedzę o świecie, jak ją przetwarza i komu
nikuje. Teorie psychoanalityczne, które wyrastają z doświadczeń kli
nicznych i stanowią próbę konceptualizacji obserwowanych zjawisk, 
opisują więc procesy rozwoju myślenia, zainteresowania światem, 
tworzenia symboli. Po drugie, myślenie jest narzędziem pracy anali
tyków. Terapia analityczna, jako terapia mówiona, polega na komuni
kowaniu pacjentowi myśli na tem at jego funkcjonowania. Zrozumiały 
jest więc fakt, że teorie dotyczące techniki analitycznej kładą nacisk na 
zdolność analityka do nadawania znaczeń doświadczeniom emocjo
nalnym. Po trzecie, współczesna psychoanaliza uznaje, że relacja tera
peutyczna jest kontekstem rozwoju. Zgodnie z takim ujęciem pacjent 
rozwija funkcję myślenia dzięki procesowi nadawania znaczeń, który 
zachodzi w relacji z analitykiem.

Wydaje się więc, że dyskusja nad rozwojem zdolności symbolizacji 
powinna uwzględniać opracowania psychoanalityczne. W literaturze 
przedmiotu brakuje jednak stosownej monografii. W Polsce dostęp
na jest, wydana w 2012 roku, książka dr hab. Marty Białeckiej-Pikul 
Rozwój refleksji nad myśleniem, która prezentuje akademickie teorie 
rozwoju myślenia o procesach wewnętrznych. Perspektywa psycholo
gii akademickiej jest więc dostępna Czytelnikom, psychoanalityczna 
-  niestety nie.

Celem niniejszego opracowania jest przegląd  w ybranych teo rii psy
choanalitycznych, k tóre dotyczą rozw oju symbolizacji. Uwzględni
łam teorie, które albo są opracowaniami klasycznymi, albo wpisują się 
w nurt współczesnej psychoanalizy, która prowadzi dialog z psycholo
gią poznawczą i neurobiologią.
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Spośród klasycznych teorii psychoanalitycznych wybrałam te, które 
kształtują polską psychoanalizę -  tradycyjne idee Zygmunta Freuda 
(rozdz. 1 i rozdz. 2) oraz opracowania przedstawicieli psychoanalizy 
brytyjskiej: Melanie Klein (rozdz. 3), Hanny Segal (rozdz. 4), Wilfreda 
Biona (rozdz. 5) oraz Donalda Winnicotta (rozdz. 6). Obrazując współ
czesną psychoanalizę, przywołałam idee Antonina Ferra (rozdz. 7.1), 
Danielle Quinodoz (rozdz. 7.2) i Neville’a Symingtona (rozdz. 7.3). 
Koncepcje te funkcjonują równolegle do teorii „pomostowych” po
między psychoanalizą a psychologią akademicką, takich jak teoria 
mentalizacji Petera Fonagya (rozdz. 8) i teoria kodów wielokrotnych 
Wilmy Bucci (rozdz. 9). Specyficzny obszar badań stanowi neuropsy- 
choanaliza; psychoanalityczne idee związane z symbolizacją można 
więc analizować, odwołując się również do ustaleń w dziedzinie nauk
0 poznaniu (rozdz. 10). W ostatnim rozdziale -  chcąc ukazać punkty 
wspólne i możliwe obszary inspiracji -  podjęłam próbę analizy wybra
nych zagadnień dotyczących rozwoju myślenia i jego uwarunkowań, 
porównując ich funkcjonowanie w obrębie psychoanalizy kleinowskiej
1 psychologii akademickiej (rozdz. 11).

Chociaż w opracowaniu została podjęta próba sygnalizacji różnych 
perspektyw psychoanalitycznych, książka prezentuje przede wszystkim 
zjawisko symbolizacji w opracowaniu psychoanalityków kleinowskich. 
Publikacja ta nie stanowi więc całościowego opracowania, może być 
jednak punktem wyjścia do analizy innych, zróżnicowanych w obrębie 
psychoanalizy, perspektyw teoretycznych.

Moim celem była prezentacja teorii psychoanalitycznych, która 
uwzględniałaby złożoność idei, a jednocześnie była klarowna dla osób, 
które -  choć znają podstawowe założenia psychoanalizy -  nie są z psy
choanalizą bliżej zaznajomione. Starałam się nie dokonywać zbyt du
żych uproszczeń, równocześnie jednak zrozumiale prezentować poglą
dy psychoanalityczne. To było ogromne wyzwanie, zapewne w wielu 
momentach mu nie podołałam. Mam jednak nadzieję, że dla psycho
logów akademickich niniejsze opracowanie będzie przydatnym opi
sem tego, jak wybrane teorie psychoanalityczne ujmują rozwój sym- 
bolizacji. Jednocześnie liczę, że będzie ono pomocne dla wszystkich
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osób, które rozpoczynają szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej 
-  poprzez systematyzację teorii i uwzględnienie koncepcji mniej zna
nych. Innymi słowy, kończąc pisanie tej książki i oddając ją  w Państwa 
ręce, życzę sobie, aby była ona źródłem nowych myśli -  czyli żeby była 
żywa.



Teoria popędowa

Psychoanaliza je s t  teo rią  funkcjonow ania psychicznego, m etodą 
b adan ia  i leczenia, opartą na obserwacjach klinicznych i wyjaśnia
jących je koncepcjach Zygmunta Freuda (zob. np. Freud, 1910/2012, 
1917/2012, 1922/1955). Ponieważ Freud koncentrował się na popę
dach, czyli biologicznych potrzebach, które mają swój korelat psychicz
ny i -  tworząc stan napięcia -  wymagają określonej pracy psychicznej 
(Freud, 1915/2009), jego teoria jest określana jako teoria popędowa. 
Wszystkie późniejsze psychoanalityczne teorie są zakorzenione w teo
rii Freuda, a jeśli nawet znacznie od niej odbiegają, to akceptują pod
stawowy fakt psychoanalityczny -  funkcjonowanie człowieka moż
na zrozumieć tylko wtedy, gdy uwzględnia się nieświadomy poziom 
funkcjonowania psychicznego. Dlatego też w pierwszej części książki 
będą dyskutowane poglądy Freuda na rozwój myślenia (rozdz. 1) oraz 
wczesne psychoanalityczne koncepcje tworzenia symboli (rozdz. 2). 
Choć idee te były przedmiotem znaczących rewizji teoretycznych, są 
nadal obecne w dyskursie psychoanalitycznym; znajdują również swój 
wyraz w wiedzy powszechnej, kulturze i sztuce.

1. Teoria rozwoju myślenia Zygmunta Freuda

W niniejszym rozdziale zostaną omówione podstawowe -  ze względu 
na cel niniejszego opracowania -  założenia dotyczące funkcjonowania 
psychicznego. Takie terminy jak „ego” czy „nieświadomość” przyna
leżą do podstawowych pojęć psychoanalizy, a zaproponowane przez 
Freuda modele funkcjonowania psychiki będą powracały w później
szych, omawianych na łamach tej książki teoriach psychoanalitycz
nych. W pierwszej kolejności będą więc prezentowane modele aparatu
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psychicznego (rozdz. 1.1) oraz dwie zasady funkcjonowania psychiki 
-  zasada przyjemności i zasada rzeczywistości (rozdz. 1.2). Ponieważ 
głównym zagadnieniem jest rozwój myślenia, w kolejnych częściach 
będą dyskutowane tzw. procesy pierwotne i w tórne (rozdz. 1.3) oraz 
myślenie rozumiane jako proces łączenia energii popędowej z jej re
prezentacją psychiczną (rozdz. 1.4).

1.1 Modele aparatu psychicznego

W teorii Freuda term in „aparat psychiczny” odnosi się do struk tury  
psychiki i sposobu je j funkcjonow ania. Freud rozpatrywał aparat 
psychiczny z trzech perspektyw: ekonomicznej, topograficznej i struk
turalnej (Fhaner, 1989/1996).

Z perspektywy ekonomicznej procesy psychiczne są tłumaczone 
jako wyraz przepływu energii psychicznej, jej dystrybucji i związa
nia z różnymi obiektami. W czasach Freuda pojęcie energii było po
wszechnie stosowane w naukach przyrodniczych, stąd też próba za
symilowania takiego modelu do opisu funkcjonowania psychicznego. 
Początkowo Freud ujmował to materialistycznie i mechanistycznie, 
przyrównując psychikę do maszyny parowej -  pewna ilość energii po
woduje ciśnienie i wprawia w ruch. Potem jednak odszedł od takiego 
opisu psychiki, a energia psychiczna zaczęła odpowiadać sile uczuć 
lub pragnienia związanego z danym obiektem. Jeśli kogoś kochamy, 
to -  w kategoriach ekonomicznych -  nasza energia psychiczna (zaan
gażowanie emocjonalne) jest związana z konkretną osobą (obiektem), 
podobnie gdy kogoś nienawidzimy.

W modelu topograficznym aparat psychiczny jest opisywany jako 
złożony z trzech systemów: nieświadomości, przedświadomości 
i świadomości. System świadomy zawiera treści -  myśli, wyobraże
nia, odczucia -  których jesteśmy świadomi. System przedświadomy 
natom iast -  treści, które nie są nam w danym momencie dostępne, 
ale mogą się stać treścią świadomości, na przykład różne wspomnie
nia, które możemy przywołać, gdy zostaniemy na nie ukierunkowani. 
System nieświadomy zawiera natom iast treści, które są dla nas zu
pełnie niedostępne, niezależnie od ukierunkowania uwagi i wysiłku. 
Co istotne, systemy -  nieświadomy oraz przedświadomy i świadomy
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-  różnią się jakościami funkcjonowania. I tak w nieświadomości do
minują procesy pierwotne, które są irracjonalne, nie uwzględniają 
zasad logiki oraz wymogów rzeczywistości. Wyobrażenia, które są 
fantazjami, mieszają się ze wspomnieniami realnych zdarzeń, tym sa
mym -  w przeżyciu -  mając identyczną siłę oddziaływania. System 
przedświadomy i świadomy charakteryzują zaś procesy wtórne: ra
cjonalne, zgodne ze znaną nam logiką, uwzględniające rzeczywistość 
(szczegółowe omówienie procesów pierwotnych i wtórnych znajduje 
się w rozdz. 1.3).

Model strukturalny1 opisuje natom iast aparat psychiczny jako 
złożony z trzech instancji, czyli grup funkcji psychicznych: id, ego 
i superego. Id -  najstarsza i rozwojowo pierw otna część aparatu 
psychicznego -  jest instancją popędową. Innymi słowy, to ta część 
psychiki, która reprezentuje nasze pragnienia popędowe. Co istotne, 
stan napięcia związany z istnieniem potrzeby jest odczuwany jako coś 
nieprzyjemnego, dominuje więc ukierunkowanie na natychmiastowe 
zaspokojenie, bez względu na w arunki (nie ma pytań: Czy mogę? 
Czy to odpowiedni moment? itp.). W toku rozwoju wyłania się jed 
nak ego, czyli instancja, która pełni funkcję pośredniczącą między id 
a rzeczywistością. Ego mediuje więc między pragnieniam i a aktual
nymi możliwościami ich zaspokojenia; wypiera popędowe pragnie
nia i ham uje natychmiastowe zaspokojenie. Superego jest ostatnią 
instancją, również rozwojowo najpóźniej się pojawiającą. To ta część

Popęd jest jednym  z podstawowych pojęć w psychoanalizie. 
Jest to wewnętrzna siła (np. głód), która aktywuje i kieru
je działaniem organizmu (np. poszukiwanie jedzenia) do 
określonego celu (np. stanu sytości), osiąganego za pomocą 
obiektu (np. jedzenia). Jest to siła wewnętrzna, od której -  
w  przeciwieństwie do bodźców zewnętrznych -  nie można 
uciec (Freud, 1915/2009). Freud wyróżniał dwie główne 
grupy popędów (i związanych z nimi energii): popędy ży
cia (energia m iłosna lub energia libidinalna) oraz popędy  
śmierci (energia agresywna) (zob. omówienie np. w: Leźni- 
cka-Łoś, 2012, s. 20-22).

1 Określany również jako drugi model topograficzny bądź druga topika (zob. szcze
gółowe omówienie rozumienia nieświadomości w topice I i II w: Przybyła, 2009).
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psychiki, która jest wynikiem procesów identyfikacji z autorytetam i 
albo inaczej: wynikiem uw ew nętrzniania norm społecznych, zaka
zów, nakazów.

Podsumowując, id to instancja popędowa, superego -  kontrolująca, 
wydająca zakazy i tworząca ideały, a ego -  instancja pośrednicząca. 
Ciekawą ilustracją takiego modelu psychiki jest sen opowiedziany 
w pierwszym tygodniu analizy przez jednego z pacjentów Hanny Se
gal (koncepcje teoretyczne tej autorki zostaną omówione w dalszej 
części książki). Pacjent ten, jak podkreślała Segal, nigdy nie czytał 
literatury psychoanalitycznej i nie miał wiedzy na tem at opisywanych 
przez Freuda instancji psychicznych:

Pacjent, który był oficerem marynarki wojennej, śnił o piramidzie. U jej 
podstawy znajdowała się grupa nieokrzesanych marynarzy, niosących 
na głowach ciężką złotą księgę. Na księdze tej stał oficer marynarki 
w  tej samej randze co pacjent, a na jego ram ionach stał admirał. Admi
rał zdawał się -  jak  mówił pacjent -  wywierać z góry silny nacisk i bu 
dził nie mniejszą grozę niż tłum  marynarzy tworzących podstawę pira
midy i napierających na niego z dołu. Opowiedziawszy ten sen, pacjent 
powiedział: „To jestem  ja, to jest mój świat. Złota księga przedstawia 
złoty środek, drogę, którą próbuję podążać. Z jednej strony jestem  pod 
presją moich popędów i pragnień, a z drugiej zakazów płynących z m o
jego sumienia”. (...) Jego [pacjenta -  przypis M.S.] główny mechanizm 
obronny -  wyparcie -  jest reprezentowany w  fantazji przez połączo
ny nacisk admiralskiego superego i ego oficera m arynarki próbujących 
podporządkować i utrzymywać popędy znajdujące się na niższym po
ziomie. Jego struktura osobowości jest również wyraźnie reprezento
w ana przez trzy warstwy: popędy prące w  górę, superego naciskające 
od góry oraz jego własne ego odczuwane jako ściśnięte i ograniczone 
przez te dwie siły (Segal, 1964/2005, s. 36-37).

Warto w tym miejscu podkreślić, że opis aparatu psychicznego -  
jego struktury i funkcjonowania -  jest pewną użyteczną klinicznie 
metaforą. Często dochodzi do konkretnego odbioru tych opisów2, 
a w konsekwencji zarzutów, że Freud „wydawał się postrzegać struk
turę umysłu tak, jakby zawierała ona obiekty antropomorficzne lub 
»człowiekopodobne«. (...) Freud (...) nie sugeruje przecież, że w na
szej nieświadomości tkwi jakiś mały człowieczek, ale że jest to jedna

2 Jest to ogólny problem (reifikacji) pojęć psychoanalitycznych -  często zapomina się, 
że są to wyłącznie pojęcia teoretyczne, a nie opisy realnie istniejących bytów.
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z nieświadomych fantazji, które mamy na tem at zawartości naszego 
ciała i psyche” (Segal, 1964/2005, s. 27).

1.2 Zasada przyjemności i rzeczywistości

Freud postulował istnienie dwóch zasad funkcjonowania psychiczne
go: przyjemności i rzeczywistości. Pierwotną zasadą, regulującą funk
cje psychiczne, jest zasada przyjemności (określana również jako zasa
da rozkoszy -  braku rozkoszy). Zgodnie z nią działalność psychiczna 
jednostki jest ukierunkowana na unikanie tego, co nieprzyjemne, oraz 
dążenie do przyjemności. Nieprzyjemność, której jednostka unika, wy
nika ze związanego z popędami czy pragnieniami napięcia. Kiedy pa
nuje zasada przyjemności, nieprzyjemny (bolesny) stan napięcia jest 
redukowany przez halucynacje. Innymi słowy, niemowlę stara się za
spokoić swoje potrzeby poprzez stworzenie halucynacji na podstawie 
wcześniejszego doznania zaspokojenia. Na przykład odczuwając głód, 
dziecko może halucynować stan zaspokojenia, czyli sytości. Obecna 
od początku życia tendencja do redukcji napięcia może być opisywana 
jako wrodzona skłonność do utrzymywania homeostazy, pewnej rów
nowagi w organizmie3 (Fhaner, 1989/1996).

A zatem w początkowym okresie życia, kiedy zasada przyjemności 
reguluje funkcje psychiczne, halucynacyjne zaspokajanie pragnień jest 
dominującą formą redukcji napięcia. Wówczas ruchy mają bezcelowy 
charakter, stanowią formę rozładowania napięcia psychicznego. Halu
cynacja jednak, nawet jeśli opiera się na doświadczeniach zaspokoje
nia, nie pozwala na prawdziwe i trwałe zaspokojenie. Pojawiające się 
więc doświadczenie braku zaspokojenia zmusza do ukierunkowania 
na rzeczywistość. Jak pisał Freud:

Dopiero niewystąpienie oczekiwanego zaspokojenia, rozczarowanie, 
pociągnęło za sobą skutek polegający na tym, iż zrezygnowano z tej 
próby zaspokojenia na drodze halucynacji. Zamiast tego aparat psy
chiczny musiał się zdecydować na wyobrażenie sobie realnych stosun
ków panujących w  świecie zewnętrznym i na dążenie do ich realnej

3 Freud często pisał o dążeniu do minimalnego poziomu napięcia. Jak zwraca jednak 
uwagę Rycroft (1972), współcześnie interpretuje się tę „minimalność” jako „optymalny 
stan” napięcia.
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zmiany. W ten sposób wprowadzona została nowa zasada aktywności 
psychicznej; nie przedstawiano już sobie tego, co przyjemne, lecz to, 
co realne, naw et jeśli miałoby to być niemiłe. Owo ustanowienie za
sady rzeczywistości okazało się posunięciem brzemiennym w  konse
kwencje (Freud, 1911/2009, s. 8, wyróżnienia M.S).

Konsekwencje, o których pisał Freud, to konkretne zmiany w funk
cjonowaniu psychicznym. Ponieważ świat zewnętrzny zaczyna mieć 
większe znaczenie, ważniejszą rolę zaczynają odgrywać narządy 
zmysłów pozwalające na percepcję rzeczywistości. Rozwijają się 
funkcje uwagi, języka i pamięci, dzięki czemu jednostka zostaje wy
posażona w skuteczne narzędzia w spółdziałania ze środowiskiem 
(Freud, 1911/2009; por. Fhaner, 1989/1996). Pojawia się również 
sądzenie, które polega na porównywaniu wyobrażenia z rzeczywi
stością, oraz m yślenie będące formą działania eksperymentalnego, 
które wykorzystuje mniejszą niż działanie ilość energii. Zmienia się 
również funkcja ruchów. Gdy dominowała zasada przyjemności, ru
chy miały na celu odciążenie aparatu psychicznego od nadmiarów 
bodźców. Można powiedzieć, że była to forma rozładowania napię- 
cia4. Wraz z ustanowieniem  zasady rzeczywistości funkcja ruchów 
się zmienia -  mają one służyć celowej zmianie rzeczywistości. In
nymi słowy, odprowadzenie motoryczne (rozładowanie) przekształ
ciło się w działanie. Możliwe jest rozpoznanie rzeczywistości i pod
jęcie aktywności ukierunkowanych na zmianę. Celem, podobnie jak 
w wypadku zasady przyjemności, jest zaspokojenie pragnień. Zasada 
rzeczywistości pozwala jednak na rozpoznawanie w arunków rzeczy-

Ponieważ Freud zakładał, że rozczarowanie pobudza rozwój 
poznawczy, często właśnie frustracja jest kojarzona z czynni
kiem rozwojowym. Wiąże się z tym pewien psychoanalitycz
ny dowcip: Jasiu nigdy nie mówił. Zawsze siadał z rodziną 
przy stole i jadł spokojnie obiad. Pewnego dnia, gdy na stole 
nie pojawił się kompot, Jasiu pyta: „A gdzie kompot?”. Zasko
czona rodzina krzyczy: „Jasiu, ty mówisz! Dlaczego wcześniej 
nie mówiłeś?”. „Bo zawsze był kompot”.

4 Nawiasem mówiąc, wszyscy z doświadczenia znamy te działania, które -  poza 
redukcją napięcia -  wydają się bezcelowe, na przykład krążenie po korytarzu w oczekiwa
niu na wynik egzaminu, nerwowe poruszanie nogami przed rozmową kwalifikacyjną itd.
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wistości i organizowanie działań, które pozwalają na zgodne z tymi 
w arunkam i zaspokojenie pragnień:

(...) zasada rozkoszy zastąpiona została zasadą rzeczywistości, która 
-  nie wyrzekając się zamiaru, jakim  jest ostateczny zysk rozkoszy -  wy
maga odsunięcia zaspokojenia i realizuje ten wymóg, domaga się wy
rzeczenia niektórych możliwości zaspokojenia oraz niesie ze sobą wy
móg tolerowania przez jakiś czas jakiś braku rozkoszy, podążając długą 
drogą okrężną wiodącą do rozkoszy (Freud, 1920/2009, s. 165).

1.3 Procesy pierwotne i wtórne

Z zasadą przyjemności i zasadą rzeczywistości skojarzone są dwa 
sposoby funkcjonowania psychicznego: proces pierwotny i proces 
wtórny. Proces pierwotny, jak nazwa wskazuje, jest procesem (filo- 
i ontogenetycznie) rozwojowo pierwotnym. Na początku życia pro
cesy pierwotne -  kierowane zasadą przyjemności -  są jedyną formą 
procesów psychicznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę topograficzny 
i strukturalny model Freuda, powiemy, że są to procesy charaktery
styczne dla systemu nieświadomego czy systemu id. W dążeniu do 
uzyskania przyjemności i unikania nieprzyjemności proces pierwotny 
ignoruje kategorie czasu i przestrzeni, wymogi realności; jest ukie
runkowany wyłącznie na redukcję napięcia, na zaspokojenie. Me
chanizmy te nie uwzględniają wymogów życia codziennego -  czasu, 
przestrzeni, logiki.

Kiedy -  w wyniku braku zaspokojenia (rozczarowania) -  pojawia 
się zasada rzeczywistości, w tedy powstaje również tzw. proces w tór
ny. Jest on charakterystyczny dla systemu przedświadom ego i świa
domego. Funkcjonowanie w edług procesu wtórnego, który -  w czy
stej postaci -  jest racjonalnym, zorientowanym na rzeczywistość 
postrzeganiem, myśleniem i działaniem  zgodnym z zasadą logiki, 
pojawia się więc jako konsekwencja odkrycia, że jednostka -  chcąc 
zrealizować swoje pragnienia -  musi brać pod uwagę okoliczności 
świata zewnętrznego. Procesy w tórne rozwijają się wraz z rozwo
jem  ego i adaptacją do rzeczywistości. Choć pojawia się myślenie, 
to proces pierw otny będzie nadal obecny w naszym funkcjonowaniu 
psychicznym:
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W chwili ustanowienia rzeczywistości odszczepieniu uległ rodzaj aktyw
ności myślenia, zwolniony ze sprawdzianu rzeczywistości i podporządko
wany jedynie zasadzie rozkoszy. To fantazjowanie, które zaczyna się już 
w  chwili, gdy dziecko przystępuje do zabaw, sprawia, iż później kontynu
owane jest ono jako marzenia na jawie, rezygnując z oparcia o obiekty 
realne (Freud, 1911/2009, s. 10).

Podsumowując, na początku życia występuje proces pierwotny, 
podporządkowany zasadzie przyjemności -  jesteśmy skupieni tylko na 
przyjemności i unikaniu tego, co nieprzyjemne; nie rozpoznajemy re
alności, a potrzeby próbujemy zaspokajać, halucynacyjnie wyobraża
jąc sobie stan zaspokojenia. W takim stanie ruchy są bezcelowe, mają 
sens tylko w przestrzeni wyobrażenia czy halucynacji, pozwalają na 
rozładowanie napięcia. Potem jednak, gdy narasta frustracja i rozcza
rowanie, otwieramy się na świat -  dostrzegamy pewną realność (za
sada rzeczywistości i proces wtórny). To pozwoli nam podejmować 
intencjonalne działania ukierunkowane na zmianę. Proces pierwotny 
zostanie zdominowany procesem wtórnym, ale jakiś jego fragment bę
dzie nadal obecny, odszczepiony, w postaci fantazjowania. Dzieci będą 
fantazjować, przystępując do zabawy -  wówczas fantazjowanie będzie 
się opierało na realnych obiektach. Potem jednak będzie ewoluowało 
w marzenie na jawie, w którym przedmioty realne nie będą już po
trzebne.

1.4 Wiązanie

Freud rozróżniał pierwotne i wtórne procesy psychiczne. Pierwotne 
procesy są podporządkowane zasadzie przyjemności, dążą do natych
miastowego rozładowania, procesy wtórne natomiast -  czyli myśle
nie -  są podporządkowane zasadzie realności; dzięki nim dochodzi do 
uwzględnienia rzeczywistości, ograniczeń i możliwości realizacji prag
nień. Zgodnie z tym ujęciem myślenie jest formą eksperymentalnego 
działania (rozdz. 1.3).

Z dokonanym przez Freuda podziałem na procesy pierwotne i wtór
ne wiążą się trzy istotne pojęcia przynależne do ekonomicznego mode
lu aparatu psychicznego: energia swobodna, energia związana i „wiąza
nie” (Bindung). Energia swobodna, skojarzona z procesem pierwotnym,
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dąży do rozładowania najszybciej, najbardziej bezpośrednio; energia 
związana natomiast, skojarzona z procesem wtórnym, przemieszcza 
się w sposób kontrolowany. Podobnie jak, zdaniem Freuda, procesy 
pierwotne poprzedzają rozwój procesów wtórnych, tak swobodny stan 
energii jest uważany za rozwojowo wcześniejszy, a stan związany -  za 
charakterystyczny dla dojrzałego poziomu rozwoju struktur aparatu 
psychicznego. Najważniejszy jest tu proces „wiązania” -  wiązania swo
bodnej energii z ideami5. Procesy mentalne wyrastają z połączenia so
matycznej energii popędowej z jej psychicznymi reprezentacjami, czyli 
przekształcenia czegoś, co jest niementalne, w coś, co ma naturę men
talną (Laplanche i Pontalis, 1996; Fhanér, 1989/1996).

Warto podkreślić, że w ostatecznej wersji teorii popędowej Freud 
czyni z „wiązania” podstawową charakterystykę życia. Niszczenie two
rzonych czy możliwych powiązań jest natomiast przynależne agresji 
i śmierci:

Celem pierwszego z nich [popędu życia -  przypis M.S.] jest tworze
nie i zachowywanie coraz większych całości, a więc tworzenie i zacho
wywanie więzi, celem drugiego zaś [popędu śmierci -  przypis M.S.]
-  przeciwnie -  likwidowanie związków i tym samym, niszczenie rzeczy 
(Freud, 1940/1994, s. 102).

2. Teoria symbolizmu

Freud opisał procesy wtórne jako racjonalne, ukierunkowane na rze
czywistość myślenie. Sam rozwój procesów wtórnych i myślenia 
traktował jako wynik rozczarowania. Mówiąc w skrócie, gdy nie ma 
zaspokojenia, trzeba pomyśleć, jak je uzyskać (rozdz. 1.2 i 1.3). Jedno
cześnie -  w terminach ekonomicznych -  Freud traktował myślenie jako 
proces łączenia energii popędowej z jej psychicznymi reprezentacjami 
-  czyli proces wiązania energii somatycznej w myśl. Uważał, że proces

5 Freud, jak pokazują to Laplanche i Pontalis (1996), używał terminu „wiązanie” od 
początku swojej pracy (pierwsze definicje w książce Projekt psychologii z 1895 roku), 
odnajdujemy go więc w różnych momentach Freudowskich opracowań teoretycznych. 
W konsekwencji możliwe jest ujmowanie znaczenia „wiązania” na różnych poziomach 
-  od biologicznego (neuronalnego) do psychicznego. Zdecydowałam się skupić na opra
cowaniu istotnym z punktu analizy rozwoju myślenia.
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łączenia jest pochodną popędu życia, niszczenie połączeń natomiast -  
popędu śmierci (rozdz. 1.4). To były ważne idee, które inspirowały ko
lejne pokolenia psychoanalityków. Ale Freud odkrył przede wszystkim 
fakt, że różne zjawiska -  zachowania, sny, objawy -  mogą mieć zna
czenie. Badał symbole i proces ich powstawania (rozdz. 2.1). Oprócz 
teorii symbolizmu Freuda na omówienie zasługuje również teoria Er
nesta Jonesa. To Jones, kontynuując prace Freuda, starał się zdefinio
wać prawdziwy -  w sensie psychoanalitycznym -  symbol (rozdz. 2.2).

2.1 Teoria symbolizmu Zygmunta Freuda

Freud, oprócz opisu procesów wtórnych (myślenia) i sposobu wiąza
nia energii somatycznej w myśl, opisał proces tworzenia symbolu (zob. 
szczegółowe omówienie w: Petocz, 2004). Prezentacja jego poglądów 
na symbolizm jest jednak trudna, ponieważ Freud używał terminu 
„symbol” w dwóch znaczenia -  szerokim i wąskim. W szerokim ujęciu, 
charakterystycznym dla wczesnych prac Freuda, symbol jest pośrednią 
reprezentacją, w wąskim natomiast -  filogenetycznie ukształtowanym 
nieśw iadom ym  kodem 6 (Laplanche i Pontalis, 1996; Petocz, 2004).

Freud po raz pierwszy pisał o symbolu i znaczeniach symbolicznych 
w kontekście zaburzeń histerycznych. Wraz z Josephem Bruerem od
kryli, że objaw histeryczny, który nie ma podstaw biologicznych, ma 
znaczenie. Uważali wówczas, że jednostka, która doświadczyła trau
matycznego doświadczenia, wypiera jego wspomnienie, a nadal dzia
łający afekt zostaje przekształcony w objaw somatyczny. Zgodnie z tym 
ujęciem objaw zastępował wyparte do nieświadomości wspomnienie. 
Ponieważ objaw miał zastępować wspomnienie, został określony jako 
sym bol pam ięciow y (mnemic symbol). W późniejszym jednak okresie 
Freud uznał, że uraz psychiczny zachodzi w fantazji, a nie w realności. 
Tym samym histeria zaczęła być rozumiana jako wynik konfliktu psy
chicznego, a wypieraną treścią miało być nieakceptowane pragnienie 
(zob. omówienie w: Storr, 1989).

Pierwszą zarysowującą się kwestią jest więc rola konfliktu i wy
parcia. Istotnie, Freud, dokonując konceptualizacji stanów patologicz

6 Agnes Petocz (2004) w książce Freud, Psychoanalysis and Symbolism szczegółowo 
analizuje różnice, ale i spójność teoretycznych opracowań Freuda na temat symbolizmu.
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nych, takich jak histeria, używał modelu „konflikt-w yparcie-sub- 
sty tucja”. W histerii jednostka doświadcza nieakceptowanych treści 
psychicznych (konflikt), które zostają usunięte ze świadomości (wy
parcie), a afekt zostaje przekształcony w objaw somatyczny (substy
tucja). Należy podkreślić, że -  zgodnie z tym modelem -  „tw orzenie 
sym bolu” (symbol formation) jest synonimicznie używane z terminem 
„substytucja”, a mechanizmem zaprzęgniętym do tworzenia symbo
lu jest przem ieszczenie. Innymi słowy, afekt zostaje przemieszczony 
z jednego obiektu na drugi.

Wnioski dotyczące znaczeń symbolicznych były wykorzystane w te
orii marzeń sennych. Freud uważał, że wiele wypieranych, nieakcep
towanych treści stara się przedostać do świadomości. W trakcie snu 
działają jednak mechanizmy, które na różne sposoby zniekształcają 
treści psychiczne (mechanizmy te dbają bowiem o to, aby nieakcep
towane, czyli zagrażające, treści nie przedostały się do świadomości). 
Jednym z podstawowych mechanizmów obronnych jest właśnie prze
mieszczenie -  różne obiekty we śnie symbolizują wypierane, nieświa
dome treści. Innymi słowy, treści snu można traktować symbolicznie. 
W konsekwencji zadaniem analityka było wsłuchiwanie się w wolne 
skojarzenia pacjenta i odkrywanie prawdziwego znaczenia snu.

Chociaż przemieszczenie, jako mechanizm tworzenia symbolu, jest 
kojarzony głównie ze stanami patologicznymi (histerią, fobią) czy sna
mi, to należy podkreślić, że -  zdaniem Freuda -  zamiana jednej tre
ści na drugą jest mechanizmem tworzenia wszystkich symboli. Petocz 
zwraca uwagę, że to, co odróżniałoby „patologiczny symbol” od „nor
malnego symbolu”, to fakt, że o ile pierwszy byłby wynikiem obrony, 
o tyle drugi byłby tworem albo świadomym, albo społecznie akcepto
wanym (2004, s. 42).

Podsumowując, w szerokim znaczeniu symbol jest substytutem po
wstałym w drodze przemieszczenia. Proces ten może zachodzić nor
malnie lub obronnie -  wówczas mamy do czynienia ze stanami pato
logicznymi, na przykład histerią czy nerwicą obsesyjną. W wypadku 
stanów patologicznych substytut jest użyty w celach obronnych. Wy
parte treści psychiczne, czyli nieświadome fantazje, znajdują swój wy
raz za pomocą symbolicznych objawów. W stanach normalnych sym
bol jest albo świadomym substytutem, albo substytutem stworzonym 
nieświadomie, ale społecznie akceptowanym.

25



Powyższe podsumowanie dotyczy szerokiego ujmowania symbo
lu, charakterystycznego dla wczesnych prac Freuda. W późniejszym 
jednak okresie Freud dokonał zawężenia definicji. Zgodnie z wąskim 
ujęciem symbol jest elementem nieświadomego i uniwersalnego kodu. 
Nie jest więc każdą pośrednią reprezentacją (substytutem), ale tym, 
co zostało ukształtowane w toku rozwoju filogenetycznego, jest dzie
dziczone i w związku z tym ma stałe (uniwersalne) znaczenie. W kon
sekwencji interpretacja treści symbolicznych, na przykład w snach, 
obejmuje zarówno interpretację treści skojarzeń, jak i interpretację ele
mentów symbolicznych. Ta druga aktywność ma się opierać na wiedzy 
analityka na tem at symboli (bo pacjent nie ma możliwości ich zrozu
mienia). O ile więc w szerokim ujęciu zadaniem analityka jest odkry
wanie -  poprzez analizę wolnych skojarzeń pacjenta -  nieświadomej 
treści snu, o tyle w wąskim ujęciu analityk, identyfikując treści symbo
liczne, powinien się odwoływać do swojej wiedzy (Petocz, 2004).

2.2 Teoria symbolizmu Ernesta Jonesa

Teoria symbolizmu Ernesta Jonesa wyrastała z idei Freuda i stanowiła 
próbę odróżnienia „prawdziwego symbolu” od innych pośrednich re
prezentacji, które -  w języku powszechnym i innych naukach -  często 
są określane jako symbole (Jones, 1916/1918; zob. też omówienie w: 
Petocz, 2004). Jones uważał, że zdefiniowanie prawdziwego, w sensie 
psychoanalitycznym, symbolu ma znaczenie teoretyczne i praktyczne 
(Jones, 1916/1918, s. 132 i 167). Ponieważ poglądy Jonesa wniosły 
poważny wkład do psychoanalitycznych teorii symbolizacji (zob. Pe- 
tocz, 2004) oraz stanowiły punkt odniesienia dla psychoanalityków 
brytyjskiej szkoły relacji z obiektem, omawianych w kolejnych rozdzia
łach (zob. rozdz. 3 i 4), konieczna jest prezentacja podstawowych ele
mentów teorii: cech prawdziwego symbolu, różnic między pierwotnym 
i wtórnym znaczeniem symboli oraz relacji symbolizmu do sublimacji.

Praw dziw y sym bol rep rezen tu je  to, co zostało w yparte  ze św ia
dom ości. Nawiązując do Freudowskiego modelu „konflikt-wyparcie- 
substytucja”, Jones twierdził, że symbol powstaje w wyniku konflik
tu psychicznego między tendencjami wypierającymi a wypieranymi: 
„Tylko to, co zostało wyparte, jest symbolizowane; tylko to, co zostałe
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wyparte, musi być symbolizowane” (Jones, 1916/1918, s. 158). Co 
istotne, sam proces symbolizacji zachodzi n ieśw iadom ie. Jednostka 
nie jest więc świadoma prawdziwego znaczenia symbolu.

Równie istotny jest fakt, że zakres pojęć, które mogą być symbo
lizowane, jest ograniczony. Mianowicie, zdaniem Jonesa, w szystkie 
sym bole rep rezen tu ją  ciało, członków  najbliższej rodziny lub zja
w iska narodzin , m iłości i śm ierci -  innymi słowy, pojęcia najbardziej 
pierwotne (Jones, 1916/1918, s. 145). Stąd też gdy pacjent śni o w a
zie, można myśleć o niej jako o symbolu kobiety, ale nigdy odwrotnie.

Chociaż liczba pojęć, które mogą być symbolizowane, jest ograni
czona, to symboli, które je reprezentują, może być nieskończenie wie
le. Wynika to z faktu, że różne obiekty mogą się odnosić do tego same
go pierwotnego pojęcia. Na przykład penis, jako część ciała związana 
z funkcjami seksualnymi, może być symbolizowany przez takie obiekty 
jak wieża, miecz, wąż itp. Co więcej, każdy symbol m a stałe, un iw er
salne znaczenie. Dlatego interpretacja symboli, chociaż realizowana 
na podstawie kontekstu, skojarzeń i dostępnego materiału, jest zawsze 
-  z perspektywy teorii Jonesa -  ograniczona do określonego zakresu 
znaczeń. Kiedy więc pacjent śni na przykład o pokoju, przyjmujemy, 
że może on symbolizować kobietę lub łono, ale nie myślimy o nim jako 
o symbolu fallicznym (Jones, 1916/1918, s. 139-140).

Zadaniem analityka jest odkodowywanie nieświadomych znaczeń 
symboli. Praca ta będzie utrudniona, ponieważ -  jak zostało określone 
na początku -  symbol jest stworzony nieświadomie oraz odnosi się do 
najbardziej pierwotnych pojęć, które są związane z silnymi afektami. 
Dlatego też gdy pacjent poznaje prawdziwe znaczenie symbolu, zwy
kle reaguje w żywy emocjonalnie sposób -  pojawia się zaskoczenie, 
niedowierzanie czy odraza (Jones, 1916/1918, s. 135).

Jones dyskutował również różnice między prawdziwym, pierwot
nym znaczeniem symbolu a jego znaczeniem wtórnym. Zwracał uw a
gę, że wiele obiektów może być „symbolami” pojęć abstrakcyjnych, 
ogólnych. I tak wąż może symbolizować seksualność, a obrączka -  
wierność. Te ogólne pojęcia -  seksualność, wierność -  nie są jednak, 
zdaniem Jonesa, prawdziwymi znaczeniami. Na przykład jeśli pacjent 
śni o pistolecie, to -  zgodnie z szeroką, powszechną definicją -  można 
powiedzieć, że pistolet „symbolizuje” władzę. Niemniej zgodnie z w ą
ską, psychoanalityczną definicją jednak pistolet symbolizuje wyłącz
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nie penisa, czyli jedno z najbardziej pierwotnych, cielesnych pojęć. 
Rozróżnienie to ma konkretne implikacje praktyczne. Zdaniem Jonesa 
każde znaczenie treści snu, wyrażane w terminach bardziej ogólnych, 
jest w tórne wobec pierwotnych i konkretnych znaczeń, które powinny 
być właściwym przedmiotem interpretacji. Co istotne, pacjenci -  kiedy 
są konfrontowani z prawdziwym znaczeniem -  często próbują nadać 
symbolom bardziej ogólne, a tym samym mniej zagrażające znacze
nia. I tak pojawiące się w snach pistolety, które wystrzeliwują przed 
kobietą czy za mężczyzną, mogą być dyskutowane wyłącznie jako 
symbol władzy. Analityk, zdaniem Jonesa, nie może wspierać obron
nych sposobów rozumienia symboli, bo nie pozwoli to na dostrzeżenie 
prawdziwych znaczeń i tym samym na wgląd w nieświadome treści 
psychiczne. Nie należy -  pisał Jones -  mówić o tym, co wtórne i mniej 
istotne, ale o tym, co pierwotne i stanowiące istotę tworzonych przez 
aparat psychiczny symboli (Jones, 1916/1918, s. 167).

Podsumowując, Jones zaproponował bardzo wąską definicję sym
bolu, starając się nadać mu ścisłe, techniczne -  z punktu widzenia 
teorii psychoanalitycznej -  znaczenie. Prawdziwy symbol ma dwie 
podstawowe cechy: (1) został stworzony nieświadomie i odnosi się do 
wypartych, pierwotnych pojęć; (2) afekt, który jest związany z sym
bolizowanym pojęciem, nie był zdolny do takiej modyfikacji jakości, 
jaką się określa terminem „sublimacja” (Jones, 1916/1918, s. 182). 
Druga z tych cech warunkowała odróżnienie symbolizacji od sublima- 
cji. W praw dziw ym  symbolizmie, zdaniem Jonesa, n ie m a zm iany 
afektu. Symbol, który odpowiada wypartemu pojęciu, jest związany 
z emocjami o analogicznej sile.

Teoria symbolizmu Jonesa, która była rozwinięciem prac Freuda, 
stanowiła istotny punkt odniesienia dla innych psychoanalityków zaj
mujących się procesami symbolizacji. Należały do nich między innymi 
omawiane w kolejnych rozdziałach: Melanie Klein (rozdz. 3) i Hanna 
Segal (rozdz. 4).



Psychoanaliza brytyjska

Psychoanaliza brytyjska to zbiór teorii, które stanowią trzon współ
czesnej psychoanalizy (Cierpiałkowska i Gościniak, 2002). Składają się 
na nią trzy nurty myślenia (z kluczowymi dla nich postaciami): psy
chologia ego (Anna Freud), teoria relacji z obiektem (Melanie Klein) 
i tzw  Grupa Niezależnych (Donald Winnicott, John Bowlby)7. W ni
niejszej części omówiona zostanie teoria formacji symbolicznej Mela
nie Klein (rozdz. 3) oraz teorie jej uczniów: Hanny Segal (rozdz. 4) 
i Wilfreda Biona (rozdz. 5). W obrębie tych trzech teorii można zoba
czyć zmianę w opisie mechanizmów rozwoju symbolizacji -  od skupie
nia na procesach intrapsychicznych do akcentowania znaczenia środo
wiska. Aby zobrazować psychoanalityczne podejście do opisu rozwoju, 
w którym zasadniczą rolę przypisuje się realnym doświadczeniom, 
omówiona zostanie również teoria przestrzeni potencjalnej Donalda 
Winnicotta (rozdz. 6).

3. Teoria formacji symbolicznej Melanie Klein

Melanie Klein jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej psy
choanalizy. Chociaż zainicjowała nowy nurt teoretyczny, punktem  
wyjścia była dla niej popędowa teoria Freuda. Pracując pod opieką 
Sandora Ferencziego i Karla Abrahama, Klein początkowo opisywała 
swoje odkrycia za pomocą stadialnego modelu rozwoju oraz uzna
w ała poglądy Freuda na symbolizm. Utrzymywała też stosunki z Er

7 Historia różnicowania brytyjskiego środowiska psychoanalitycznego została przed
stawiona w opracowaniu autorstwa Kinga i Steinera (1991). Czytelnik znajdzie w nim 
omówienie kontekstu historycznego oraz pełny zapis trwającej kilka lat debaty (tzw.
Freud-Klein controversies).
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nestem  Jonesem, autorem  klasycznej koncepcji symbolizmu i subli- 
macji. Mimo to z czasem Klein zaczęła tworzyć własne opracowania. 
Przede wszystkim postulowała, że od początku życia dziecko tworzy 
zróżnicowane relacje z obiektami. Było to sprzeczne z twierdzeniem 
Freuda, że w początkowym okresie życia dziecko jest skupione wy
łącznie na swoich potrzebach i ich zaspokojeniu, a nie na obiektach 
(tzw. faza narcyzmu pierwotnego; zob. np. Dessuan, 2007). Jej szko
ła myślenia wyodrębniła się jeszcze bardziej, gdy Klein zapropono
w ała koncepcję pozycji paranoidalno-schizoidalnej i depresyjnej, któ
re stały się językiem opisu rozwoju i jego zaburzeń (rozdz. 3.5).

Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja Kleinowskiej wizji roz
woju formacji symbolicznej, konieczne jest więc zwrócenie uwagi na 
kilka kwestii.

(1) Jeśli symbolizm ma być relacją nieświadomego z rzeczywi
stością, to najważniejsze jest określanie zawartości nieświadomości. 
W koncepcji Klein podstawową treścią nieświadomości są fantazje 
o obiektach. Zgodnie z tym ujęciem od początku życia w umyśle 
dziecka obecne są zróżnicowane fantazje wzorców relacji z obiektem 
(rozdz. 3.1).

(2) Klein była jedną z pierwszych osób, która zajmowała się psy
choanalizą dzieci. W tamtym okresie uważano, że analiza dziecka pro
wadzona za pomocą klasycznych metod nie jest możliwa, ponieważ 
ma ono ubogie skojarzenia werbalne. Klein dokonała rewolucji w my
śleniu na tem at możliwości poznania nieświadomości dziecka i funkcji 
zabawy, uznała bowiem, że zabaw a je s t  w yrazem  nieśw iadom ych 
fantazji (rozdz. 3.2).

(3) W teorii Klein zakłada się, że nieświadoma fantazja -  jako pod
stawowa aktywność mentalna -  stanowi podstawę wszelkich innych 
aktywności, w tym myślenia. M yślenie nie jest czymś od fantazji bar
dzo odmiennym, ale z niej się wyłaniającym -  je s t  w ynikiem  konfron
tow an ia  fantazji z rzeczyw istością (rozdz. 3.3).

(4) Nieświadome fantazje są głównym pojęciem w opisie wyższych 
procesów psychicznych, w tym rozw oju symbolizacji. Klein zakładała, 
że pierwotnym obiektem zainteresowania dziecka jest matka. Wszyst
kie pragnienia i uczucia dziecka są kierowane właśnie do niej. Kiedy 
pojawia się złość, a za nią -  lęk, dziecko przesuwa swoje zaintereso
wanie z matki na świat. W tym ujęciu pragnienia poznawania świata
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mają źródło w pragnieniu poznawania matki, a pewien poziom lęku 
jest czynnikiem rozwojowym. Niemniej jednak zbyt duże natężenie 
lęku może zahamować cały proces rozwoju; może zahamować sym- 
bolizację, a w konsekwencji -  zdolność zabawy i nauki (rozdz. 3.4).

(5) Klein, najpierw opisując swoje odkrycia w modelu stadialnym 
Freuda, zaczęła formułować opisy pozycji paranoidalno-schizoidalnej 
depresyjnej jako jakościowo odmiennych stanów umysłu, z charakte
rystycznymi (fantazjowanymi) relacjami z obiektami, przeżywanymi 
lękami i mechanizmami obronnymi. To w pozycji depresyjnej, jak postu
lowała Klein, wyłania się zdolność adekwatnego postrzegania rzeczywi
stości, w tym zdolność postrzegania drugiej osoby (ale również siebie) 
jako odrębnej jednostki, która ma różne cechy (rozdz. 3.5).

(6) Klein koncentrowała się na opisie nieświadomych relacji z obiek
tami, dlatego powszechnie uznaje się, że odmawiała znaczenia realno
ści. Chociaż badaczka skupiała się na mechanizmach wewnętrznych, 
to -  mimo wszystko -  pisała o wadze rzeczywistych dośw iadczeń. Na 
przykład uznawała, że fan tazje  i realność są z sobą w  stałej in te rak 
cji, a dominacja fantazji -  zakłócenie badania rzeczywistości -  może 
predysponować do zaburzeń psychicznych (rozdz. 3.3).

Powyżej zasygnalizowane idee stanowią znaczący wkład w psycho
analityczne rozumienie symbolizacji. Były one potem rozwijane przez 
uczniów Klein -  Hannę Segal (rozdz. 4) i Wilfreda Biona (rozdz. 5). 
Dlatego też każde z tych zagadnień zasługuje na szczegółowe omó
wienie.

3.1 Fantazja jako podstawowa aktywność mentalna

W zrozumieniu koncepcji formacji symbolicznej istotne są dwie po
wiązane z sobą kwestie w teorii Klein: treść nieświadomego i fantazje 
o obiektach. Ponieważ dla Klein punktem wyjścia była teoria Freuda, 
należy przybliżyć klasyczne założenia psychoanalizy dotyczące treści 
nieświadomego i fantazji.

Po pierwsze, Freud uznawał, że podstawową treścią nieświado
mości są popędy. W jego teorii term in „fantazja” oznaczał przede 
wszystkim wyobrażenia, w których jednostka zaspokaja nieświado
me, zablokowane pragnienia. Dlatego też, zgodnie z klasycznymi
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poglądami, fantazja -  podobnie jak sny czy przejęzyczenia -  była 
uznaw ana za zniekształconą ekspresję nieświadomych pragnień. Po 
drugie, Freud uznawał, że fantazjowanie pojawia się wraz z rozwo
jem  „procesów w tórnych” -  czyli myślenia podporządkowanego re
alności (por. np. Spillius, 2007, s. 164; Segal, 1991/2003, s. 26). 
Innymi słowy, w edług Freuda fantazja nie jest podstawową aktyw
nością umysłową czy treścią nieświadomego oraz nie jest obecna od 
początku życia.

Klein zupełnie zmieniła znaczenie pojęcia nieświadomej fantazji. Ta 
zmiana w myśleniu wynikała z konkretnych doświadczeń klinicznych. 
Mianowicie Klein zauważyła, że aktywności dzieci -  jej pacjentów -  to
warzyszyły żywe fantazje, nawet jeśli nie było realnego źródła frustracji. 
Uznała więc, że fantazje są wszechobecne -  a nie, jak twierdził Freud, 
stanowią tylko formę zaspokojenia blokowanych pragnień. Co więcej, 
Klein uznała fantazjowanie za proces, który jest u podstaw wszelkich 
innych aktywności i wyższych procesów intelektualnych (Spillius, 2007; 
Segal, 1991/2003; Isaacs, 1948). W ten sposób Klein, jak twierdzą kon
tynuatorzy jej myślenia, poszerzyła definicję Freuda -  od fantazji peł
niącej funkcję obronną do fantazji, która jest podstawą i zawiera się 
we wszelkich procesach mentalnych, jak również mechanizmach obron
nych (zob. np. Spillius, 2007; Daniel, 1992; Segal, 1964/2006).

Należy podkreślić, że Klein, w przeciwieństwie do Freuda, uzna
wała fantazje za obecne w podstawowej formie od początku życia. 
Dodatkowo -  i to było największą kontrowersją w ówczesnych latach 
(zob. King i Steiner, 1991; Szpak, 2013) -  twierdziła, że nieświadome 
fantazje będące pochodną popędów obejmują fantazje o obiekcie, któ
ry pozwala uzyskać zaspokojenie pragnienia. To oznacza, że w umyśle 
niemowlęcia od początku życia istnieją fantazje dotyczące nie tylko, 
na przykład, zaspokojenia głodu (celu popędu), ale również piersi, 
która pozwala na to zaspokojenie (obiekt popędu). Klein opisywała 
więc pierwsze miesiące życia jako czas intensywnych, zróżnicowanych 
relacji z (fantazjowanymi) obiektami. Odniesienie do tych założonych 
fantazji o obiektach będzie istotne w opisie pierwszych form symboli
zacji (zob. rozdz. 3.4).

Podsumowując, Freud -  pisząc o nieświadomej fantazji -  skupiał się 
na wypartych wyobrażeniach, które były ekspresją i częściowym za
spokojeniem nieświadomego życzenia. U Freuda fantazja stanowi więc
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pośrednie zaspokojenie stłumionego pragnienia, u Klein natomiast -  
wszechobecną aktywność umysłu, która stoi u podstaw wszelkich pro
cesów mentalnych. U Freuda fantazja pojawia się wraz z rozwojem 
„procesu w tórnego”, u Klein zaś -  fantazje są obecne od początku życia 
(zob. szczegółowe omówienie i porównanie w: Szpak, 2013).

Teoria relacji z obiektem jest nurtem  myślenia, w  któym ak
centowana jest waga relacji z innymi ludźmi, czyli obiekta
m i, dla rozwoju psychicznego. Niektóre z teorii w tym nurcie 
podkreślają znaczenie realnych, czyli zewnętrznych , obiek
tów; inne natomiast, tak jak teoria Melanie Klein, skupiają 
się na fantazjach -  wewnętrznych -  obiektach. W tym sensie 
teoria Klein jest bliska popędowej teorii Freuda. Przyznaje 
bowiem kluczowe znaczenie relacji rozgrywającej się w fa n 
tazji, a nie rzeczywistym doświadczeniom z innymi ludźmi 
(Cierpiałkowska i Gościniak, 2002, 2010).

3.2 Zabawa jako wyraz nieświadomych fantazji

Chociaż pierwszym doniesieniem z psychoanalizy dziecka był opis 
przypadku Małego Hansa -  dokonany przez jego ojca8, a nadzorow a
ny przez Freuda -  pierwszą osobą, która prowadziła właściwą psy
choanalizę dzieci, była dr Hermine Hug-Hellmuth (Plastow, 2011). 
Wydaje się, że to właśnie Hug-Hellmuth zainspirowała Annę Freud, 
która z wykształcenia była pedagogiem, do pracy z dziećmi (Daniel, 
1992). I Hug-Hellmuth, i Anna Freud zajmowały się jednak dziećmi 
od 6. roku życia do okresu dojrzewania, czyli wieku około 12 lat. 
Co istotne, u dzieci w tym wieku skojarzenia werbalne, które były 
wówczas traktow ane jako podstawowe źródło informacji o funkcjo
nowaniu psychicznym, były rzadkie i bardzo ograniczone. Klasyczna 
m etoda psychoanalityczna, czyli interpretacja treści nieświadomych 
ujawniających się w wolnych skojarzeniach pacjenta, była więc uzna
w ana za niemożliwą do zastosowania.

8 Na początku rozwoju psychoanalizy analizowanie członków własnej rodziny było 
powszechnym procederem. Robił to nie tylko ojciec Hansa, ale również Freud i Klein. 
Obecnie prowadzenie psychoanalizy członków rodziny lub innych bliskich osób uznaje 
się za niedopuszczalne ze względów etycznych.
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Klein, pracując z dziećmi, odkryła jednak świat wszechobecnych 
nieświadomych fantazji. To odkrycie zmieniło jej sposób myślenia 
o funkcji, jaką pełni zabawa, i możliwościach pracy z małymi dziećmi. 
Zmiana w teorii wpłynęła na zmianę techniki pracy. Ponieważ, w e
dług Klein, od początku życia obecne są nieświadome fantazje, które 
wyrażają się w aktywnościach jednostki (zob. rozdz. 3.1), zabawa, 
podobnie jak inne czynności, była traktowana jako sym boliczny wy
raz nieśw iadom ych fantazji. Zabawa nie jest więc, zdaniem Klein, 
rozładowaniem, ale pełni funkcję symboliczną -  przedstawia świat 
nieświadomych pragnień, wyobrażeń i konfliktów dziecka.

Klein, w przeciwieństwie do Ernesta Jonesa, uważała, że 
zabawa i twórczość -  aktywności wysublimowane -  mają 
charakter symboliczny. Jones zdefiniował prawdziwy sym
bol jako reprezentację wypartej, nieświadomej treści o sta
łym znaczeniu. Odróżnił prawdziwy symbol od innych form 
pośrednich reprezentacji, a symbolizm od sublimacji (zob. 
rozdz. 2.2). Tak wąska definicja stała się przedmiotem kry
tyki psychoanalityków brytyjskiej szkoły teorii relacji z obiek
tem, ponieważ -  jak pisała Segal -  nie obejmowała tego, co 
innych naukach i języku potocznym uważa się za symbol; nie 
pozwalała też na uwzględnienie zabawy czy twórczości (jako 
aktywności zachodzących w wyniku sublimacji). Co więcej, 
przy takim ujęciu symboli trudno ustalić związek między 
wczesnymi pragnieniami i procesami umysłowymi a później
szym rozwojem jednostki. „Z psychoanalitycznego punktu 
widzenia zainteresowanie dziecka światem zewnętrznym 
jest zdeterminowane serią przemieszczeń afektu i ciekawo
ści z obiektów najwcześniejszych na coraz to nowe. Jak do 
tego przemieszczenia mogłoby dojść inaczej niż na drodze 
symbolizacji” (Segal, 1957/2006, s. 81). Między innymi dla
tego Melanie Klein i Hanna Segal odrzucały ujęcie, zgodnie 
z którym symbolizacja istnieje tylko tam, gdzie działa wypar
cie oraz gdzie nie ma przekształcenia afektu charakterystycz
nego dla sublimacji (por. rodz. 3.4 i 4.1).

Konstatacja, że nieświadome fantazje są wyrażane w zabawie, 
w naturalny sposób doprowadziła do rozpoznania zabawy jako źródła 
informacji o nieświadomości dziecka i wypracowania nowych zasad 
w pracy psychoanalitycznej z małymi pacjentami (Klein przedstawiła
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te zasady w pracy Analiza wczesnodziecięca w roku 1923). Były to dwa 
podstawowe założenia dotyczące techniki. Po pierwsze, Klein uzna
wała, że zabawa jest analogiem wolnych skojarzeń u dorosłego. Tak 
jak dorosły dokonuje wyboru tematów i słów (a wybór ten, jak się 
zakłada, jest determinowany treściami nieświadomymi), tak dziecko 
wybiera tem aty zabaw i przedmioty, których w tej zabawie używa. 
Podstawową funkcją psychoanalityka jest więc interpretowanie zaba
wy, tak jak w psychoanalizie dorosłych największe znaczenie ma inter
pretowanie snów, skojarzeń, przejęzyczeń itd. Po drugie, ponieważ za
bawa ma być interpretowana jako wyraz treści nieświadomych, należy 
zapewnić warunki, w których możliwa jest jak największa swoboda 
w zakresie nadawania znaczeń dostępnym w gabinecie przedmiotom. 
Zabawki powinny jak najmniej określać sposób ich użycia. Zwykle były 
to klocki, figurki zwierząt i ludzi, kilka małych samochodów i ciężaró
wek, kilka małych kulek i pojemników, jak również papier, nożyczki, 
klej, kredki, plastelina, sznurek (Daniel, 1992).

3.3 Fantazja jako podstawa myślenia

Klein uznawała nieświadome fantazje za nieustającą, podstawową 
aktywność umysłu występującą od urodzenia. Warto podkreślić, że 
na początku życia, gdy nie zachodzi różnicowanie realności, fantazje 
mają charakter halucynacji zmysłowych, są doświadczane jako kon
kretne fenomeny cielesne. „Na przykład, gdy dziecko pragnie kontak
tu  z piersią matki, a piersi nie ma, może ono wyobrażać sobie jej obec
ność, czyli wyobrażać sobie zaspokojenie, jakie ona zapewnia” (Klein, 
1937/2007, s. 303). Wyobrażenie zaspokojenia będzie konkretnym 
doświadczeniem cielesnym -  doświadczeniem napełnienia czymś do
brym, pokarmem, przyjemnym stanem  sytości. Halucynacyjne wyob
rażenie bycia w relacji z karmiącym obiektem będzie -  w przeżyciu 
niemowlęcia -  tożsame z realną relacją i realnym zaspokojeniem. Do
piero w toku rozwoju dojdzie do odróżnienia realności od fantazji 
(zob. rozdz. 3.5).

Zgodnie z teorią Klein umysł noworodka nie jest białą kartą. 
W umyśle dziecka od początku życia istnieją liczne, różnorodne fan
tazje, które ściśle wiążą się z popędami i obejmują wybrażenia relacji
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z obiektem (zob. rozdz. 3.1). Innymi słowy, w umyśle niemowlęcia 
istnieją określone wyobrażenia czy oczekiwania na tem at zewnętrznej 
rzeczywistości. Takie wyobrażenia są przez cały czas obecne w umy
śle, choć wraz z rozwojem będą zmieniać swój charakter. Można 
więc powiedzieć, że przez całe życie „do rzeczywistości podchodzimy 
z określonymi oczekiwaniami, które mają swoją podstawę w naszych 
przedświadomych i nieświadomych fantazjach” (Segal, 1991/2003, 
s. 43-44). Nie testujemy rzeczywistości, ale nasze o niej fantazje -  
sprawdzamy, na ile nasze hipotezy, oczekiwania, fantazje są zgodne 
z rzeczywistością (Segal, 1991/2003; Segal, 1964/2006, s. 69-77).

Istotny jest fakt, że Klein zakładała, iż od początku życia fantazje 
są  w  in terakcji z rzeczywistością. Fantazje, z jednej strony, wpływa
ją na percepcję rzeczywistości, z drugiej zaś -  realne doświadczenia 
oddziałują na fantazje. W wyniku tej interakcji dochodzi do zmiany 
charakteru fantazji; „ślady pamięciowe rzeczywistych doświadczeń 
stają się częścią świata fantazji” (Segal, 1964/2006, s. 71). Innymi 
słowy, doświadczenie rzeczywistości, które jest pod wpływem naszych 
fantazji (czyli subiektywne doświadczenie, a nie realność), wpływa na 
nie i staje się ich częścią. Jeśli dziecko doświadcza głodu, a towarzyszy 
mu fantazja, że istnieje dobry obiekt, który może zaspokoić głód, i rze
czywiście dojdzie do sytuacji karmienia, to doświadczy rzeczywistości 
jako dobrej, a tym samym jego fantazja zostanie wzmocniona. Jeśli 
jednak w wyniku przedłużającego się głodu frustracja okaże się za 
duża, a fantazja o dobrym obiekcie nie będzie możliwa do utrzymania, 
to pojawi się złość. Pojawi się fantazja o złym obiekcie, a próba kar
mienia może być przeżywana przez dziecko jako coś agresywnego. Tak 
przeżyte doświadczenie wzmocni fantazję, że opiekun jest zły. Dlatego 
-  jak pisze Segal o poglądach Klein na znaczenie realnych doświad
czeń -  wpływ środowiska można właściwie ocenić „tylko w odniesie
niu do tego, co on znaczy w kategoriach popędów i fantazji dziecka” 
(Segal, 1973/2005, s. 31).

Myślenie, zgodnie z teorią Klein, jest wynikiem konfrontowania 
fantazji z rzeczywistością. Myśl nie jest więc czymś odmiennym od 
fantazji, ale wyłania się z niej i na niej się opiera. Tak jak zasada rze
czywistości jest modyfikacją zasady przyjemności, tak m yślenie je s t 
m odyfikacją fantazji -  modyfikacją, która powstaje w wyniku bada
nia rzeczywistości (Segal, 1973/2005).
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Warto wspomnieć, że myślenie -  podobnie jak fantazja rozumiana 
jako spełnienie życzeń -  pozwala wytrzymywać napięcie bez natych
miastowego rozładowania. Myślenie rozwija się, by badać rzeczywi
stość -  początkowo właśnie jako sposób na wytrzymywanie napięcia. 
Dlatego, zdaniem Segal, tak jak zasada rzeczywistości jest modyfikacją 
zasady przyjemności, tak myślenie jest modyfikacją fantazji. I fantazja, 
i myślenie mogą pomóc w poradzeniu sobie z brakiem zaspokojenia, 
ale ta pierwsza jest podporządkowana zasadzie przyjemności, ta druga 
natomiast -  zasadzie rzeczywistości.

Na przykład w sytuacji głodu dziecko może mieć omnipotentną -  
a więc w przeżyciu realistyczną -  fantazję, że je, a nawet że źród
ło pokarmu jest w nim samym. Taką fantazję -  można powiedzieć: 
przyjemną halucynację -  z łatwością da się przypisać dziecku, które 
się uśmiecha i mlaska. I ta właśnie fantazja pozwala dziecku poradzić 
sobie z napięciem, z pragnieniem jedzenia. W inny sposób będzie dzia
łała myśl. W sytuacji głodu dziecko, które radzi sobie poprzez myśle
nie, rozpoznaje pragnienie i myśli o karmieniu. Innymi słowy, dziecko 
myśli o opiekunie, który może go nakarmić, a nie produkuje halucyna- 
cyjnego spełnienia.

Segal (1973/2005) podkreśla, że bogactwo i prawidłowość myśle
nia jednostki jest związana ze sposobem, w jaki jednostka (a ściślej: 
ego jednostki) odnosi się do nieświadomych fantazji. Jeśli są one za
nadto stłumione, to myślenie jest zubożone, podlega licznym ograni
czeniom. Na przykład jeden z pacjentów Klein miał problemy z nauką, 
ponieważ fantazje, jakie z nią kojarzył, były dla niego zbyt przeraża
jące -  i były hamowane. Rzecz dotyczyła nauki dzielenia, a dzielenie 
kojarzyło się pacjentowi z krojeniem ciała matki. (Ten przykład będzie 
bardziej zrozumiały, gdy zostaną omówione założenia Klein na rozwój 
symbolizacji; zob. rozdz. 3.3). Gdy świat nieświadomych fantazji jest 
tak przerażający, że ego nie potrafi sobie z nim poradzić, wówczas 
może dojść do całkowitego zahamowania w tworzeniu symboli i my
śleniu. Klasycznym tego przykładem był autystyczny pacjent Klein -  
chłopiec o imieniu Dick (zob. rozdz. 3.4).

Nie tylko hamowanie nieświadomych fantazji może mieć nega
tywne konsekwencje dla aktywności intelektualnej i zabawy. Jeśli bo
wiem jednostka doświadcza bogatych nieświadomych fantazji, ale ma 
problem z testowaniem rzeczywistości, to jej działania, jej aktywność
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w świecie nie są korygowane w odpowiedzi na rozpoznaną realność. 
Chociaż życie umysłowe jest bardzo bogate, to jednocześnie wypełnia 
je iluzja (Segal, 1978/2005).

Podsumowując, w teorii Klein myślenie jest wynikiem konfron
towania wyobrażeń o świecie (nieświadomych fantazji) z realnie 
istniejącym światem. W pojawieniu się myślenia istotna jest w łaś
nie nieświadoma fantazja -  czyli pewne wyobrażenia, oczekiwania, 
hipotezy. Jeśli dojdzie do nadm iernego tłum ienia fantazji albo nie 
będą one korygowane w odpowiedzi na realność, myślenie może ulec 
zakłóceniu.

3.4 Rozwój formacji symbolicznej

W poprzednich podrozdziałach zostały omówione poglądy Klein na 
nieświadomą fantazję, a także związki fantazji z zabawą i myśleniem. 
Podsumowując najważniejsze ustalenia, można stwierdzić, iż Klein 
uważała, że nieświadoma fantazja jest podstawową aktywnością umy
słową, obecną od początku życia; jest wyobrażeniem popędu i obiektu, 
który może go zaspokoić. Wszystkie aktywności, w tym wolne sko
jarzenia i zabawa, są wyrazem nieświadomych fantazji. Fantazja jest 
w ciągłej interakcji z realnością -  wpływa na percepcję zewnętrznej 
rzeczywistości, ale również, pod wpływem realnych doświadczeń, jest 
przez nie modyfikowana. Testowanie fantazji, czyli sprawdzanie ich 
zgodności z realnością, stoi u podstaw myślenia.

Opisując zahamowania zabawy i nauki, Klein odnosiła się do poję
cia „formacji symbolicznej”. Form acja sym boliczna to, w jej ujęciu, 
„połączenie między nieświadomymi fantazjami a rzeczywistością” 
(Daniel, 1992, s. 20) albo „pośredni czy symboliczny (figurative) spo
sób reprezentowania znaczącej idei, konfliktu czy pragnienia” (Mela
nie Klein Trust, b.d.). W tym podrozdziale zajmiemy się właśnie po
glądami Klein na rozwój symbolizacji. Przyjrzymy się dokładnie, jak 
-  zgodnie z jej ujęciem -  ciało matki jest podstawowym obiektem zain
teresowania dziecka oraz jak zabarwione lękiem fantazje na jej tem at 
sprawiają, że dziecko przekierowuje swoje zainteresowanie na inne 
obiekty -  jak zacznie myśleć, bawić się, w końcu uczyć i podejmować 
inne twórcze aktywności.
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3.4.1 M atka jako pierwotny obiekt zainteresow ania

W początkowym okresie życia ciało m atk i jest podstawowym obiek
tem, z którym dziecko buduje fantazmatyczne relacje. To ono budzi 
ciekawość, różne pragnienia. Dziecko wyobraża je sobie jako posiada
jące wszelkie dobro; budzi ono zarówno ogromną miłość, ciekawość, 
jak i zawiść, nienawiść. W początkowym okresie życia te dwa rodza
je odczuć -  miłości i nienawiści -  są pogrupowane i odseparowane 
od siebie. W konsekwencji dziecko czasem bywa ogarnięte miłosnymi 
uczuciami, czuje się dobrze i przeżywa matkę w pozytywny sposób, 
a czasem dominują w nim negatywne odczucia, a matka jest przeżywa
na jako zła (por. opis pozycji paranoidalno-schizoidalnej; rozdz. 3.5). 
Istotny jest jednak fakt, że to właśnie ciało matki jest początkiem -  to 
na nie dziecko kieruje pragnienia i to ono jest pierwszym obiektem cie
kawości, czyli źródłem  pragn ień  epistem ofilicznych (pragnień wie
dzy i poznawania). Ciekawość ciała matki stanie się potem podstawą 
ciekawości świata. Dlaczego? Bo świat zewnętrzny będzie symbolizo
wał ciało matki, będzie jego przedłużeniem.

3.4.2 Symbolizacja jako sposób  radzen ia sobie z lękiem

Trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy na samym początku drogi rozwo
ju, a dziecko doświadcza nie tylko miłości, ale również złości, n iena
wiści. Te destrukcyjne impulsy są kierowane do matki9 i zabarwiają 
percepcję dziecka. Nagle matka jawi się jako przerażająca -  atakują
ca, zagrażająca. To budzi ogromny, obezwładniający lęk. Ego dziecka 
musi sobie z tym lękiem poradzić.

W celu poradzenia sobie z lękiem dziecko przenosi uwagę na obiek
ty zewnętrzne i nadaje im znaczenie symboliczne (obiekty zewnętrzne 
symbolizują ciało matki). Dziecko przekierowuje więc zainteresowanie 
z ciała matki na otaczający świat. „W ten sposób poprzez symbolizację 
zainteresowanie dziecka ciałem matki rozprzestrzenia się na świat wo
kół niego. Pewne natężen ie  lęku je s t  n iezbędnym  bodźcem  um oż
liw iającym  krok rozw ojow y” (Segal, 1973/2005, s. 20; wyróżnienie 
M.S.). Innymi słowy, tworzenie symboli jest sposobem redukcji lęku.

9 W teorii relacji z obiektem, jak zostało to omówione w rozdz. 3.1, zakłada się, że 
emocje i pragnienia zawsze mają swój obiekt. Pierwotnie jest nim matka.
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Oznacza to, że miłosne i agresywne pragnienia kierowane do matki 
są głównym źródłem epistemofilicznej relacji ze światem, a obiekty 
zewnętrzne okazują się przede wszystkim symbolami ciała matki. „Sa
dystyczne fantazje skierowane przeciwko w nętrzu ciała matki tworzą 
pierwszy i podstawowy związek ze światem zewnętrznym i z rzeczy
wistością” (Klein, 1930/2007, s. 217). Jest to niezwykle istotne twier
dzenie, gdyż okazuje się, że relacja z matką jest pierwotnym związ
kiem ze światem zewnętrznym, który będzie określać kolejne relacje 
dziecka do obiektów w świecie zewnętrznym. Od tego, jak dziecko 
przejdzie przez tę fazę, zależy jego późniejsze poznawanie świata ze
wnętrznego.

Co znacza stwierdzenie: „w zależności od tego, jak przejdzie tę 
fazę”? Zgodnie z teorią Klein dziecko, kierując impulsy destrukcyjne 
do matki, doświadcza lęku, z którym radzi sobie, przenosząc zainte
resowanie i pragnienia na inne obiekty zewnętrzne. W wyniku tego 
procesu obiektom świata zewnętrznego są nadawane symboliczne 
znaczenia. Pewne nasilenie lęku jest więc niezbędną podstawą do two
rzenia symboli i relacji ze światem zewnętrznym. Aby jednak pozy
tywnie przejść przez tę fazę rozwoju, potrzebna jest również zdolność 
radzen ia  sobie z lękiem  (ten lęk nie może być zbyt silny, słabe ego 
dziecka musi mieć siłę, aby się z nim uporać)10.

3.4.3 Kiedy lęk jest zbyt duży ...

Gdy lęk jest zbyt duży, może dojść do zahamowania rozwoju tworzenia 
symboli, relacji z obiektami świata zewnętrznego i ego. Ego, które bro
ni się przed silnym lękiem, nadmiernie i przedwcześnie wypiera agre
sywne fantazje, co skutkuje zanikiem lęku oraz zaprzestaniem badania 
świata i tworzenia symboli. Normalny rozwój zostaje zahamowany.

Dalsze sadystyczne anektowanie i badanie ciała matki i świata ze
wnętrznego (przedłużenia ciała matki) zostaje zaham owane i to powo
duje mniej lub bardziej całkowite zawieszenie symbolicznych związków

10 Warto zwrócić uwagę, że w roku 1923 Klein twierdziła, iż lęk może hamować roz
wój, jego przezwyciężenie jest więc warunkiem prawidłowego rozwoju. Kilka lat potem, 
w roku 1929, uznała, że lęk stanowi główny czynnik uruchamiający twórczość, a w roku 
1930 postulowała, że lęk i jego przepracowanie są w ogóle warunkami rozwoju symboli
zacji i rozwoju ego (O’Shaughnessy, 1975/2005).
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z rzeczami i obiektami reprezentującymi ciało matki, czyli związków 
z otoczeniem i z rzeczywistością (Klein, 1930/2007, s. 230).

Ilustracją kliniczną omawianego zagadnienia jest przypadek Dicka, 
czteroletniego chłopca z autyzmem (wtedy diagnozowanego jako cier
piącego na schizofrenię dziecięcą), opisany w tekście Znaczenie tworze
nia symboli dla rozwoju ego (Klein, 1930/2007). Dick był wycofany ze 
świata zewnętrznego i nie tworzył relacji z obiektami zewnętrznymi 
(z wyjątkiem zainteresowania klamkami, drzwiami). Klein rozumiała 
jego wycofanie i brak zainteresowania światem jako wynik nadmiernej 
obrony przed sadyzmem. Dicka przerażały agresywne odczucia, które 
kierował do matki, aby więc poradzić sobie z lękiem, jakiego doświad
czał w wyniku przeżywanej agresji, wyparł swoje impulsy. Doszło do 
zahamowania symbolizacji. Ponieważ chłopiec nie nadał światu żad
nego symbolicznego znaczenia, nie był nim zainteresowany.

Podsumowując, formacja symboliczna to pośrednie przedstawienie 
treści nieświadomych. Pierwotnym obiektem zainteresowania i nie
świadomych fantazji jest matka. Ponieważ kierowana do matki złość 
budzi lęk, dziecko przesuwa -  w ramach obrony przed lękiem -  swoje 
zainteresowanie z matki na świat. Lęk i jego przepracowanie są w a
runkami rozwoju symbolizacji i rozwoju ego. Jeśli nie dochodzi do 
symbolizacji, zahamowaniu ulega cały rozwój ego -  nie jest możliwa 
zabawa, nauka ani myślenie.

3.5 Pozycja paranoidalno-schizoidalna i pozycja depresyjna

Pierwsza faza prac Klein koncentrowała się wokół modyfikacji pojęcia 
fantazji, opracowania nowych zasad analizy dzieci oraz opisu rozwoju 
funkcji symbolicznej (rozdz. 3.1-3.4). Klein opisywała wówczas swoje 
odkrycia, odwołując się do stadialnego modelu rozwoju, tym samym 
podążając za Freudem i Abrahamem. W późniejszym jednak okresie 
odeszła od tego modelu na rzecz opisu funkcjonowania jednostki za 
pomocą tzw  pozycji.

Pojęcie „pozycja” odnosi się do konstelacji fantazji i relacji z obiek
tem , którym  tow arzyszą charakterystycznego rodzaju  lęki i obrony 
(zob. np. Mazgaj i Stolarska, 2005; Steiner, 1992). Jak zostało to opisa
ne we wcześniejszych podrozdziałach, Klein zakładała, że od początku
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życia w umyśle dziecka istnieją fantazje, które są pochodną popędów 
i obejmują fantazje na tem at relacji z obiektem. Od początku życia 
możliwe jest też doświadczanie związanych z tymi fantazjami uczuć, 
w tym lęku. Klein opisała dwie podstawowe grupy relacji z obiektem, 
lęków i obron: pozycję paranoidalno-schizoidalną (Klein, 1946/2007) 
i pozycję depresyjną (Klein, 1934/2007). Co istotne, charakteryzując 
te dwie pozycje, wskazała również, kiedy i w jaki sposób pojawiają 
się zdolność postrzegania innych ludzi jako odrębnych jednostek oraz 
zdolność rozpoznawania własnej rzeczywistości psychicznej.

3.5.1 Pozycja paranoidalno-schizo idalna

W początkowym okresie życia umysł niemowlęcia jest w tzw. pozycji 
paranoidalno-schizoidalnej. Nazwa tej pozycji wskazuje na dwie pod
stawowe cechy stanu umysłu niemowlęcia. Po pierwsze, dziecko -  za 
pomocą rozszczepienia -  grupuje swoje doświadczenia wewnętrzne 
i percepcje rzeczywistości na dobre i złe. W konsekwencji i ego dziec
ka, i postrzegane obiekty są podzielone na dobre i złe. Afekty są silnie 
od siebie odseparowane -  miłość od nienawiści. Można powiedzieć, 
że świat dziecka raz jest nasycony tylko tym, co złe, a raz -  tym, co 
dobre. Nie ma stanów pośrednich. Właśnie od stanu tego rozszczepie
nia, zarówno ego, jak i obiektów, pochodzi człon „schizoidalna”. Człon 
„paranoidalna” jest natomiast związany z przeżywanym w tym stanie 
lękiem. Mianowicie dziecko nie rozpoznaje swoich uczuć jako swoich, 
a przeżywana przez niego agresja, przypisywana obiektom zewnętrz
nym, powoduje poczucie prześladowania. Dziecko przeżywa lęk przed 
zniszczeniem -  że prześladująca rzeczywistość go zniszczy. To lęk wo
kół przeżycia, lęk o samego siebie.

W takim sposobie przeżywania świata nie ma miejsca na pełne po
strzeżenia, a więc obecne są tylko relacje z tzw. obiektam i częściowy
mi. Chodzi z jednej strony -  z perspektywy rozwojowej -  o relacje do 
pewnych anatomicznych części (np. piersi, a nie całej matki jako istoty 
fizycznej), ale też do części psychologicznych (a nie całościowego spo
strzeżenia, że druga osoba ma różne cechy). W takim stanie nie ma więc 
ambiwalentnego przeżywania drugiej osoby -  może ona być albo dobra, 
albo zła. Co więcej, w takim przeżywaniu nie ma granic -  między pod
miotem a drugą osobą, między fantazją a realnością. Dlatego też trudno
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odróżnić, kto się złości (ja czy ta druga osoba?), skąd się bierze realne 
zagrożenie (ze środka, z mojej złości czy z zewnątrz, od prześladowcy?).

Takie doświadczenie realności jest normatywne, wpisane w rozwój 
każdego człowieka. Aby móc dalej prawidłowo się rozwijać, konieczne 
jest pogrupowanie doświadczeń. To pozwala bowiem uporządkować 
pierwotny chaos popędowy, różne doświadczenia. Jeśli w toku roz
woju doświadczenia pozytywne przeważają nad dobrymi, to docho
dzi do zmniejszenia lęku -  lęku, że złe obiekty (czy, odwołując się do 
źródła tych postrzeżeń, własna agresja) zniszczą to, co dobre. Ponie
waż maleje lęk, zmniejsza się natężenie rozszczepienia. Powoli nasila 
się działająca od początku życia tendencja do integrowania doświad- 
czeń11. W końcu dochodzi do zmiany w postrzeganiu siebie i innych, 
zmieniają się doświadczane lęki i stosowane obrony -  umysł zaczyna 
funkcjonować w pozycji depresyjnej.

Klein opisywała mechanizm identyfikacji projekcyjnej jako 
mechanizm obronny, charakterystyczny dla pozycji paranoi
dalno-schizoidalnej. W jej koncepcji mechanizm ten jest fan
tazją, procesem intrapsychicznym. Klein nie zakładała więc, 
że musi mieć on jakiś korelat w zachowaniu. W późniejszym 
jednak czasie pojęcie identyfikacji projekcyjnej uległo zna
czącym zmianom. I tak Wilfred Bion, uczeń Klein, uznał, że 
identyfikacja projekcyjna to nie tylko fantazja, ale fantazja, 
której towarzyszą konkretne, realne działania (dlatego czę
sto określa się ją  jako realistyczną identyfikację projekcyjną) 
(por. rozdz. 5.2). Thomas Ogden poszedł jeszcze dalej, opi
sując identyfikację projekcyjną jako proces interpersonalny, 
na który składają się trzy elementy: 1) fantazja umieszczenia 
w obiekcie jakichś części self (jak u Klein), 2) zachowanie, 
które ma tę fantazję urzeczywistnić (jak u Biona) i 3) do
świadczenie w odbiorcy -  realnej osobie będącej podmiotem 
identyfikacji projekcyjnej. Szczegółowe omówienie proble
matyki Czytelnik znajdzie m.in. w tekście Jarosława Grotha 
(2012) czy Ely Garfinkle (2005), a analizę teoretyczna połą
czoną z ilustracjami klinicznymi -  w tekście Elisabeth Spillius 
(1992).

11 Tak jak od początku życia występuje tendencja do integracji, tak do końca życia 
będą obserwowalne efekty rozszczepienia, nawet u dojrzałych jednostek.
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Jak zostało wspom niane wcześniej, w pozycji paranoidalno-schi
zoidalnej nie ma granic między podm iotem  a obiektem. Oznacza to, 
że w przestrzeni intrapsychicznej, na poziomie reprezentacji siebie 
i innych, granice są zam azane, a cechy i odczucia mogą być mylnie 
identyfikowane jako przynależne do innej osoby, choć w rzeczywi
stości są własne. Proces, który to opisuje, to tzw. iden ty fikac ja  p ro 
jekcyjna. M echanizm identyfikacji projekcyjnej jest obroną przed 
lękiem. Ponieważ we wczesnym okresie rozwoju najważniejsze jest 
rozdzielanie tego, co dobre, od tego, co złe (proces rozszczepienia, 
grupow ania odczuć), część odczuć jest projektowana (czyli przy
pisywana) obiektom zewnętrznym. Gdy na przykład projektowana 
jest złość, obiekt bywa przeżywany jako rozzłoszczony, atakujący12. 
Wówczas przeżywana przez nas złość wydaje się uzasadniona -  bo 
jest odpowiedzią na atak. W wyniku działania tego mechanizmu do
chodzi do poważnych zaburzeń w percepcji oraz -  ponieważ projekcji 
ulega część siebie -  do zubożenia self (szczególnie jeśli projekcja ma 
masywny charakter).

3.5.2 Pozycja depresy jna

Gdy procesy integracji dominują nad rozszczepieniem, ego i zewnętrz
ne obiekty zaczynają być postrzegane całościowo, zarówno w sensie 
anatomicznym, jak i psychologicznym. Kiedy umysł dziecka zaczyna 
funkcjonować właśnie w pozycji depresyjnej, niemowlę jest w stanie 
postrzegać matkę jako źródło i dobrych, i złych doświadczeń. Nie ma 
więc jednowymiarowego postrzeżenia -  albo idealnej, albo prześla
dowczej matki. Pojawia się natomiast postrzeżenie matki, która ma 
i dobre, i złe cechy. Analogiczny proces dzieje się w odniesieniu do 
siebie, swoich dobrych i złych części. Budowane w tym stanie umysłu 
relacje z obiektami są więc określane jako relacje z obiektam i cało
ściowymi.

W pozycji depresyjnej dochodzi do integracji w zakresie percepcji 
siebie i innych, ale też do rozpoznawania różnic między podmiotem 
a innymi oraz między fantazją a realnością. Te zmiany, które są waż

12 W opisach identyfikacji projekcyjnej często akcentuje się projekcję negatywnych 
aspektów self. Warto jednak podkreślić, że możliwa jest również projekcja aspektów po
zytywnych.
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nymi osiągnięciami rozwojowymi, określają zupełną zmianę w rela
cji do obiektów i doświadczanych lęków. Mianowicie, kiedy dziecko 
zaczyna się odnosić do innych jako odrębnych jednostek, które róż
nią się między sobą, a także rozpoznaje własne impulsy -  zarówno 
swoją miłość, jak i nienawiść -  zaczyna być zdolne do kochania oraz 
brania odpowiedzialności za swoje impulsy. Pojawia się ambiwalencja 
w przeżywaniu drugiej osoby. A kiedy dziecko przeżywa złość i chęć 
zniszczenia drugiej osoby, doświadcza poczucia straty i smutku; tra
cąc obiekt, pamięta, że ten obiekt jest jednocześnie kochany. Obecny 
jest więc charakterystyczny dla tej pozycji tzw. lęk depresyjny -  lęk, 
że własna agresja zniszczy lub zniszczyła kochany obiekt. Dotyczy on 
więc drugiej osoby, a nie -  jak w wypadku lęku prześladowczego w po
zycji schizoidalno-paranoidalnej -  siebie i własnego przetrwania.

Jeśli dziecko czuje, że zniszczyło czy naruszyło relację z kocha
nym obiektem i w konsekwencji może ten obiekt stracić, podejmuje 
działania, które mają dokonać naprawy. Kiedy naprawa czy -  mówiąc 
językiem Klein -  reparacja pozwoli odzyskać kochany obiekt, wów
czas wiara, że naprawa jest możliwa, stabilizuje się, a lęk depresyjny 
maleje. Innymi słowy, lęk maleje wraz z powtarzającym się doświad
czeniem odzyskania kochanego obiektu (Klein, 1940/2007). To jest 
istotna -  z punktu rozwoju psychicznego -  kwestia. Tak jak w wy
padku pozycji paranoidalno-schizoidalnej najważniejsze jest uporząd
kowanie chaosu popędowego, pogrupowanie doświadczeń dobrych 
i złych, tak w pozycji depresyjnej kluczowe jest ustabilizowanie w e
wnętrznego poczucia bezpieczeństwa -  poczucia „posiadania” dobre
go obiektu.

Klein pisała o pozycji depresyjnej jako fazie rozwoju, w której 
pojawia się troska o obiekt. Uważała, że wynika to z całościo
wej percepcji obiektu -  tzn. dziecko zaczyna rozpoznawać, 
że m atka jest obiektem, który wzbudza i miłość, i agresję. 
Dlatego też dziecko -  kochając matkę -  chce ją  chronić przed 
swoją agresją. Na początku pozycji depresyjnej nie ma jeszcze 
wyraźnego zróżnicowania na fantazję i rzeczywistość, dziec
ko obawia się więc, że jego agresja zniszczyła to, co dobre. 
Przeżywane są intensywny smutek i poczucie winy, czyli pe
wien rodzaj depresji. Dlatego też Klein, opisując tę pozycję, 
nazwała ją  pozycją depresyjną.
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Istotny jest również fakt, że właśnie w pozycji depresyjnej możliwe 
jest odróżnianie tego, co wewnętrzne, od tego, co zewnętrzne, włas
nych impulsów od czynników zewnętrznych, fantazji od realności. 
Choć tendencja do testowania rzeczywistości jest obecna od początku 
życia, dopiero w pozycji depresyjnej badanie rzeczywistości nabiera 
znaczenia i adekwatności. Jak pisała Segal,

(...) w  pozycji depresyjnej zmienia się cały klimat myślowy. Rozwija 
się zdolność do łączenia i abstrakcji. Stanowią one podstawę myślenia, 
które jest charakterystyczne dla dojrzałego ego, w  przeciwieństwie do 
rozczłonkowanego i konkretnego myślenia charakterystycznego dla po
zycji schizoidalno-paranoidalnej (1973/2005, s. 94).

To właśnie w pozycji depresyjnej możliwe jest tw orzenie symboli. 
Mówiąc dokładniej, w związku z faktem, że jednostka chce ochronić 
obiekt przed swoimi nadmiernymi agresywnymi lub miłosnymi prag
nieniami, które mogłyby obiekt naruszyć czy zniszczyć, przemieszcza 
je na inne obiekty, substytuty. W ten sposób są tworzone symbole13.

3.5.3 O scylacja  między pozycjami

Klein opisała pozycje paranoidalno-schizoidalną i depresyjną jako dwie 
odmienne konstelacje relacji z obiektem, przeżywanych lęków i urucha
mianych obron (zob. porównanie w tabeli 1). Chociaż opisane pozycje 
można ujmować jako następujące po sobie fazy rozwoju, odnoszą się 
one do jakości funkcjonowania psychicznego, specyficznego sposobu 
doświadczania rzeczywistości. Nie chodzi więc o przemijające stadia, 
ale dostępne przez całe życie sposoby organizacji relacji z obiektem, 
związane z tym lęki i obrony. Funkcjonowanie jednostki można opisy
wać więc jako oscylację między konfliktami depresyjnymi i regresją do 
zjawisk typu paranoidalno-schizoidalnego (zob. Steiner, 1992). Osoba 
zdrowa funkcjonuje głównie w pozycji depresyjnej, pacjent cierpiący na 
schizofrenię natomiast rzadko osiąga depresyjną integrację. Niemniej

13 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że choć Klein wprowadziła pojęcie pozy
cji po roku 1934, idee na temat tworzenia symbolu były spójne z poglądami, które 
prezentowała kilka lat wcześniej. Mianowicie opisując rozwój funkcji symbolicznej, 
Klein (1930/2007) wskazywała, że lęk przed zniszczeniem obiektu (matki) sprawia, iż 
dziecko przemieszcza swoją uwagę na inne obiekty -  te obiekty są symbolami obiektu 
pierwotnego (zob. rozdz. 3.4).
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tak jak możliwe jest przepracowanie lęków paranoidalnych i przejście 
do pozycji depresyjnej, tak możliwa jest również regresja do pozycji 
paranoidalno-schizoidalnej. Idea zmiany pozycji w wyniku doświad
czanego lęku będzie niezwykle istotna w teorii formacji symbolicznej 
Hanny Segal (zob. rozdz. 4).

Tabela 1. Porównanie pozycji paranoidalno-schizoidalnej i pozycji depresyjnej

Pozycja
paranoidalno-schizoidalna Pozycja depresyjna

Dominująca
tendencja

Rozszczepienie Integracja

Doświadczany lęk
Lęk paranoidalny -  lęk przed 
byciem zniszczonym

Lęk depresyjny -  lęk, że 
w łasna agresja zniszczy 
kochany obiekt

Odrębność obiektu Nie. Brak odróżniania siebie 
od obiektu

Tak. Odróżnianie siebie od 
obiektu

Relacja z obiektem

Relacja z obiektem częścio
wym; obiekt rozszczepiony 
na obiekt idealny i prześla
dowczy; postrzeganie jedno
wymiarowe

Relacja z obiektem całościo
wym; obiekt postrzegany 
całościowo, jako źródło i do
brych, i złych doświadczeń, 
jako mający dobre i złe cechy

Doświadczenie 
ambiwalencji do 
obiektu

Nie Tak

Różnicowanie 
między fantazją 
a realnością

Nie Tak

3.6 Znaczenie realnych doświadczeń w rozwoju dziecka

Melanie Klein opisała pozycję paranoidalno-schizoidalną oraz pozy
cję depresyjną jako specyficzny sposób przeżywania rzeczywistości 
i percepcji obiektu oraz określony charakter przeżywanych lęków 
i uruchamianych obron (rozdz. 3.5). W związku z tym opis rozwoju 
funkcji symbolicznej jest zdominowany wewnętrzną rzeczywistością
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dziecka. Chociaż, istotnie, Klein koncentrowała się na mechanizmach 
wewnętrznych, to -  mimo wszystko -  pisała o wadze realności. Prze
de wszystkim uznawała, że świat wewnętrzny jest kształtowany do
świadczeniami zewnętrznymi (zob. np. Klein, 1940/2007, s. 340). 
W początkowym okresie życia, gdy granice między fantazją a rzeczy
wistością są jeszcze rozmyte, dochodzi do budowania wewnętrznych 
obiektów na podstawie doświadczeń z obiektami zewnętrznymi:

(...)  wątpliwości, niepewność i lęki ciągle stym ulują m ałe dziecko do 
obserwacji i upew niania się co do zewnętrznego świata obiektów, co 
pom aga lepiej zrozumieć świat wewnętrzny, który pochodzi od tego 
pierwszego. Widzialna matka stale dostarcza dowodów na to, jaka 
jest „wewnętrzna” matka -  czy kocha, czy też się gniewa, czy n ie
sie pomoc, czy bierze odw et (Klein, 1940/2007, s. 340, wyróżnienie 
M.S.).

Zachowanie realnej matki jest związane z jej zdolnością do wczu- 
wania się w stany dziecka: „Jeden z elementów postawy macierzyń
skiej sprowadza się do zdolności do w czuw ania się w  sytuację 
dziecka i przyjęcia jego  p u nk tu  w idzen ia” (Klein, 1937/2007, 
s. 313, wyróżnienie M.S.)14. Z artykułów Klein wyłania się opis złożo
nej relacji matki z dzieckiem. Funkcjonowanie psychiczne matki -  jej 
zdolność miłości, troski i identyfikacji z dzieckiem -  są zależne od jej 
historii relacji z opiekunami. Postawa, jaką przyjmuje matka, zależy 
od charakteru jej wewnętrznego świata i ma istotne znaczenie dla 
dziecka. Jeśli bowiem matka potrafi zidentyfikować się z dzieckiem, 
przyjąć jego punkt widzenia, to będzie w stanie je rozumieć i zacho
wać się adekwatnie. Innymi słowy, matka będzie w stanie funkcjono
wać jak „dobry” obiekt. To „dobre” środowisko da dziecku szansę na 
właściwy rozwój psychiczny.

W teorii Klein realność ma więc swoje miejsce -  w ażne miejsce. 
Należy jednak podkreślić, że doświadczenia są w interakcji z ist
niejącymi już w umyśle fantazjami. Klein zakładała, że obecną od 
urodzenia właściwością dziecka jest zdolność do te stow an ie  rze 

14 Klein akcentowała wagę identyfikacji jako mechanizmu leżącego u podstaw miłości 
i opieki. „Prawdziwa troska polega na tym, że staw iam y się w  sytuacji innych ludzi, 
»identyfikujemy« się z nimi. Zdolność do identyfikacji z drugą osobą to najważniejszy 
element związków z ludźmi, a także warunek rozwoju prawdziwego i silnego uczucia 
miłości” (Klein, 1937/2007, s. 306, wyróżnienie M.S.).
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czyw istości -  czyli zdolność do korzystania z informacji o realności. 
Podkreślała, że

Zakres, w  jakim zewnętrzna rzeczywistość może rozwiać lęk i smutek 
odnoszące się do rzeczywistości wewnętrznej, choć różny u różnych 
jednostek, mógłby stanowić jedno z kryteriów normalności. Dzieci, któ
re są tak bardzo zdominowane przez swój wewnętrzny świat, że ich 
lęków nie rozwiewają ani nie równoważą nawet najbardziej przyjemne 
aspekty relacji z ludźmi, nie unikną poważnych zaburzeń psychicznych 
(Klein 1940/2007, s. 340; por. też rozdz. 3.3).

Testowanie rzeczywistości jest podstawowym mechanizmem radze
nia sobie z lękiem depresyjnym, a funkcjonowanie realnej matki jako 
„dobrego” obiektu ma znaczenie dla przepracowania pozycji depre
syjnej (szczegółowe omówienie dynamiki pozycji depresyjnej znajduje 
się w rozdz. 3.5). Jeśli pozycja depresyjna nie jest właściwie rozwią
zywana (z powodów intrapsychicznych i/lub realnych doświadczeń), 
może to skutkować zaburzeniami w różnicowaniu siebie i obiektu, fan
tazji i rzeczywistości, a także -  co pokażą w pełni teorie Hanny Segal 
i Wilfreda Biona -  zaburzeniami rozwoju funkcji symbolicznej. To bo
wiem w pozycji depresyjnej, gdy są ustanowione granice -  między self 
a obiektem, między fantazją a rzeczywistością -  jest możliwe właściwe 
używanie symboli, a tym samym -  zabawy, nauki i komunikacji (zob. 
rozdz. 3.5 oraz rozdz. 4. i 5.).

4. Teoria formacji symbolicznej Hanny Segal

Hanna Segal była związana z psychoanalizą kleinowską od począt
ku swojej pracy klinicznej. Jest uważana za jedną z najwybitniejszych 
przedstawicielek teorii relacji z obiektem, ale również popularyzatorkę 
i „ambasadora” tej szkoły myślenia (Quinodoz, 2008/2012, s. 8, 11; 
Dybel, 2003, s. IX). Oprócz popularyzacji poglądów Klein Segal wnio
sła ważny wkład w rozwój psychoanalizy: zaproponowała oryginalną 
koncepcję doświadczenia estetycznego (zob. np. Segal, 1991/2003), 
opisała nowe podejście do leczenia psychoz (Segal, 1975/2006), ale 
również -  opierając się na pracy z pacjentami psychotycznymi -  sfor
mułowała własną teorię formacji symbolicznej.
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W niniejszym rozdziale zostaną omówione poglądy Segal na roz
wój symbolizacji. Punktem wyjścia będzie prezentacja dwóch typów 
formacji symbolicznej -  tzw. zrównania symbolicznego i prawdziwego 
symbolu (rozdz. 4.1). W dalszej kolejności będą dyskutowane: zjawi
sko konkretności myślenia (jako pochodnej tworzenia zrównań symbo
licznych) (rozdz. 4.2), proces rozwoju symbolizacji (rozdz. 4.3) oraz 
zaburzenia w tworzeniu i posługiwaniu się symbolami (rozdz. 4.4). Na 
koniec będzie poruszone zagadnienie trudności w myśleniu o stanach 
wewnętrznych innych ludzi, które są obserwowalne u osób psycho
tycznych (rozdz. 4.5), oraz znaczenia realnych doświadczeń w rozwo
ju  symbolizacji (rozdz. 4.6).

4.1 Zrównanie symboliczne a prawdziwy symbol

Klein zakładała, że nieświadome fantazje, związane z popędami, są 
obecne od początku życia i stanowią podstawową aktywność m ental
ną. Uznawała też, że nieświadome fantazje są wyrażane we wszelkich 
aktywnościach, w tym zabawie i aktywności intelektualnej. Dziecko 
zaczyna się interesować światem -  bawić się i uczyć -  gdy przemiesz
cza swoje fantazje z pierwotnych obiektów (ciała matki) na inne. To 
przemieszczenie zachodzi w wyniku doświadczenia lęku -  dziecko boi 
się kierować na matkę agresywne uczucia, przemieszcza więc swoje 
zainteresowanie na inne obiekty. Lęk jest zatem czynnikiem, który 
stoi u podstaw formacji symbolicznej. Jeśli jednak lęk jest zbyt duży, 
dochodzi do stłumienia fantazji, a w konsekwencji -  nie następu
je wiązanie fantazji z obiektami. Tym samym świat nie nabiera dla 
dziecka symbolicznych znaczeń, a tylko to, co ma dla dziecka symbo
liczne znaczenie, jest dla niego ciekawe. Jeśli więc dochodzi do zaha
mowania symbolizacji, nie jest możliwa zabawa, nauka czy używanie 
słów (zob. rozdz. 3).

Segal przyjmowała założenia Klein, ale wprowadziła pewną mody
fikację do myślenia o symbolach. Jej zdaniem form acja symboliczna, 
czyli połączenie między nieświadomymi fantazjami a rzeczywistością, 
może przyjmować dwie formy: albo prawdziwego symbolu (symbo
licznego przedstawienia), albo zrównania symbolicznego (zob. kla
syczny tekst Uwagi o tworzeniu symboli; Segal, 1957/2006).
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Praw dziw y sym bol to symboliczne przedstawienie obiektu. W tej 
sytuacji, chociaż obiekt jest związany z nieświadomą fantazją, to jed 
nostka rozpoznaje jego indywidualne cechy. Symbol jest więc i obiek
tem, i pośrednią reprezentacją innego obiektu. Takie zastosowanie 
term inu „symbol” jest zgodne z powszechnym jego użyciem; jest też 
zgodne ze sposobem, w jaki używali go Freud czy Klein. Mianowicie 
Klein, pisząc o tw orzeniu symboli i formacji symbolicznej -  o szkole, 
która symbolizuje ciało matki, o zabawie jako symbolicznej ekspresji 
nieświadomych fantazji -  pisała o symbolu jako pośrednim przedsta
wieniu pewnych nieświadomych treści. Pisząc, że Dick, autystyczny 
pacjent, nie tworzył symboli, pisała o sytuacji, w której nieświadome 
fantazje nie były, pośrednio, reprezentowane (por. rozdz. 3.4).

Segal wprowadziła pojęcie „zrów nania sym bolicznego” (inaczej 
zrów nania konkretnego). Zrównanie symboliczne, jako drugi rodzaj 
formacji symbolicznej, to produkt zrówniania symbolu z obiektem 
symbolizowanym. Podmiot przeżywa i postrzega symbol tak, jak prze
żywa i postrzega symbolizowany obiekt, czynność czy zjawisko. Nie 
ma więc miejsca na rozpoznanie indywidualnych cech obiektu.

Różnicę między symbolem a zrównaniem symbolicznym można 
zilustrować poprzez opis przeżywania terapeuty. Sytuacja analitycz
na, ze względu na swoje założone właściwości, ma na celu aktywację 
nieświadomych fantazji pacjenta. Pacjent ma niewiele informacji na 
tem at terapeuty, a kontakty poza gabinetem są ograniczone. W ten 
sposób psychoanalityk czy psychoterapeuta ma symbolizować rzeczy
wistość psychiczną pacjenta, czyli być obiektem, z którym łączą się 
nieświadome fantazje o innych obiektach. Pewnym uproszczeniem 
jest powiedzenie, że terapeuta ma symbolizować matkę lub ojca, ale 
-  na użytek tej ilustracji -  można takie sformułowanie zastosować. 
Jeśli stwierdzamy, że terapeuta -  jako obiekt -  jest symbolem w sen
sie zrównania symbolicznego lub prawdziwego symbolu, to opisuje
my dwie odmienne jakościowo sytuacje. Pacjent, który ma zdolność 
tworzenia prawdziwych symboli, potrafi rozpoznawać indywidualne 
cechy terapeuty. Terapeuta jest terapeutą, a jednocześnie ta k  ja k 
by -  korzystając z uproszczonego przykładu -  matką lub ojcem. Jest 
zachowana podwójność postrzeżenia i przeżycia. Mówimy wówczas 
o p rzen iesien iu  neurotycznym . W wypadku pacjenta, u którego są 
tworzone zrównania symboliczne, obecne jest natom iast p rzen ie
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sienie psychotyczne -  terapeuta zostaje zrównany, w postrzeżeniu 
i przeżyciu, z obiektem, który symbolizuje. Nie jest więc tak jakby 
matką czy ojcem, ale je s t  matką czy ojcem. Można powiedzieć, że 
wzbudzona nieświadoma fantazja jest tak dominująca, że nie pozwa
la na rozpoznanie realnych cech terapeuty. Żywy obraz nagłej zmiany 
charakteru przeniesienia podaje Henri Rey:

Pewnego dnia [pacjentka -  przypis M.S.] w  uderzający sposób pokazała 
zmianę z neurotycznego przeniesienia na psychotyczne: logicznie opo
wiadała na tem at swojego życia w  domu, cały czas będąc w  kontakcie 
z realnością, i w tedy nagle, z zaskakującą gwałtownością, podeszła do 
drzwi i z przeszywającym spojrzeniem i trzęsącym się od emocji głosem 
powiedziała: „Na kolana tutaj przede mną, rozkaz. Wiesz, jak  przez lata 
znęcałeś się nad m atką i nade mną, znasz okrucieństwa i tortury, któ
rych się dopuszczałeś. Kiedy przychodziłeś do mojego pokoju o trzeciej 
nad ranem, itd., itd.”.
Zewnętrzna rzeczywistość zniknęła i pozostała tylko rzeczywiśtość psy
chiczna. Obraz ojca i mój stały się jednym . Poprzez identyfikację 
projekcyjną stałem się jej [pacjentki -  przypis M.S.] ojcem z jego 
charakterystykami częściowo realnymi, a częściowo przypisanymi mu 
przez pacjentkę za pomocą tego samego procesu projekcyjnej identyfi
kacji (Rey, 1979/1996, s. 208, wyróżnienie M.S.).

Innym, klasycznym już w literaturze psychoanalitycznej przykła
dem, który obrazuje różnice między prawdziwym symbolem a zrów
naniem  symbolicznym, jest przykład przytoczony przez samą Segal 
(1957/2006, s. 78). Analityczka pracowała z dwoma pacjentami, 
z których jeden chorował na schizofrenię. Dla obu pacjentów gra
nie na skrzypcach symbolizowało masturbację. Pierwszy, cierpiący 
na schizofrenię pacjent tworzył liczne zrównania symboliczne, d ru
gi natom iast posługiwał się prawdziwymi symbolami. Co istotne, 
pierwszy pacjent w trakcie dekompensacji psychotycznej nie grał na 
skrzypcach. Kiedy jeden z lekarzy spytał go, dlaczego przestał grać, 
odpowiedział: „Dlaczego? Czy oczekuje Pan, że będę się publicznie 
m asturbow ał?” (Segal, 1957/2006, s. 78). Ten pacjent, zrównując 
symbol z tym, co symbolizowane, czyli zrównując grę na skrzypcach 
z masturbacją, nie mógł swobodnie używać symbolu; jego użycie 
wzbudzało w nim te same odczucia, co czynność symbolizowana. 
Jak podsumowała Segal: „Skrzypce są  penisem; granie na skrzyp
cach je s t  m asturbowaniem  się i dlatego nie można wykonywać go
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publicznie” (Segal, 1991/2003, s. 52). Drugi pacjent natom iast mógł 
swobodnie używać skrzypiec, ponieważ były one prawdziwym sym
bolem nieświadomej fantazji o masturbacji -  cechy czynności gry 
na skrzypcach były rozpoznawane i uwzględniane, sam symbol nie 
w zbudzał emocji, które wywoływała czynność symbolizowana. Inny
mi słowy, gra na skrzypcach „mogła przedstawiać stosunek seksual
ny, nie będąc równocześnie z nim utożsam iona” (Segal, 1991/2003, 
s. 53).

Hanna Segal traktowała zarówno obraz skrzypiec w śnie 
i grę na skrzypcach (w formie psychotycznej i niepsycho- 
tycznej) jako formację symboliczną. Sen i gra na skrzypcach 
są, zdaniem Segal, symbolami (pośrednimi reprezentacja
mi) pragnień masturbacji. W świetle teorii Ernesta Jonesa 
prawdziwym symbolem byłby tylko obraz w śnie pacjenta 
oraz zrównanie symboliczne dokonane przez pacjenta psy
chotycznego. Mianowicie i sen, i gra na skrzypcach stanowi
łyby przemieszczenie wcześniej wypieranego pragnienia na 
inny obiekt, bez zmiany afektu. W wypadku gry na skrzyp
cach pacjenta niepsychotycznego Jones mówiłby o sublimacji 
(por. rozdz. 2.2). Segal, podobnie jak Klein, nie zgadzała się 
z teorią Jonesa i uważała, że wszystkie aktywności wysubli
mowane -  zabawa, nauka, twórczość -  są wynikiem procesu 
symbolizacji (zob. Segal, 1957/2006, s. 81).

Już w tym momencie w arto zasygnalizować, że rodzaj tworzo
nych symboli jest ściśle związany ze stanam i umysłu podmiotu, które 
Klein opisała jako pozycje paranoidalno-schizoidalną i depresyjną. 
I tak zrównania symboliczne będą charakterystyczne dla pozycji pa- 
ranoidalno-schizodalnej, prawdziwe symbole natom iast -  dla pozycji 
depresyjnej (szczegółowe omówienie znajduje się w rozdz. 4.3 i 4.4).

Podsumowując, Segal wyodrębniła dwie formy formacji symbolicz
nej: prawdziwy symbol i zrównanie symboliczne. Prawdziwy symbol 
jest i obiektem, i pośrednią reprezentacją innego obiektu; zrównanie 
symboliczne to zrównanie symbolu z obiektem symbolizowanym. 
W pierwszym wypadku podmiot rozpoznaje indywidualne cechy 
obiektu, który jest symbolem, w drugim -  nie (zob. podsumowanie 
w tabeli 2).
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Tabela 2. Porównanie zrównania symbolicznego i prawdziwego symbolu

Zrównanie symboliczne Symbol

Relacja
symbol-symbo-
lizowane

Zrównanie symbolu 
i obiektu symbolizowane
go; odczuwanie analogicz
nego afektu

Symbol odnosi się do obiektu 
symbolizowanego, ale są rozpo
znane jego indywidualne cechy; 
mniejszy afekt

Forma
rozwojowa Wcześniejsza Późniejsza

Pozycja Pozycja paranoidalno- 
-schizoidalna

Pozycja depresyjna

Możliwość uży
wania symbolu Brak swobody używania Swobodne używanie symbolu

Przykład

Gra na skrzypcach, która 
symbolizuje masturbację, 
staje się źródłem tych 
samych emocji; nie jest 
możliwe swobodne używa
nie symbolu

Gra na skrzypcach, chociaż 
symbolizuje masturbację, nie jest 
zrównana w  przeżyciu z mastur
bacją, nie jest źródłem analo
gicznych emocji; możliwe jest 
swobodne używanie symbolu

Znaczenie dla 
przeniesienia

Przeniesienie psychotycz
ne -  terapeuta w  przeżyciu 
zrównany z wewnętrznymi 
obiektami

Przeniesienie neurotyczne -  te
rapeuta postrzegany jako realna 
osoba, która reprezentuje w e
wnętrzne obiekty

4.2 Konkretny język

Przedstawione powyżej przykłady z przeżywaniem terapeuty i po
strzeganiem gry na skrzypcach odnoszą się do osoby i czynności, 
które symbolizują inną  osobę i in n ą  czynność. Ponieważ słow a są 
symbolami -  dotyczą pewnych zjawisk, obiektów, czynności -  również 
mogą być przeżywane w dwojaki sposób: konkretnie (gdy podmiot 
tworzy zrównania symboliczne) lub symbolicznie (kiedy podmiot two
rzy prawdziwe symbole).

Warto podkreślić, że „werbalizacja stanowi szczególną i wysoce roz
winiętą formę symbolizmu” (Segal, 1991/2003, s. 62), a słowa, jako 
symbole, są podstawowym środkiem komunikacji (Segal, 1957/2006). 
Jeśli więc słowa są wypowiadane lub odbierane jak zrównania symbo
liczne, to są przeżywane jak realne obiekty, konkretne rzeczy czy dzia
łania. Może to skutkować trudnościami w komunikacji. Trudno mówić
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o nagości, jeśli oznacza to rozbieranie się; o nienawiści i chęci zabicia 
kogoś -  jeśli oznaczałoby to zabijanie. Rozpoznanie rodzaju stosowa
nych symboli ma ogromne znaczenie kliniczne. Terapeuta, którego 
podstawowym środkiem pracy jest interpretacja, musi mieć świado
mość, jak pacjent przeżywa podawaną interpretację -  że na przykład 
mówienie o dotykaniu może być przeżyte jak dotykanie pacjenta.

Konkretną komunikację pacjentów psychotycznych obrazo
wo omawiał Henri Rey (1979/1996), jeden z psychoanali
tyków kleinowskich. Na przykład opisywał pacjentkę, któ
ra -  po tygodniach czy miesiącach odmowy opowiadania
0 swoich uczuciach -  powiedziała: „Nie rozumiesz. Jeśli 
mówię do ciebie, to cię uderzam , zatruwam  cię gnijącymi
1 stęchłymi rzeczami, którymi jestem  wypełniona” (Rey, 
1979/1996, s. 205). Inny z pacjentów tłumaczył, że gdy Rey 
mówi do niego i zadaje m u pytania, to go bije, wyrywa mu 
wnętrzności.

Świadomość, że pacjent funkcjonuje na konkretnym poziomie, czyli 
tworzy liczne zrównania symboliczne, może pomóc w lepszym formu
łowaniu wypowiedzi kierowanych do pacjenta, ale też w lepszym rozu
mieniu komunikatów. Jeśli na przykład pacjent, który tworzy zrówna
nia symboliczne, mówi, że jest rozdarty, to nie posługuje się metaforą, 
ale mówi o konkretnym rozdarciu; kiedy twierdzi, że jest wypełniony 
szlamem, wtedy możemy założyć, że mówi o konkretnym doświad
czeniu cielesnym, że może być na granicy halucynacji węchowych itp.

W związku z tym, że myślenie i komunikacja pacjentów psychotycz
nych mają konkretny charakter, podmiot czuje, że daje „rzeczy”, przyj
muje „rzeczy”, a rozmowa jest konkretną wymianą, w trakcie której 
różne „rzeczy” są mu robione (por. Rey, 1979/1996, s. 205-206). Jak 
pisała sama Segal:

Trudności związane z komunikacją są jedną z ciągle nawracających 
trudności w  analizie pacjentów psychotycznych. Pacjent czuje, że słowa 
-  czy to analityka, czy własne -  są obiektami lub działaniami i nie może 
ich swobodnie używać w  celu komunikacji (1957/2006, s. 89).
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4.3 Od zrównania symbolicznego do prawdziwego symbolu

Segal, opisując zrównanie symboliczne i prawdziwy symbol, podkreśla
ła, że między nimi jest ogromna przestrzeń rozwojowa. Zakładała, że 
w rozwoju wszyscy przechodzimy od zrównań symbolicznych do praw
dziwych symboli. Zaburzenia procesu tworzenia prawdziwych symboli 
będą skutkowały problemami w nauce, zabawie. Jeśli są bowiem for
mowane tylko zrównania symboliczne, zakłócają one możliwość swo
bodnego posługiwania się symbolami i swobodnej werbalnej komuni
kacji (Segal, 1957/2006, 1991/2003).

Przykładem procesu przechodzenia od zrównań symbolicznych do 
prawdziwych symboli jest cytowana przez Segal psychoanaliza pro
wadzona przez Geissman (1990; za Segal, 1991/2003, s. 53-55). Pa
cjentka Geissman, ośmioletnia psychotyczna dziewczynka, niewiele 
mówiła, miała problem z rozumieniem innych, właściwie się nie ba
wiła, a jej aktywność ograniczała się do bicia innych osób, cięcia i roz
bijania przedmiotów. Na początku analizy dziewczynka wykazywała 
zainteresowanie kulkami i kamyczkami. Używała ich bardzo konkret
nie, tj. brała je do ust i wypluwała. W toku pracy pojawiły się pierwsze 
próby symbolicznego przedstawienia kulek -  dziewczynka zaczęła je 
rysować razem z terapeutką. Tworzone symbole-rysunki kulek ulega
ły jednak szybkiej konkretyzacji. Dziewczynka zaczynała wkładać ry
sunki do buzi, a potem wypluwać. Ponieważ rysunki były przeżywane 
konkretnie -  jako zrównane z częściami siebie -  dziewczynka musiała 
zabierać je z sobą do dom u15. W toku dalszej analizy dziewczynka 
stopniowo zaczynała się interesować innymi, podobnymi obiektami, 
na przykład naszyjnikiem z pereł, małymi balonikami. W końcowej 
fazie kamyczki i kulki zaczęły funkcjonować jak prawdziwe symbole 
-  dziewczynka potrafiła się nimi bawić w gabinecie. Zmianie w używa
niu kulek i kamyczków, czyli przejściu od zrównań symbolicznych do 
prawdziwych symboli, towarzyszyły zmiany w zachowaniu -  dziew
czynka zaczęła mówić, czytać i pisać, potrafiła bawić się z innymi

15 Segal uważała, że również autystyczny pacjent Klein (rozdz. 3.4) tworzył zrów
nania symboliczne: „(...) w miarę jak postępowała analiza i rosło jego zainteresowanie 
niektórymi obiektami w gabinecie, tworzył on takie symboliczne zrównania. Kiedy na 
przykład zobaczył wiórki z ołówka, powiedział: »Biedna pani Klein«. Dla niego wiórki 
były panią Klein” (Segal, 1957/2006, s. 84-85).
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dziećmi. Rozwojowi funkcji symbolicznej towarzyszyła więc zmiana 
w zachowaniu -  możliwa stała się komunikacja za pomocą słów, nauka 
i zabawa.

Psychoanaliza prowadzona przez Geissman ilustruje rozwój forma
cji symbolicznej. Zasadne wydaje się pytanie, dlaczego dochodzi do 
tego rozwoju.

Aby możliwe było formowanie prawdziwego symbolu, konieczne jest 
odróżnianie ego od obiektów, symbolu od symbolizowanego (zob. Se
gal, 1957/2006). Dlatego prawdziwy symbol jest związany ze stanem 
umysłu, w którym istnieją przytoczone granice; wiąże się z opisaną 
przez Klein pozycją depresyjną. Pozycja depresyjna charakteryzuje się 
rozpoznawaniem innych osób jako całych obiektów, które mają zróżni
cowane właściwości; inni są postrzegani wielowymiarowo. Jest to stan, 
w którym możliwe jest odróżnianie siebie od innych, własnej rzeczywi
stości wewnętrznej od rzeczywistości zewnętrznej, fantazji od realności 
(zob. rozdz. 3.5).

Klein twierdziła, że powstanie symbolu jest wynikiem prób zmini
malizowania lęku -  dochodzi do przesunięcia uwagi z obiektu pier
wotnego na inne obiekty (zob. rozdz. 3.4). Segal, odwołując się do 
pojęcia pozycji depresyjnej, również wskazywała na wagę lęku w two
rzeniu symboli. W pozycji depresyjnej ta sama osoba, którą kochamy, 
zostaje również rozpoznana jako mająca cechy wzbudzające w nas 
złość. Zintegrowanie obrazu drugiej osoby jest źródłem niepokoju -  
kiedy złościmy się na drugą osobę, gdy jakoś ją w myślach „niszczy
my”, wówczas pojawia się lęk, że naprawdę ją zniszczyliśmy. Jest to 
lęk depresyjny, lęk z powodu utraty, i właśnie to doświadczenie stano
wi czynnik, który skłania podmiot do tworzenia symboli.

Podsumowując, Segal uważała, że prawdziwy symbol pojawia się 
wraz z ważną jakościową zmianą w funkcjonowaniu psychicznym je 
dnostki -  czyli w momencie przejścia do pozycji depresyjnej. W tej 
pozycji druga osoba jest rozpoznawana jako odrębna, a co najważ
niejsze -  jako mająca zarówno pozytywne (dobre), jak i negatywne 
(złe) cechy; staje się więc pewną psychologiczną całością. W relacji do 
tak postrzeganej osoby pojawia się ambiwalencja -  raz doświadczana 
jest miłość, wdzięczność, a raz ogromna złość, rozczarowanie. Lęk, 
że utraci się kochaną osobę, jest czynnikiem, który stymuluje poja
wianie się symbolu. Jeśli jednak lęk depresyjny jest zbyt intensywny,
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jeśli jednostka nie potrafi sobie z nim poradzić, dochodzi do regresji
-  do powrotu do pozycji paranoidalno-schizoidalnej, a tym samym do 
zrównań symbolicznych16.

4.4 Od prawdziwego symbolu do zrównania symbolicznego

Opis pacjenta Segal, który zrównał grę ze skrzypcami z masturbacją 
(zob. rozdz. 4.1), ujawnia pewną istotną kwestię dotyczącą regresji od 
symbolu do zrównań symbolicznych. Mianowicie przywołany pacjent 
musiał przed dekompensacją stworzyć prawdziwy symbol, ponieważ 
wcześniej swobodnie grał na skrzypcach. W wyniku dekompensacji 
psychotycznej doszło jednak do regresji, a uprzednio ukształtowany 
symbol zaczął funkcjonować jak zrównanie symboliczne. Istotnie, Segal 
twierdziła, że „(...) symbole już utworzone i funkcjonujące jako symbo
le mogą powrócić do poziomu zrównania symbolicznego” (1957/2006, 
s. 89). W ten sposób analityczka wyjaśniała konkretność języka osób 
chorujących na schizofrenię. Gdyby nie powstawały prawdziwe sym
bole, nie byłoby możliwości rozwoju mowy (tak jak w wypadku au
tystycznego Dicka; zob. Klein, 1930/2007 i omówienie w rozdz. 3.4). 
Jeśli jednak język został nabyty, ale jest używany konkretnie, mówimy 
o regresji do konkretnego sposobu używania symboli.

Pojawia się pytanie: dlaczego dochodzi do konkretyzacji? Tak jak roz
wój symbolizacji jest związany z przechodzeniem z pozycji paranoidal
no-schizoidalnej do pozycji depresyjnej, tak konkretyzacja symboli je st 
zw iązana z regresją do pozycji paranoidalno-schizoidalnej. Przywo
łując Segal: „(...) zdolność mówienia, która została nabyta -  co, jak są
dzę, z konieczności implikuje, że osiągnięty został poziom depresyjny
-  zostaje zakłócona i w rezultacie same słowa są traktowane niczym 
konkretne obiekty” (Segal, 1991/2003, s. 69).

Twierdzenie, że w yższa form a sym bolizm u nie zostaje u s tan o 
w iona raz n a  zawsze, jest niezwykle istotne. Tak jak dochodzi do 
przemieszczania się pomiędzy sposobem przeżywania i funkcjonowa
nia psychicznego -  pomiędzy pozycją paranoidalno-schizoidalną i po

16 Regresję do pozycji paranoidalno-schizoidalnej pod wpływem zbyt intensywnego 
(dla słabego ego jednostki) lęku depresyjnego Segal opisała w tekście Depresja u schizo

freniczki (1956/2006).
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zycją depresyjną -  tak też następuje powiązana z pozycjami zmiana 
w używaniu symboli. Co więcej, Segal nie uważała, że któryś z jej 
„pacjentów funkcjonował wyłącznie na konkretnym poziomie, ani też, 
by jego konkretne symbole były całkowicie konkretne; konkretność to 
tylko ich strona dominująca” (1991/2003, s. 62). Analogicznie nikt 
nie funkcjonuje wyłącznie na poziomie symbolicznym, a prawdziwe 
symbole mają elementy konkretne (Segal, 1991/2003).

Jeśli uznać -  za Segal -  że może dochodzić do zmian w funkcjono
waniu psychicznym i używania symboli, to naturalne wydaje się py
tanie: dlaczego dochodzi do tych zmian w funkcjonowaniu psychicz
nym? Segal zakładała, że w momencie nasilenia lęku depresyjnego 
dochodzi do regresji do pozycji paranoidalno-schizoidalnej. W pozy
cji depresyjnej jest zachowana odrębność ego od obiektów oraz sym
bolu od rzeczy symbolizowanej. Regresja do pozycji paranoidalno- 
schizoidalnej wiąże się z rozmyciem tych granic (zob. rozdz. 3.5). 
Ponieważ Segal zakładała, że symbol jest możliwy tylko wtedy, gdy 
istnieje rozróżnienie podmiotu, obiektu symbolizowanego i symbolu 
(zob. Segal, 1957/2006, 1991/2003), w wypadku rozmycia granic 
relacje odrębności między trzem a elem entam i zostają zaburzone -  
dochodzi do utożsam ienia symbolu z obiektem symbolizowanym.

4.5 „Znam twój umysł” -  psychotyczny stan pewności

W opisie pozycji depresyjnej został podkreślony fakt zmiany w percep
cji obiektu -  obiekt, czyli druga osoba, zaczyna być postrzegana jako 
pewna całość w sensie anatomicznym i psychologicznym. Analogiczna 
zmiana następuje w zakresie percepcji samego siebie. Jest to wynik 
postępujących procesów integracji, które przeważają nad tendencją 
do rozszczepiania, charakterystyczną dla początkowego okresu życia. 
Nagle możliwe jest widzenie innych i siebie wielowymiarowo, wielo
aspektowo (zob. rozdz. 3.5). Jeśli stan umysłu wiąże się z percepcją 
obiektu, to będzie miał również silne powiązanie ze sposobem pozna
w an ia  drugiej osoby i jej umysłu.

W pozycji paranoidalno-schizoidalnej podstawowym mechani
zmem jest identyfikacja projekcyjna (zob. rozdz. 3.4 i 3.5). Należy 
przypomnieć, że mechanizm identyfikacji projekcyjnej polega na od-
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szczepieniu nieakceptowanego doświadczenia i wyprojektowaniu go 
(inaczej „umieszczeniu”) w drugiej osobie17. Chociaż ten mechanizm 
może przyjmować formy patologiczne, jest ważnym sposobem pozna
wania świata, ale też komunikacji emocjonalnej (por. też z koncepcją 
Biona, rozdz. 5). Można go opisać jako traktowanie swojej fantazji 
czy wyobrażenia o realności za część realnego świata -  wypełnianie 
pewnych „luk” w percepcji, uzupełnianie „niewiadomych”. Ten me
chanizm będzie miał duże znaczenie w postrzeganiu umysłów innych 
ludzi, o których treści musimy wnioskować.

W normalnych w arunkach (w pozycji depresyjnej) uznajemy, że 
n ie  m am y d o stęp u  do umysłu drugiej osoby -  nie wiemy, co druga 
osoba myśli czy czuje, możemy o tym wnioskować, ale jest to proces 
obciążony pewną niepewnością. Natomiast w wypadku intensywnej 
identyfikacji projekcyjnej, charakterystycznej dla pozycji paranoidal- 
no-schizoidalnej, mamy sytuację masywnej projekcji -  czyli dom ina
cji fantazji nad realnością, pewności nad niepewnością. Jak pisała 
Segal:

(... ) zawsze uderzało mnie to, w  jaki sposób niektórzy schizofrenicy 
patrzą w  oczy rozmówcy i mówią „wiem, o czym myślisz”. Nie zdziwi 
nas to, gdy zrozumiemy, że oni wierzą w  to, co mówią, gdyż wypełnili 
umysł analityka wyprojektowanymi przez siebie myślami. Stąd bierze 
się poczucie, że obiekt został dokładnie poznany (1994/2005, s. 60).

4.6 Znaczenie realnych doświadczeń w rozwoju symbolizacji

Segal uważała, że prawdziwy symbol pojawia się w momencie przej
ścia do pozycji depresyjnej, ważna jest bowiem odrębność ego od 
obiektu (rozdz. 4.3). Jeśli dochodzi do zaburzeń granic, zaburzeniu 
ulega różnicowanie symbolu i rzeczy symbolizowanej, a myślenie jest 
zdominowane zrównaniami symbolicznymi (rozdz. 4.4). W takim opi
sie rozwoju i zaburzeń symbolizacji dominują czynniki intrapsychiczne 
(zróżnicowanie reprezentacji, poziom przeżywanego lęku i sposób ra

17 Oczywiście nie interpretujemy tego opisu w sposób konkretny. Mówimy o pewnej 
fantazji. Można sobie wyobrazić, że na poziomie reprezentacji siebie i obiektu, gdy 
granice są zamazane, dochodzi do przesunięcia czy atrybucji danej cechy obiektowi, 
a nie sobie. Segal, podążając za Klein, uznawała identyfikację projekcyjną za fantazję 
(zob. rozdz. 3.5.1).
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dzenia sobie z nim). Z tego względu teoria Segal, podobnie jak teoria 
Klein, jest uważana za abstrahującą od realnych doświadczeń dziecka. 
Warto jednak podkreślić, że w tekstach Segal -  podobnie jak w pracach 
Klein -  realność i relacje międzyludzkie mają swoje istotne miejsce 
w opisie rozwoju.

Po pierwsze, Segal -  opisując rozwój symbolizacji -  odnosiła się do 
pojęć pozycji paranoidalno-schizoidalnej i pozycji depresyjnej. Chociaż 
w jej koncepcji kluczowa jest charakterystyczna dla pozycji depresyj
nej percepcja drugiej osoby jako odrębnej, mającej różne właściwości 
psychologiczne (czyli czynnik wewnętrzny), to w procesie osiągania 
i przepracowywania pozycji depresyjnej znaczącą rolę odgrywa śro
dowisko dziecka. Jak pisała Klein, we wczesnym okresie życia, gdy 
dziecko nie różnicuje fantazji i realności, metodą radzenia sobie z nie
pokojem jest testow anie rzeczywistości. Zachowanie opiekuna jest 
istotnym czynnikiem wpływającym na budujący się wewnętrzny świat 
dziecka, od którego charakteru będą zależały dalsze procesy rozwojo
we (zob. rozdz. 3.6). Biorąc pod uwagę, że Segal była kontynuatorką 
idei Klein, naturalne wydaje się to, że nie mogła odmawiać znaczenia 
realnym doświadczeniom.

Po drugie, Segal form ułowała swoją koncepcję w czasach, kiedy 
tworzył Wilfred Bion. To on rozwijał koncepcję, zgodnie z którą m at
ka jest źródłem znaczeń. Opisywał to zjawisko między innymi w mo
delu kontenerowane-kontener18, gdzie matka pełni funkcję kontenera 
-  przestrzeni, w której mogą być pomieszczone doświadczenia em o
cjonalne dziecka i może być im nadane znaczenie (zob. rozdz. 5). 
Segal, wprost pisząc o znaczeniu matki dla rozwoju w erbalizacji, od
wołuje się właśnie do procesu kontenerowania doświadczeń emocjo
nalnych:

W odróżnieniu od innych form symbolizmu mowy trzeba się uczyć.
Choć dziecko na początku samo tworzy dźwięki, te dźwięki muszą być 
jednak podchwycone przez otoczenie, by mogły zostać przekształcone 
w  mowę, a potem dziecko musi się nauczyć słów i zdań od otoczenia. 
Dziecko doświadcza czegoś, a matka dostarcza słów lub zdań, które

18 Opisując teorię Biona, będę używać terminów „pomieszczane” i „pomieszczające”. 
W tym jednak miejscu używam powszechnie spotykanych w literaturze polskiej tłumaczeń 
„kontenerowane-kontener”, ponieważ w podawanym cytacie z pracy Segal takie właśnie 
tłumaczenie zostało wykorzystane.
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opisują to doświadczenie. Zawierają one, obejmują i wyrażają zna
czenie. Dostarczają dziecku kontenera. Może ono w tedy uwewnętrz- 
nić19 słowo lub zdanie zawierające znaczenie (Segal, 1957/2006, s. 97, 
wyróżnienie M.S.).

Powyższy cytat pokazuje, że Segal rozpoznawała znaczenie relacji 
międzyludzkich dla rozwoju symbolizacji. W jej teorii, zdominowanej 
przez opisy procesów intrapsychicznych, już pojawiają się wątki, które 
są centralne dla teorii rozwoju myślenia Wilfreda Biona.

5. Teoria rozwoju myślenia Wilfreda Biona

Wilfred Bion, podobnie jak Hanna Segal, jest uznawany za jednego 
z najwybitniejszych uczniów i kontynuatorów myśli Klein. Jego idee 
znacząco wpłynęły na teorię i praktykę psychoanalityczną (zob. np. 
Gąsiorowska-Krawczyk, 2010; por. rozdz. 7). Teoretyczne propozycje 
Biona, podobnie jak koncepcja Segal, pojawiły się w wyniku refleksji 
nad doświadczeniami pracy z pacjentami psychotycznymi. Starając się 
zrozumieć znaczenie komunikacji osób psychotycznych, Bion zapropo
nował nowe spojrzenie na zaburzenia myślenia, a następnie -  dokonu
jąc generalizacji -  sformułował ogólną teorię rozwoju.

Wilfred Bion opracował wiele ważnych -  w kontekście dyskusji 
nad symbolizacją -  propozycji teoretycznych (zob. np. Bion, 1955, 
1957/1996, 1962a/1996, 1962b/2011). W niniejszym opracowaniu 
zostaną omówione wybrane idee, które miały znaczący wkład do teorii 
i praktyki psychoanalitycznej (por. rozdz. 7). Prezentowne będą: (a) roz
różnienie sensomotorycznych i mentalnych elementów doświadczenia 
(tzw. elementów beta i alfa) (rozdz. 5.1), (b) rozwój myślenia w relacji 
interpersonalnej (proces opisywany za pomocą internalizacji matczy
nej funkcji alfa lub układu pomieszczające/pomieszczane) (rozdz. 5.2 
i 5.3) oraz (c) zaburzenia tego rozwoju (rozdz. 5.4). W ostatniej czę
ści rozdziału zostanie podjęta kwestia tzw. osobowości psychotycznej

19 W polskim tłumaczeniu tekstu Segal popełniono literówkę: „Może ono wtedy uze
wnętrznić słowo lub zdanie zawierające znaczenie” (Segal, 1957/2006, s. 97; wyróż
nienie M.S.). W oryginalnym tekście mamy: The infant can then internalize this word or 
phrase containing the meaning (Segal, 1957/1996 s. 175, wyróżnienie M.S.).
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i charakterystycznych dla niej zjawisk: ataku na wiązania (rozdz. 5.5) 
i odwróconej perspektywy (rozdz. 5.6).

5.1 Elementy składowe doświadczenia: elementy beta i alfa

Bion interesował się rozwojem myślenia (Bion, 1962a/1996, 
1962b/2011). Wychodząc od opisu najbardziej pierwotnych stanów, 
przyjął, że na początku życia niemowlę przeżywa zróżnicowane sta
ny sensomotoryczne. Wtedy jeszcze nie ma czegoś, co można byłoby 
określić jako myśl o emocji czy reprezentacja emocji. Oznacza to, że 
różne doświadczenia emocjonalne są odczuwane w ciele, mają kon
kretny charakter. Często te doświadczenia czy jakości są określane 
jako „surowe” (zob. np. Symington i Symington, 1996). Taki rodzaj 
doświadczenia -  surowe, nieprzetworzone, pozbawione znaczenia 
doświadczenia, najbardziej pierwotne wrażenia sensoryczne -  Bion 
określał jako elem enty  beta. Elem enty alfa natomiast to jakości men
talne. Jeśli więc uznać, że emocji można doświadczać jako jakości 
sensomotorycznych (elementy beta), to w trakcie rozwoju mogą one 
zostać przetworzone w jakości mentalne (elementy alfa). Te elementy 
alfa, skojarzone z sensomotorycznym doświadczeniem, są treścią zło
żonych procesów -  śnienia, myślenia czy pamiętania.

Zgodnie z opisem Biona na początku życia doświadczamy wielu 
różnych niespecyficznych doznań cielesnych, a dopiero potem zaczy
namy znajdować znaczenia czy reprezentacje tych doświadczeń. Za
miast na przykład „boli mnie brzuch”, pojawia się „boję się”; zamiast 
„coś wypełnia i rozsadza mi głowę”, pojawia się „jestem wściekły”; 
zamiast „moje ciało gnije”, pojawia się „czuję wstręt do siebie”. Poja
wiają się pewne jakości mentalne, za pomocą których możemy myśleć. 
Oznacza to, że myślenie „wyrasta” z doświadczeń sensomotorycznych, 
bo jakości, za pomocą których myślimy (elementy alfa), są przetwo
rzonymi jakościami cielesnymi (elementami beta).

W teorii Biona przyjmujemy więc, że elementy beta są sensomo- 
torycznymi, rudymentarnymi jakościami przynależącymi do systemu 
protomentalnego, w którym to, co fizyczne, jest nieodróżnialne od 
tego, co mentalne. Prowadzi to do stwierdzenia, że jeśli jakiś obszar 
doświadczenia człowieka nie jest przetworzony, czyli dominują w nim
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elementy beta -  to dla tego człowieka pewne rzeczy są  i dzieją się20. 
Innymi słowy, funkcjonują jak konkretnie istniejące jakości, są prze
żywane w porządku zjawisk fizycznych, są przeżywane jak „rzeczy- 
-same-w-sobie” (Bion, 1962a/1996, s. 180; por. Symington i Symin
gton, 1996, s. 63). Joan i Neville Symington, chcąc zobrazować ten 
fakt, przytaczają opis reakcji pacjenta na zwiększenie liczby spotkań: 
„Często mówiłem o wrażeniach i uczuciach, których nienawidzę i któ
rych chcę się wyprzeć, ale to jest inne. To jest nieopisywalne”. Na
stępnie wskazując na klatkę piersiową, pacjent dodaje: „To jest tutaj”. 
Analityk komentuje: „Tak jakby to była niestrawiona gruda, która nie 
może być przetworzona”. Pacjent: „Tak, właśnie tak jest” (Symington 
i Symington, 1996, s. 64). W tym krótkim zapisie wyraźne są dwa 
fakty. Po pierwsze, dla pacjenta jego doświadczenie jest nieopisywal- 
ne. Pacjent nie jest zdolny do nazwania swojego doświadczenia, nie 
potrafi rozpoznać go jako przynależącego do jakiejkolwiek znanej mu 
kategorii emocji. Po drugie, doświadcza czegoś bardzo konkretnie, na 
poziomie ciała, gdzieś w klatce piersiowej. Opis analityka nie jest więc 
dla tego pacjenta formą metafory, ale opisem realności. Dlatego też 
pacjent używa sformułowania „tak jest” (how it is).

Ponieważ elementy beta nie mają charakteru mentalnego, nie mogą 
być nazwane, ale też nie mogą być przedmiotem myślenia. Oznacza to, 
że nie ma możliwości dokonywania operacji mentalnych, które na przy
kład pozwalałyby na regulację przeżywanego stanu. Wobec tego, co jest 
tak konkretnie doświadczane, mogą być podejmowane tylko konkretne 
działania czy manipulacje. Co to oznacza? Przede wszystkim elementy 
beta mogą brać udział w manifestacjach psychotycznych i psychosoma
tycznych (Britton, 1992/2012). Jeśli elementy beta będą oddziaływa
ły na percepcję, to zaobserwujemy halucynacje. Chociaż pacjent może 
zdawać sobie sprawę, że jego percepcje są niemożliwe, to jednak „coś” 
się pojawia -  „coś” pacjent słyszy czy widzi. Podobnie jest z objawami

20 Opis elementów beta i ich ujawniania się w doświadczeniu pacjentów budzi skoja
rzenia ze zrównaniami symbolicznymi, które opisywała Hanna Segal (zob. rozdz. 4.1). 
„Elementy beta w tej postaci, w jakiej zostały opisane przez Biona, wydają się bardzo 
bliskie zjawiskom, które nazwałam konkretnymi równaniami symbolicznymi. Można 
założyć, że owe równania zostały ukształtowane przez elementy beta. Z drugiej strony 
jednak można przyjąć -  i sama skłaniam się ku temu mniemaniu -  że konkretne równania 
stanowią stan przejściowy między elementami beta i alfa” (1991/2003, s. 80; por. też: 
Segal, 2007, s. 200; Quinodoz, 2008/2012, s. 120-121).
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psychosomatycznymi czy hipochondrycznymi -  elementy beta mogą 
się przejawiać w postaci objawów, na przykład ucisku w klatce piersio
wej, bólu głowy. Jeśli jakiś obszar doświadczenia człowieka ma formę 
elementów beta, człowiek ten może chcieć „usunąć” to doświadczenie, 
„pozbyć się” go. Wówczas możemy obserwować te formy „komunikacji” 
werbalnej, które są odegraniem, usuwaniem różnych doświadczanych 
treści. Możemy również obserwować posługiwanie się masywną iden
tyfikacją projekcyjną, czyli tworzeniem sytuacji, w której terapeuta do
świadcza nieakceptowanych przez pacjenta uczuć.

Mówienie nie zawsze pełni funkcję komunikacyjną. Czasem 
może być formą „odegrania” w działaniu, „usuwania” różnych 
treści (tj. elementów beta). Ilustrację kliniczną takiej formy mó
wienia znajdziemy na przykład w tekście Segal (1991/2003). 
Opisuje ona, jak jej pacjentka „czuła się prześladowana; jej ży
cie psychiczne zostało głęboko zakłócone, zaś sposób kojarze
nia różnił się zasadniczo od tego, w  jaki zwykła była kojarzyć 
rzeczy. Jej relacje były pokawałkowane, niespójne, niekiedy 
bezsensowne i skierowane ku mnie we wrogi, prowokacyj
ny i destrukcyjny sposób, tak iż wysłuchiwanie ich niemalże 
paraliżowało moje myślenie. Sposób jej komunikowania miał 
zarówno słowny, jak i pozasłowny charakter, słów jednak uży
wała niczym pocisków. W rezultacie analityk nie otrzymywał 
od niej żadnych sensownych komunikatów, ale był ciągle bom
bardowany słowami” (Segal, 1991/2003, s. 75).

Podsumowując, Bion zakładał, że z prostych doświadczeń senso- 
motorycznych, rudymentarnych jakości doświadczenia (elementów 
beta) może się wyłonić jakość m entalna (element alfa). Jest to jed
nak proces przekształceń, który może ulec zahamowaniu. Wówczas 
doświadczenie jednostki, w mniejszym lub większym zakresie, będzie 
bardzo surowym, konkretnym przeżyciem, które nie jest opisywalne 
i nie może się stać przedmiotem myślenia. W konsekwencji osoba 
taka może mieć halucynacje lub konkretne objawy psychosomatyczne, 
może mówić tak dużo, że słuchacz czuje się „zalany”, w końcu może 
się zachowywać w sposób, który sprawia, że terapeuta lub druga oso
ba doświadcza bardzo intensywnych stanów emocjonalnych.
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5.2 Funkcja alfa i interpersonalna przestrzeń rozwoju

Skoro istnieją elementy beta (podstawowe, bardzo surowe właściwości 
sensomotoryczne) oraz elementy alfa (mentalne odpowiedniki), a prze
kształcenie elementów beta w alfa jest z perspektywy rozwoju psychicz
nego ważnym procesem, to nasuwa się pytanie: jak ten proces zachodzi?

Bion postulował, że istnieje mechanizm psychiczny określany jako 
funkcja alfa, który jest odpowiedzialny za przekształcanie elemen
tów beta w elementy alfa (Bion, 1962a/1996, 1962b/2011). Funkcja 
alfa nie jest jednak zdolnością dostępną dziecku od urodzenia. Bion 
twierdził, że ta zdolność jest wynikiem internalizacji m atczynej funk
cji alfa. Dziecko, zgodnie z tą teorią, „od urodzenia potrzebuje relacji 
z obiektem, żeby się rozwijać albo inaczej mówiąc -  każdy umysł po
trzebuje innego umysłu po to, by się rozwijać” (Gąsiorowska-Kraw- 
czyk, 2010, s. 105).

Zwrócenie uwagi na interpersonalny kontekst rozwoju psy
chicznego było ogromnym wkładem Biona do teorii relacji 
z obiektem, w tamtych latach skupionych na opisie zjawisk 
intrapsychicznych. Warto podkreślić, że teoria Melanie Klein 
koncentrowała się na opisie fantazjowaniach relacji obiektu- 
alnych (por. rozdz. 3.1). Bion -  odwołując się do właściwości 
psychicznych obiektów jako kluczowych ze względu na roz
wój funkcji i struktur psychicznych dziecka -  przesunął teorię 
Klein nieco bliżej innych teorii relacji z obiektem, w których 
podkreśla się znaczenie doświadczeń z realnymi osobami 
(Łapiński, 2010; Cierpiałkowska i Gościniak, 2010).

Opisując interpersonalny proces nadawania znaczeń, Bion odwoły
wał się do wprowadzonego przez Klein pojęcia „identyfikacji projekcyj
nej”. W jej teorii identyfikacja projekcyjna jest nieświadomą fantazją 
(zjawiskiem intrapsychicznym), w której dziecko odszczepia nieakcep
towany czy niechciany fragment swojego doświadczenia i projektuje 
w obiekt (zob. rozdz. 3.5). Klein nie zakładała, że istnieje jakiś kore- 
lat fantazji w zachowaniu ani że podmiot ma jakąkolwiek intencję jej 
odegrania. Bion natomiast poszerzył Kleinowskie pojęcie identyfikacji 
projekcyjnej (Bion, 1962a/1996, 1962b/2011, zob. też omówienie w: 
Britton, 1992/2012). Po pierwsze, uznał, że dziecko chce wzbudzić

66



określony stan w opiekunie. Innymi słowy, zakładał, że zachowuje się 
ono w sposób, który ma urzeczywistnić przeżywaną fantazję. Dlatego 
też opisany przez Biona proces często określa się jako „realistyczną iden
tyfikację projekcyjną” (zob. np. Spillius, 1996, s. 152). Po drugie, Bion 
podkreślał, że ten proces ma charakter norm atywny, co oznacza, że 
identyfikacja projekcyjna jest naturalnym elementem rozwoju -  formą 
prymitywnej komunikacji między matką a dzieckiem. Co więcej, identy
fikacja projekcyjna -  jako forma komunikacji, niezbędna i nieodłączna 
we wczesnym okresie życia -  nie zanika, ale zawsze, choć w mniejszym 
nasileniu, będzie pozwalała na emocjonalną komunikację z drugim 
człowiekiem.

Mówiąc obrazowo, dziecko doświadcza lęku jako nieprzyjemnego, 
konkretnego „czegoś” w ciele (element beta), chce to więc „usunąć”, 
uwolnić się od tego stanu. Fantazji o „usuwaniu” towarzyszy konkret
ne działanie -  przejmujący płacz i krzyk. Te działania mają na celu 
wzbudzenie w matce doświadczanego przez dziecko lęku. W ten spo
sób ona poznaje stan dziecka; w ten sposób niemowlę kom unikuje 
swój stan matce. To początek rozwoju -  w relacji -  zdolności do nada
wania znaczenia i myślenia. Matka bowiem, podzielając z dzieckiem 
pewien stan emocjonalny, może go przetw orzyć. Ona nie boi się tak, 
jak boi się dziecko. Ma w sobie spokój, może więc -  w czułej, spokoj
nej postawie -  przytulać dziecko, kołysać je. W ten sposób reguluje 
stan dziecka. Lęk, który niemowlę „usuwało” jako coś przerażającego, 
„wraca” w zachowaniu matki, ale już jako coś przetworzonego i mniej 
zagrażającego. Wówczas dziecko może go odzyskać, ale w tej zmody
fikowanej, przetworzonej formie -  formie, która nie wzbudza takiego 
przerażenia (element alfa). Matka, przetwarzając i nadając znaczenia 
doświadczeniom dziecka, stwarza rodzaj mentalnej relacji (umysłu do 
umysłu), która umożliwia mu, z jednej strony, przyjmowanie pewnych 
treści, z drugiej zaś określonych właściwości postawy opiekuńczej -  
cierpliwości, miłości. Ten proces, ta emocjonalna wymiana między 
niemowlęciem a matką, powtarza się wielokrotnie. W jego wyniku 
dziecko nie tylko uzyskuje przetworzone, mentalne jakości (elemen
ty alfa), ale także rozwija sposób przetwarzania, czyli uwewnętrznia 
funkcję alfa matki.

Warto również zaznaczyć, że funkcja alfa nie jest jakąś zdolnością 
czysto poznawczą, ale ściśle wiąże się z emocjonalną postawą matki
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w stosunku do dziecka. Bion opiswał stan tzw. zam yślenia (reverie)21, 
który jest „stanem umysłu pozwalającym na odbiór czegokolwiek od 
osoby kochanej, a więc umożliwia odbiór identyfikacji projekcyjnych 
niemowlęcia niezależnie od tego, czy są przeżywane przez niemowlę 
jako dobre czy jako złe” (Bion, 1962b/2011, s. 86). Jest to postawa 
miłości, dzięki której matka -  korzystając ze swojej zdolności myśle
nia -  nadaje projekcjom dziecka znaczenie22. To „dzięki temu -  można 
powiedzieć »kochającemu zrozumieniu« -  dziecko stopniowo buduje 
własną funkcję alfa” (Łapiński, 2010, s. 29)23. Opieka, której nie towa
rzyszy stan „zamyślenia”, jest niewystarczająca, ponieważ matka nie 
jest w tedy w stanie przyjmować i przetwarzać projekcji dziecka. Ten 
stan umysłu jest szczególnie istotny wtedy, kiedy u dziecka dominują 
destrukcyjne uczucia -  złość, wściekłość.

Podsumowując, interpersonalny proces -  emocjonalna komunika
cja między dzieckiem a matką -  jest początkiem myślenia, dziecko bę
dzie bowiem ten proces uwewnętrzniać. Ta uwewnętrzniona struktura 
relacyjna może być opisana właśnie jako funkcja alfa -  czyli proces 
przekształcania elementów beta w elementy alfa.

5.3 Układ pomieszczające/pomieszczane

Bion opisywał proces rozwoju myślenia, odwołując się do przekształ
cającej funkcji alfa matki. Zaproponował też jednak inny model, który 
może pomóc w zrozumieniu procesu rozwoju myślenia, a tym samym 
-  być użyteczny klinicznie. Model ten określa się jako uk ład  pom iesz
cza jące/pom ieszczane lub kon teneru jące (kon tener)/kon tenero - 
w ane24 (Bion, 1962b/2011).

21 W literaturze polskiej tłumaczony również jako „oddawanie się marzeniom” lub 
„zdolność matki do śnienia” (Gąsiorowska-Krawczyk, 2010).

22 Bion pisał również: „(...) gdy matka kocha dziecko, to za pomocą czego to robi? 
Jeżeli pominiemy fizyczne kanały komunikacji, odnoszę wrażenie, że jej miłość znajduje 
swój wyraz w stanie zamyślenia” (Bion, 1962b/2011, s. 67).

23 Warto podkreślić, że z tej perspektywy identyfikacja projekcyjna jako sposób komu
nikacji pozwala -  dzięki receptywności i funkcji alfa matki -  na rozwój myślenia; „identy
fikacja projekcyjna to wczesna forma tego, co później nazywamy zdolnością do myślenia” 
(Bion, 1962b/2011, s. 69).

24 W literaturze polskiej powszechnie używa się terminów kontenerowane-konteneru- 
jące (kontener), z angielskiego contained-conatiner. Łapiński (2010, s. 10) zwraca jednak
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Pom ieszczane to wszystkie treści, które są przeżywanym do
świadczeniem (np. stany emocjonalne), a pom ieszczające -  prze
strzeń, która może zawrzeć emocjonalne doświadczenia. Najpierw 
będzie to przestrzeń psychiczna drugiego człowieka, potem -  w wy
niku rozwoju -  nasza własna. Opis układu pom ieszczające/pom iesz
czane jest opisem wymiany, w trakcie której doświadczenia mogą 
znaleźć odbiorcę. Mechanizmem tego umieszczania jest wspom nia
na już wcześniej identyfikacja projekcyjna. Jak pisze Bion, „iden
tyfikacja projekcyjna czyni możliwym dla pacjenta umieszczenie 
jego własnych uczuć w osobowości zdolnej do zawarcia ich” (Bion, 
1967/1984, za: Gąsiorowska-Krawczyk, 2010, s. 107). W rozwoju 
musi się wyłonić przestrzeń (czyli struktura „pomieszczająca”), aby 
możliwe było myślenie (czyli „pomieszczanie” w sobie doświadcze
nia). Jak to się dzieje?

We wczesnym okresie życia bardzo ważne są właściwości psychicz
ne opiekuna. Opiekun, zwykle matka, pozwala dziecku „umieszczać” 
w sobie różne stany emocjonalne. Dziecko doświadcza, że jest ktoś 
-  jakiś umysł czy przestrzeń psychiczna -  komu można powierzyć 
swoje doświadczenie (umieścić, „złożyć”). Poprzez wielokrotne do
świadczenia bycia zawieranym dziecko internalizuje strukturę czy 
funkcję „pomieszczającego” -  pojawia się w nim przestrzeń psychicz
na, w której można umieszczać swoje doświadczenia emocjonalne. 
Innymi słowy, to opiekun, poprzez swoje zachowanie, stymuluje roz
wój przestrzeni psychicznej („pomieszczającego”), która pozwala na 
dynamiczną, w ew nętrzną relację pomieszczające/pomieszczane do
świadczenie emocjonalne.

Wielu autorów zwraca uwagę, że model rozwoju funkcji alfa i mo
del pomieszczane-pomieszczające to dwa, analogiczne i równie przy
datne klinicznie opisy czy przybliżenia teoretyczne procesu rozwoju 
myślenia w relacji interpersonalnej25. Warto podkreślić, że „pomiesz

uwagę, że tłumaczenie to jest „niefortunne”. W niniejszym opracowaniu będę stosować 
terminy „pomieszczane” i „pomieszczające”, które występują w polskich tłumaczeniach 
pism Biona (por. Bion, 1962b/2011).

25 Aby zachować jeszcze większą precyzję, należałoby powiedzieć, że Bion opisywał 
rozwój myślenia za pomocą trzech współistniejących wymiarów (tzw. triada Biona): 
(1) funkcja alfa, (2) układ pomieszczające-pomieszczane oraz (3) w nawiązaniu do teo
rii Klein fluktuacja (odwracalne przejście) między pozycjami depresyjną i paranoidalno- 
-schizoidalną (zob. Łapiński, 2010, s. 27).
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czane” można rozumieć jako elem enty beta, które dziecko stara się 
umieścić w matce; matka, w stanie „zamyślenia”, w postawie miłości 
i czułości, może zawrzeć stany dziecka i po ich przetworzeniu za 
pomocą swojej funkcji alfa oddać je dziecku w innej, przetworzo
nej postaci -  w postaci elementów alfa. Ta powtarzająca się emo
cjonalna wymiana między matką a dzieckiem będzie prowadziła do 
pojawienia się zdolności nadaw ania znaczeń przeżywanym stanom 
wewnętrznym.

5.4 Zaburzenia rozwoju myślenia

Jeśli uznamy, za Bionem, że zdolność myślenia wyrasta z podzielane
go przez dziecko i matkę procesu nadawania znaczeń doświadczeniu 
dziecka, to naturalne wydaje się przypuszczenie, że jeśli dojdzie do 
problemów w komunikacji między dzieckiem a matką, to proces roz
woju myślenia zostanie zahamowany. Istotnie, Bion zwracał uwagę na 
dwa czynniki, które mogą powodować to zahamowanie: czynniki kon
stytucjonalne dziecka oraz czynniki środowiskowe (Bion, 1962a/1996, 
1962b/2011; zob. omówienie w: Groth, 2005).

W rozwoju myślenia istotne są właściwości dziecka, przede wszyst
kim jego zdolność tolerowania frustracji. Kiedy stany wewnętrzne 
mają charakter sensomotoryczny, to każde pragnienie czy emocja mają 
charakter pewnego napięcia, doświadczanego bardzo konkretnie (ele
menty beta; por. rozdz. 5.1). Niemowlę w naturalny sposób chce so
bie z nimi poradzić. Takie elementy beta można wyłącznie usuwać 
(poprzez działanie, w postaci halucynacji, objawów somatycznych, 
identyfikacji projekcyjnej itd.). Istotna jest więc zdolność do wytrzy
mywania nieprzyjemnego stanu napięcia, czyli -  właśnie -  zdolność 
do tolerowania frustracji. Jest ona cechą indywidualną, wrodzoną. 
Niektóre dzieci, gdy czują głód, potrafią wytrzymać stan napięcia i po
tem -  podczas karmienia -  spokojnie jeść. Inne natomiast, z niską to
lerancją frustracji, przeżywają nawet chwilowy głód jako coś nie do 
wytrzymania -  płaczą, krzyczą, dochodząc czasem do stanu, w którym 
karmienie jest utrudnione -  dziecko odpycha butelkę, nie chce jeść.

Oprócz właściwości samego dziecka istotne są cechy matki. Jak zo
stało opisane wcześniej (rozdz. 5.2 i 5.3), rozwój myślenia jest pro
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cesem uwewnętrznienia doświadczanej w kontakcie z opiekunem 
zdolności myślenia (funkcji alfa czy układu „pomieszczane/pomiesz
czające”). Dlatego jeśli stan dziecka nie zostanie przyjęty (inaczej mó
wiąc „pomieszczony”) przez matkę i oddany dziecku w sposób prze
tworzony, to proces rozwoju myślenia zostanie zahamowany. Bion 
opisał dwa zaburzające rozwój warianty relacji pomieszczanego i po
mieszczającego: (a) obiekt, w którym dziecko próbuje umieścić projek
cje, jest zbyt sztywny lub odrzucający (np. matka nie zauważa trudno
ści dziecka, odpowiada bardzo sucho, formalnie); (b) obiekt jest zbyt 
słaby, tracący swoją funkcję (np. matka wpada w paniczny lęk). W sy
tuacji analitycznej dwa wspomniane wyżej w arianty nierozwojowej 
relacji mogą się przejawiać w: (a) sztywnej postawie analityka, który 
jest wycofany emocjonalnie i podaje interpretacje niewyrastające z po
dzielanego z pacjentem doświadczenia emocjonalnego; (b) zarażaniu 
się doświadczeniem emocjonalnym -  wówczas analityk jest zdomino
wany emocjami i nie potrafi podjąć właściwej funkcji, czyli myślenia 
i rozumienia (Gąsiorowska-Krawczyk, 2010).

Warto podkreślić, że te dwa czynniki -  konstytucjonalny i środo
wiskowy -  są w silnej od siebie zależności. To oznacza, że w w arun
kach deprywacji rozumienia naw et najbardziej odporne na frustracje 
dziecko będzie miało trudność z rozwojem myślenia. I odwrotnie, 
naw et najbardziej rozumiejące środowisko dziecka może nie być wy
starczające przy jego konstytucjonalnej niskiej tolerancji na frustra
cję (zob. np. Bion, 1962b/2011, s. 69). Co więcej, Bion uważał, że 
w wypadku ciężkich zaburzeń myślenia, tak jak w psychozach, głów
ną rolę odgrywają w łaśnie czynniki wrodzone (Britton, 1992/2012; 
por. rozdz. 5.6).

Jeśli podstawowym czynnikiem, który zaburzył rozwój myślenia, 
było niekorzystne środowisko dziecka, będzie to miało konkretne im
plikacje kliniczne. Mianowicie doświadczenie kontaktu, w którym prze
życia nie mogą być zawarte w umyśle drugiej osoby, a tym samym nie 
znajduje się dla nich rozumienia, może skutkować przekonaniem, że 
świat -  czy owa druga osoba (obiekt) -  nie chce poznać tego, czego 
doświadczamy (Britton, 1992/2012). To wyobrażenie całkowitej nie
tykalności może się wiązać z poczuciem, że mówienie do analityka jest 
-  jak opisywała to Segal -  „niczym walenie głową w ścianę, jak gdyby 
w moich myślach nie było »parkingowego miejsca« na to, aby zacząć
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odczuwać jej [pacjentki -  przypis M.S.] problemy” (1991/2003, s. 79). 
Wówczas jedynym sposobem komunikacji wydaje się prowokowanie 
drugiej osoby do podzielania emocjonalnego doświadczenia -  czyli 
korzystanie z masywnej identyfikacji projekcyjnej. Analityk będzie do
świadczał masywnych projekcji, innymi słowy -  będzie przeżywał różne 
intensywne stany emocjonalne, często zaburzające jego myślenie. Jak 
tłumaczył jeden z pacjentów Brittona: „Powód, dla którego tak się nad 
panem znęcam, jest taki, że muszę pokazać panu, jak się czuję. Muszę 
sprawić, żeby pan to poczuł. Nie wydaje mi się, by docierało to do 
pana, gdy to tylko mówię. Muszę sprawić, żeby pan to poczuł. Nie wy
daje mi się, żeby pan to wpuszczał do środka” 26 (Britton, 1992/2012, 
s. 127). Komunikacja za pomocą słów nie jest w tym wypadku możliwa, 
a pacjent -  przekonany, że psychoanalityk jest niedostępny, nie chce po
dzielać i przyjmować jego stanów -  korzysta z pierwotnego kanału ko
munikacji, jakim jest identyfikacja projekcyjna. Na tym między innymi 
polega trudność pracy z pacjentami psychotycznymi -  ich komunikacja 
opiera się przede wszystkim na masywnej identyfikacji projekcyjnej27. 
Oznacza to, że z jednej strony, pacjent przeżywa bardzo trudne, inten
sywne, niemożliwe do zniesienia stany emocjonalne, z drugiej zaś -  po
trafi wzbudzić takie doświadczenia u innych osób.

Wzbudzanie w terapeucie intensywnych emocji, aby poczuł -  po
znał -  stan pacjenta, może prowadzić do błędnego koła komunika
cji. Pacjent stara się wzbudzić emocje w terapeucie, ten natomiast, 
obronnie, może się wycofywać -  czyli być dla pacjenta niedostępnym 
emocjonalnie. Pacjent, czując tę niedostępność, będzie zwiększał siłę 
projekcji, a to może następnie powodować większe wycofanie emo
cjonalne terapeuty. Tę intensyfikację projekcji obrazowo przedstawia

26 Britton opisuje pacjenta, który stwierdza: „Nie wydaje mi się, żeby pan to wpusz
czał do środka” (w oryginale: I  don’t think that you take it in). Warto w tym kontekście 
wspomnieć, że Bion zaczął swoje rozważania nad układem pomieszczające/pomieszcza
ne od refleksji nad analogicznymi słowami pacjenta: że ten nie mógł czegoś wziąć (he 
could not take something in) (Symington i Symington, 1996, s. 50; wyróżnienia M.S.).

27 Doświadczanie intensywnych emocji w kontakcie z pacjentami psychotycznymi wy
nika z samego faktu, że osoby te przeżywają (ze względu na brak zdolności symboliza- 
cji) intensywne stany sensomotoryczne. Identyfikacja projekcyjna jest więc narzędziem 
radzenia sobie z wewnętrznym doświadczeniem. Opisywana tutaj motywacja „komuni
kacyjna” jest dodatkowym aspektem w pracy z pacjentami, których obiekty wewnętrzne 
odrzucają ich komunikaty. Projekcja tych wewnętrznych obrazów na analityka skutkuje 
jego przeżyciem jako kogoś, kto nie chce przyjmować doświadczenia pacjenta.
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O’Shaughnessy (1992/2012). Psychotyczny adolescent rzucał bum e
rangiem, który do niego nie wracał. Ciskał nim więc coraz mocniej, 
z narastającą agresją; „(...) chłopiec rozgrywał swoje uczucia w dzia
łaniu, a nie było obiektu, który zrozumiałby i odpowiedział na jego 
krzyk. Taki obiekt, który nie przyjmuje projekcji wyrzucanych przez 
niemowlę, będzie przeżywany jako dodatkowe zewnętrzne źródło 
niszczenia komunikacji i świadomości” (O’Shaughnessy, 1992/2012, 
s. 109). Obronne wycofanie terapeuty -  czyli niepowodzenie pacjenta 
w „dotknięciu”, dotarciu czy poruszeniu terapeutą -  może skutkować 
poczuciem rozpaczy (szczegółowo omawia to Britton, 1992/2012, 
s. 127).

5.5 Osobowość psychotyczna i a tak na wiązania

Uznając wagę czynników środowiskowych dla rozwoju myślenia, 
Bion zaproponował dwa modele: internalizacji funkcji alfa oraz roz
woju układu pomieszczające/pomieszczane (rozdz. 5.2 i 5.3). Cho
ciaż uznawał, że zakłócenia środowiskowe (skutkujące niepowodze
niem w nadawaniu znaczeń doświadczeniom emocjonalnym dziecka) 
mogą stanowić istotny czynnik w powstawaniu zaburzeń myślenia, 
to jednocześnie podkreślał znaczenie czynników konstytucjonalnych 
(rozdz. 5.4). Co więcej, uważał, że w wypadku ciężkich zaburzeń 
myślenia, na przykład w psychozach, główną rolę odgrywają właśnie 
czynniki wrodzone (Britton, 1992/2012). Z tego względu warto za
prezentować dokonaną przez Biona (1957/1996, 1959/1996) charak
terystykę osobowości psychotycznej i zjawiska ataku na wiązania.

Bion (1957/1996) dokonał -  ważnego dla późniejszych koncepcji 
analitycznych -  rozróżnienia osobowości psychotycznej i niepsycho- 
tycznej. Psychotyczna osobow ość jest pewnym stanem psychicznym, 
który ma swoją specyficzną charakterystykę i znajduje się u podstaw 
obserwowanych w psychozach objawów. W psychozie mamy pewność, 
że osobowość psychotyczna jest dominującym stanem umysłu. Nasu
wa się pytanie: dominującym nad czym? Według Biona osobowość 
psychotyczna w spółistn ieje z niepsychotyczną form ą funkcjonow a
n ia  (niepsychotyczną osobowością). Oznacza to, że każdy człowiek 
ma pewien zakres funkcjonowania psychotycznego i niepsychotyczne-
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go, a natężenie -  czy przewaga -  któregoś z nich określa funkcjonowa
nie jednostki i ewentualne obserwowalne objawy. O ile w psychozie 
osobowość psychotyczna dominuje nad osobowością niepsychotyczną,
0 tyle w nerwicy -  niepsychotyczna nad psychotyczną. W konsekwen
cji Bion uważał, że ego osoby, która ma psychozę, nigdy nie jest w peł
ni wycofane z rzeczywistości. W umyśle takiej osoby zawsze istnieje 
niepsychotyczna osobowość, która funkcjonuje równolegle do osobo
wości psychotycznej, ale jest przez tę drugą zakryta.

Bion uważał, że rozwój psychozy, która jest formą dominacji oso
bowości psychotycznej, wynika zarówno z czynników środowiskowych 
(niepowodzeń w nadawaniu znaczeń doświadczeniom emocjonal
nym), jak i pewnych cech jednostki. Miał na myśli przede wszystkim 
przewagę impulsów destrukcyjnych nad popędami życia28. Dominacja 
impulsów agresywnych określa sposób percepcji rzeczywistości -  jako 
zagrażającej -  oraz przeżywanych lęków przed byciem zniszczonym29. 
Osobowość psychotyczną, oprócz dominacji impulsów agresywnych
1 lęku przed unicestwieniem, charakteryzuje niska tolerancja frustra
cji. W konsekwencji jednostka doświadcza nienawiści do rzeczywisto
ści zewnętrznej i wewnętrznej, a ta nienawiść rozszerza się na wszyst
ko, co prowadzi do świadomości -  czyli na myśli i myślenie.

Bion (1959/1996) opisał zjawisko ataku  n a  w iązania, czyli ataku 
na aparat psychiczny, który pozwala rozpoznawać i rozumieć rzeczy
wistość. Przyjmował, za Freudem (por. rozdz. 1.2 i 1.3), że w odpowie
dzi na brak zaspokojenia (frustrację) dochodzi do znaczących zmian 
w funkcjonowaniu psychicznym: narządy zmysłów, pozwalające na 
percepcję rzeczywistości, zaczynają odgrywać większą rolę, następuje 
też rozwój uwagi, pamięci oraz myśli, która jest próbnym sposobem 
działania (Bion, 1957/1996, s. 63). Jeśli, z powodu nietolerancji fru
stracji i nadm iaru impulsów agresywnych, rzeczywistość jest zniena
widzona, funkcja myślenia jest atakowana, a tworzenie symbolu nie 
jest możliwe (Bion, 1959/1996).

Z perspektywy czynników indywidualnych cechy, które są uw a
runkowane konstytucjonalnie, będą określać zdolność jednostki do

28 Bion, podobnie jak Freud i Klein, przyjmował istnienie dwóch podstawowych grup 
popędów, które organizują funkcjonowanie psychiczne: popęd życia i popęd śmierci.

29 Bion wprost odwołuje się do opisu pozycji paranoidalno-schizoidalnej, którego 
dokonała Klein (zob. rozdz. 3.5).
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rozwoju myślenia. Dlatego -  jak  zostało to podkreślone w rozdz. 5.4 
-  zdolność myślenia jest wynikiem in terakcji czynników konstytu
cjonalnych i środowiskowych. Mimo że opiekun ma adekw atną zdol
ność nadaw ania znaczeń, może nie być ona wystarczająca w wypad
ku dziecka o silnej nietolerancji na frustrację, atakującego procesy, 
które pozwalają na rozpoznawanie rzeczywistości. Co więcej, inter
personalna przestrzeń rozwoju myślenia, czyli relacja dziecko-mat- 
ka, może być zabarwiona silną zawiścią wobec matczynej zdolności 
myślenia, w konsekwencji więc proces internalizacji będzie dodatko
wo utrudniony30.

5.6 Odwrócona perspektywa

Bion opisał rozwój myślenia jako wynik internalizacji matczynej funk
cji alfa albo rozwój struktury pozwalającej na pomieszczanie różnych 
treści emocjonalnych (rozdz. 5.2 i 5.3). Wynik tego rozwoju zależy od 
czynników konstytucjonalnych (właściwości dziecka) i czynników śro
dowiskowych (właściwości opiekuna). Zarówno niska tolerancja fru
stracji, jak i brak zdolności opiekuna do nadawania znaczeń doświad
czeniu dziecka może skutkować zahamowaniem rozwoju myślenia 
(rozdz. 5.4). W tym kontekście warto również wspomnieć o rezultacie 
tego niepowodzenia, jakim jest zjawisko odwróconej perspektywy (re- 
verisble perspective).

O dw rócona perspektyw a to forma myślenia, która polega na ten
dencyjnym, sztywnym interpretowaniu wypowiedzi i działań drugiej 
osoby -  tendencyjnym, czyli zgodnym z w łasną perspektywą. Bion 
(1963/2012) obrazował to, odwołując się do wieloznacznej figury -  
wazy i dwóch twarzy. Ten sam układ bodźców może być interpretowa
ny jako waza lub jako dwie zwrócone do siebie twarze. Jeśli możliwe 
jest myślenie, możliwe jest też przyjęcie innej perspektywy. W wy
padku odwróconej perspektywy natomiast negowana jest interpreta

30 W psychoanalizie kleinowskiej zawiść przeżywana w relacji do obiektów jest uwa
żana za bezpośrednią pochodną popędu śmierci. Dlatego w wypadku osób psychotycz
nych, u których dominują impulsy destrukcyjne, relacje z obiektami są silnie zabarwione 
zawiścią. Na przykład Hanna Segal -  na podstawie materiału klinicznego -  pokazała, jak 
zawiść do obiektu niszczy proces symbolizacji, ponieważ fakt, że źródłem myślenia jest 
matka, nie może zostać zaakceptowany (1957/2006, s. 97-98).
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cja inna niż nasza własna. Podobnie w wypadku kontaktu z drugim 
człowiekiem -  dwie osoby mogą się zgadzać co do faktów, ale mieć 
odmienne ich interpretacje. Zdolność przyjmowania czyjejś perspekty
wy jest związana z funkcją myślenia, a sztywne trzymanie się własnej 
perspektywy -  z odwróconą funkcją myślenia31.

Patrząc na to zjawisko z perspektywy rozwojowej, ujmujemy je 
jako wynik niepowodzeń w procesie zawierania treści emocjonalnych 
dziecka. „Niezdolność do zawarcia wyprojektowanego stanu emocjo
nalnego jest uw ew nętrzniana jako rodzaj odwróconego myślenia, 
polegającego na atakowaniu procesu, który łączy znaczenie z do
świadczeniem (funkcja alfa)” (Musiał, 2007, s. 31). W konsekwencji 
atakowany lub niszczony jest proces, który prowadzi do powstaw a
nia nowych myśli, znaczeń. Warto podkreślić więc, że -  z jednej stro
ny -  jest to wynik niepowodzenia w rozwoju aparatu mentalnego, 
a z drugiej -  jest (tu i teraz) motywowany unikaniem  rozpoznania 
rzeczywistości i bólu psychicznego. Możemy sobie wyobrazić, że 
osoba, która funkcjonuje z osłabioną zdolnością myślenia, przeży
wa wiele trudnych emocjonalnie stanów psychicznych. Radzi sobie 
z rzeczywistością zewnętrzną i wew nętrzną, przyjmując pozycję, któ
ra pozwala jak „najkorzystniej” uporać się z tym doświadczeniem. 
Nie dziwi więc, że to, co może naruszać tę bezpieczną dla jednostki 
organizację, jest unikane. W tym kontekście są to inne sposoby my
ślenia o świecie, inna perspektywa.

Podsumowując, Bion opisał zjawisko odwróconej perspektywy jako 
formę sztywnego trzymania się własnej interpretacji i reinterpretowa- 
nia wypowiedzi czy działań innych osób jako potwierdzających własną 
perspektywę. Z jednej strony, proces ten ma być związany z osłabioną 
zdolnością myślenia, z drugiej -  z motywacją do unikania innych per
spektyw w celu ochrony przed bólem psychicznym.

31 Zjawisko odwróconej perspektywy ma istotne znaczenie kliniczne. Ponieważ „isto
tą sytuacji analitycznej jest interpretacyjne udostępnianie pacjentowi innej perspektywy 
wobec faktów z jego życia i faktów psychicznych” (Musiał, 2007, s. 28), rozumienie in
terpretacji analityka jako potwierdzających myślenie pacjenta uderza w samą istotę pracy 
analitycznej (Etchegoyen, 2005; Sandler, 2005). Czytelnik zainteresowany przykładami 
tego zjawiska odnajdzie ilustracje kliniczne na przykład w artykułach Macieja Musiała 
(2007) i Alistair Sweet (2011).
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6. Teoria przestrzeni potencjalnej Donalda Winnicotta

Donald Winnicott był psychoanalitykiem i pediatrą. Jego doświadczenia 
w opiece nad rodzinami były istotnym punktem wyjścia do rozumienia 
wczesnych etapów rozwoju dziecka. Chociaż początkowo był związany 
z grupą Melanie Klein, zaczął formułować własne, w tym sprzeczne 
z poglądami Klein, opracowania teoretyczne. Przede wszystkim uzna! 
realne doświadczenia społeczne dziecka za podstawowe w rozwoju. Ta 
kwestia stała się przedmiotem silnego sporu między nim a Klein (omó
wienie jego istoty Czytelnik znajdzie w: Berman, 2008). O ile więc Bion 
przesunął Kleinowską teorię relacji z obiektem na kontinuum wagi re
alnych doświadczeń interpersonalnych ku centrum, o tyle Winnicott 
poszedł jeszcze dalej.

Winnicott zajmował się przede wszystkim społecznymi uwarunko
waniami rozwoju emocjonalnego dziecka oraz rozwoju przestrzeni po
tencjalnej i jej znaczenia w korzystaniu z doświadczeń kultury. Chociaż 
wprost nie mówił o symbolizacji, przeanalizowanie jego koncepcji jest 
istotne z trzech powodów. Po pierwsze, zakres przestrzeni potencjalnej, 
który jest funkcją zaufania do pierwotnego obiektu opieki, warunkuje 
zdolność do korzystania z symboli (rozdz. 6.1 i 6.2). Po drugie, w kon
cepcji Winnicotta zdolność matki do odczytywania i zaspokajania potrzeb 
dziecka jest głównym czynnikiem rozwoju (rozdz. 6.3). Dodatkowo od
zwierciedlanie stanów niemowlęcia pozwala mu odnajdywać znaczenia 
i budować własną tożsamość (rozdz. 6.4). Po trzecie, społecznie uwarun
kowany rozwój prowadzi dziecko do momentu, w którym będzie mogło 
przeżywać troskę o drugą osobę (stadium troski; rozdz. 6.5).

6.1 Przestrzeń potencjalna oraz zjawiska i obiekty przejściowe

Przestrzeń  potencjalna, określana również jako przejściowa32, jest 
przestrzenią pomiędzy rzeczywistością subiektywną a rzeczywistością 
obiektywną; to „subtelne stapianie się tych dwóch światów, ale nie ich

32 Chociaż w literaturze przedmiotu terminy „przestrzeń potencjalna” i „przestrzeń 
przejściowa” są stosowane wymiennie, w niniejszym opracowaniu będę używać pierwsze
go z nich. Termin ten bowiem określa ważny w rozwoju symbolizacji aspekt zjawiska -  
potencjalna, czyli możliwa do zaistnienia. Ludzie -  w zależności od doświadczeń opieki 
-  różnią się zakresem przestrzeni potencjalnej i możliwością symbolizacji (zob. rozdz. 6.2).
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mieszanie” (Milner, 1987). Możemy więc powiedzieć, że jest to obszar 
doświadczenia, który obejmuje i zdarzenia wewnętrzne, i zewnętrz
ne. Na przykład zabawa zachodzi w przestrzeni potencjalnej. Obiekty 
realnie istniejące (np. drewniany klocek) stają się w doświadczeniu 
dziecka jakimiś odpowiednikami jego wewnętrznych obrazów (np. sa
mochodu). Jeśli więc podczas zabawy używa ono klocka jak auta, to 
w jego doświadczeniu klocek jest autem. Chociaż jest on rozpoznany 
jako realna rzecz, to -  w doświadczeniu dziecka, w stanie zaabsorbo
wania zabawą -  staje się czymś innym (choć nie jest to halucynacja). 
Można więc powiedzieć, że dziecko -  dysponując przestrzenią poten
cjalną -  potrafi tw órczo używać realnych obiektów. To właśnie w prze
strzeni potencjalnej realizuje się twórczy potencjał jednostki -  możli
wa jest zabawa, a potem szerokie doświadczenia związane z kulturą.

Funkcjonowanie przestrzeni potencjalnej w umyśle wymaga rów
nowagi pomiędzy procesami wewnętrznymi a postrzeganiem realnych 
obiektów. Jak pisał Phillips, przestrzeń potencjalna „załamuje się, kie
dy wewnętrzna lub zewnętrzna rzeczywistość zaczyna dominować, 
tak jak rozmowa ustaje, jeśli jeden z rozmówców przejmuje kontrolę” 
(1988, s. 119). Jeśli więc realność jest zbyt dominująca, mamy do czy
nienia tylko z percepcją -  jednostka postrzega różne obiekty, rozumie 
ich konkretną funkcję, ale nie mają one dla niej żadnego znaczenia. 
Podobnie jeśli dominują zdarzenia przynależne do świata wewnętrz
nego, człowiek traci zdolność postrzegania realnych cech przedmiotu, 
którego używa. Obie te sytuacje są niekorzystne -  korzystne jest sub
telne przenikanie się świata wewnętrznego i zewnętrznego, takie ich 
nakładanie się, że nie dochodzi do zatarcia realnego wymiaru obiek
tu, który został „zaprzęgnięty na usługi” zdarzeń wewnętrznych -  czyli 
któremu zostało nadane znaczenie.

Czym w takim razie są obiekty i zjaw iska przejściow e? To wszyst
kie obiekty i zjawiska lokowane w przestrzeni potencjalnej. Odwołując 
się do podanego powyżej przykładu dziecka bawiącego się klockiem 
jak autem, można powiedzieć, że klocek jest obiektem przejściowym. 
Inny przykład: obrączka. W rzeczywistości obrączka jest kawałkiem 
metalu, ale ma określone znaczenie -  jest symbolem miłości, zaan
gażowania, deklaracji wierności i uczciwości. W obszarze religijnym 
komunia może być obiektem przejściowym -  może symbolizować ciało 
Chrystusa, choć jednocześnie nim nie jest.
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Warto zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, zjawiska przej
ściowe są szerszym pojęciem niż obiekty przejściowe. Zjawiska, które 
są ulokowane w przestrzeni potencjalnej, obejmują również przed
mioty, a przedmiot, który jest lokowany w przestrzeni potencjalnej, 
określamy właśnie jako obiekt przejściowy. Po drugie, term in „przej
ściowe” wynika z faktu, że pierwotne obiekty przejściowe pojawia
ją  się, kiedy dziecko separuje się od matki. Pojęcie to opisuje więc 
przejście od stanu fuzji z matką do spostrzeżenia matki jako odręb
nej jednostki (por. rozdz. 6.2). Po trzecie, w toku rozwoju człowiek 
poszerza zakres obiektów i zjawisk przejściowych, z których korzy
sta. Początkowo będzie to jedna konkretna rzecz, z którą dziecko jest 
związane i która pełni ważną, uspokajającą funkcję. Następnie ten 
proces nadaw ania znaczeń rozszerza się na całą aktywność zabawy, 
aby ostatecznie objąć szerokim zakresem wszystkie zjawiska kultury 
-  sztukę, religię, język.

Przestrzeń potencjalna i zjawiska przejściowe są istotne dla roz
woju zdolności symbolizacji. Jeśli to, co symboliczne, funkcjonuje 
w dwóch porządkach: obiektywnym, jako realna rzecz, oraz subiek
tywnym, jako znaczenie (określone indywidualnie bądź społecznie), 
w ażne będzie właśnie korzystanie ze zdolności do lokowania róż
nych zjawisk w przestrzeni potencjalnej. Przestrzeń potencjalna jest 
więc tym, co określa symbolizm -  to przestrzeń, w której możemy, 
z jednej strony, rozpoznawać realne właściwości obiektu, ale z dru
giej nadaw ać im pewne subiektywne znaczenia. Jak pisze Winnicott, 
w przestrzeni potencjalnej „(...) rozwija się użycie symboli, które re
prezentują równocześnie zjawiska świata zewnętrznego i indywidu
alne zjawiska związane z konkretną osobą” (Winnicott, 1971/2011, 
s. 151).

Ludzie różnią się jednak pod względem swojej zdolności do za
bawy, do korzystania z tego, co oferuje kultura. Możemy powiedzieć 
więc, że mają różny zakres zdolności do symbolizacji. I rzeczywiście, 
zdaniem Winnicotta, zdolność do korzystania z symboli -  jako funkcja 
naszej przestrzeni potencjalnej -  jest określona przebiegiem wczesne
go rozwoju.
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6.2 Rozwój przestrzeni potencjalnej

Zakres przestrzeni potencjalnej jest zależny od przebiegu rozwoju. 
Stąd w nazwie przymiotnik „potencjalna” -  możliwa do zaistnienia, do 
rozwinięcia, inaczej ta, która może wystąpić lub pojawić się w okreś
lonych w arunkach. Przestrzeń potencjalna powstaje bowiem wów
czas, gdy: (a) dochodzi do separacji -  wyodrębniania się ja  i nie-ja oraz 
(b) dziecko dzięki doświadczeniu właściwego kontaktu z matką ma 
dobry wewnętrzny jej obraz.

Zacznijmy od separacji. Zdaniem Winnicotta na początku życia 
niemowlę w pełni zależy od opieki dorosłego, jest w stanie fuzji z m at
ką. Wówczas trudno mówić o istnieniu niemowlęcia -  mamy bowiem 
do czynienia ze zlaniem się matki i dziecka. Dopiero w trakcie rozwoju 
niemowlę wyłoni się z tej zlanej organizacji, zacznie się separować 
i stawać autonomicznym podmiotem. Właśnie w toku separacji dziec
ko zacznie postrzegać matkę jako nie-ja -  jako osobę, która jest odręb
na. W tym, co „pomiędzy” -  pomiędzy dzieckiem a matką -  może się 
wyłonić przestrzeń potencjalna -  przestrzeń m iędzy matką a dziec
kiem, jednocześnie zaś przestrzeń łącząca matkę i dziecko33.

Przejawem separacji i powstawania przestrzeni potencjalnej jest 
używanie przez dziecko obiektu przejściowego. Zwykle jest to przed
miot, o którym wiemy, że jest dla niemowlęcia bardzo ważny -  na przy
kład jakaś maskotka albo kocyk. Dziecko jest do niego mocno przywią
zane, uspokaja się przy nim. Ponieważ proces separacji, różnicowania 
między ja i nie-ja przypada na okres między 4. a 10. miesiącem życia, to 
właśnie wtedy możliwe jest zaobserwowanie, że dziecko tw orzy swój 
obiekt przejściowy.

Warto wspomnieć, że -  zdaniem Winnicotta -  obiekty przejściowe 
pozwalają przezwyciężyć separację. Ponieważ przestrzeń potencjalna 
łączy matkę i dziecko, „(...) separacji udaje się uniknąć poprzez wy
pełnienie przestrzeni potencjalnej twórczą zabawą, użyciem symboli 
i wszystkim, co ostatecznie przyczyni się do życia w obszarze kultury” 
(Winnicott, 1971/2011, s. 151).

33 Świadomość, że powstawanie przestrzeni potencjalnej, w której istnieje obiekt 
przejściowy, jest związane z separacją, pozwala na rozumienie samego terminu „obiekt 
przejściowy”. Pojęcie to opisuje bowiem proces przejścia w dziecku -  przejście od stanu 
fuzji do relacji z matką jako realnym, odrębnym obiektem.
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Obiekt przejściowy nie jest jednak wyłącznie wskaźnikiem postę
pującego procesu separacji. Przede wszystkim jest oznaką posiadania 
dobrego obrazu (reprezentacji) matki, który może być rzutowany na 
inny obiekt.

Zdaniem W innicotta obiekt przejściowy -  na przykład jakaś m a
skotka czy kocyk -  rep rezen tu je  do b rą  m atkę. W momencie do
świadczania separacji dziecko poszukuje obiektu, który zastąpi 
nieobecną matkę, który będzie dawał uspokojenie i łagodził ból tęsk
noty, z którym dziecko pójdzie spać albo za pomocą którego będzie 
szukać obrony przed lękiem, zwłaszcza typu depresyjnego. Co istotne 
jednak, obiekt przejściowy nie tyle zastępuje obecność matki, ile jest 
funkcją posiadania w spom nien ia  dobrej matki. Jeśli matka zapew
niała dziecku dobre doświadczenia: miłości, ukojenia, spokoju, to 
dziecko będzie miało wspom nienia tych dobrych doświadczeń i bę
dzie je  rzutować na inny obiekt. Jak pisał Winnicott:

Niemowlę może używać obiektu przejściowego, jeśli jego obiekt 
wewnętrzny jest żywy, prawdziwy i wystarczająco dobry (niezbyt 
prześladowczy). Ale właściwości obiektu wewnętrznego zależą od ist
nienia, żywotności i trwałości obiektu zewnętrznego. Niepowodzenie 
obiektu zewnętrznego w  zakresie jakiejś istotnej jego funkcji pośrednio 
prowadzi do śmierci obiektu wewnętrznego lub do jego prześladowcze
go charakteru. Jeśli przez dłuższy czas obiekt zewnętrzny pozosta
je nieadekwatny, obiekt wewnętrzny traci dla dziecka znaczenie, 
a wtedy (i tylko wtedy) również obiekt przejściowy staje się pozba
wiony znaczenia. A zatem obiekt przejściowy reprezentuje „zewnętrz
ną” pierś, ale pośrednio, poprzez fakt, że reprezentuje pierś w ew nętrz
ną (Winnicott, 1971/2011, s. 32, wyróżnienia M.S.).

Jeśli jednak obiekt wewnętrzny nie jest dla dziecka wystarczająco 
dobry, niemowlę może nie stworzyć obiektu przejściowego. Brak do
brych doświadczeń sprawia, że „wielu ludziom brakuje zaufania, co za 
sprawą zawężenia przestrzeni potencjalnej ogranicza zdolność osoby 
do bawienia się” (Winnicott, 1971/2011, s. 152).

Podsumowując, istnienie obiektu przejściowego jest możliwe dzięki:
(1) separacji -  postrzeżenia matki jako odrębnej osoby,
(2) posiadania wystarczająco dobrego obiektu wewnętrznego, któ

rego istnienie jest możliwe dzięki...
(3) ...wystarczająco dobrej matce.
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Fakt, że dziecko ma swój obiekt przejściowy, pozwala myśleć, że:
(1) dziecko wyodrębniło siebie i innego,
(2) wewnętrzny obraz opiekuna jest dobrym, ożywiającym obrazem,
(3) ponieważ (1) i (2), to zaistniała przestrzeń potencjalna.

Jest zatem rzeczą użyteczną myśleć o trzecim obszarze życia człowie
ka, który nie jest ani wewnątrz jednostki, ani na zewnątrz, w  świecie 
wspólnej rzeczywistości. Można powiedzieć, że to pośredniczące życie 
zajmuje przestrzeń potencjalną, która neguje pojęcie przestrzeni i se
paracji między niemowlęciem a m atką oraz wszelkie osiągnięcia roz
wojowe wynikające z tego zjawiska. Przestrzeń potencjalna jest bardzo 
różna u różnych jednostek; jej podstawę stanowi zaufanie niemowlęcia 
do matki, doświadczane przez wystarczająco długi okres w  krytycznej 
fazie, w  której nie-ja jest oddzielone od ja  i zaczyna powstawać autono
miczne self (Winnicott, 1971/2011, s. 152).

6.3 Wystarczająco dobra matka

Powstawanie przestrzeni potencjalnej jest ściśle związane z jakością 
opieki, jakiej dziecko doświadczało we wczesnym dzieciństwie. W tym 
bowiem okresie dziecko jest zupełnie zależne od matki; jego rozwój 
i funkcjonowanie są uwarunkowane funkcjonowaniem matki (lub in
nej osoby, która pełni funkcje macierzyńskie).

Winnicott pisze o „wystarczająco dobrej m atce” -  matce, która 
w stanie zaabsorbowania (i identyfikacji wynikającej z fuzji) odczytuje 
potrzeby dziecka, aktywnie dopasowuje się i zaspokaja potrzeby nie
mowlęcia. Nie chodzi wyłącznie o zaspokajanie potrzeb, ale o pewną 
postaw ę miłości i poświęcenia, która wyraża się w formie opieki. To 
właśnie w relacji z wystarczająco dobrą matką, która w początkowym 
okresie życia -  w stanie zaangażowania i miłości -  aktywnie dopaso
wuje się do potrzeb dziecka, doświadcza ono swoistej iluzji s tw arza
n ia  czegoś. Warto przypomnieć, że jest to okres rozwojowy, w którym 
dziecko żyje w świecie subiektywnym . Doświadczając pewnej potrze
by, uzyskuje zaspokojenie (dzięki matce, ale o tym jeszcze nie wie). 
Dla dziecka to jest doświadczenie: „potrzebuję tego -  i to się staje”. To 
daje mu poczuje sprawstwa, pewnej mocy. Innymi słowy, „matka do
starcza tego, co dziecko potrafi sobie wyobrazić, i w ten sposób poma
ga dziecku cieszyć się światem, co sprzyja jego poczuciu wszechmocy” 
(Rodman, 2011, s. 15).
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Z ciągłością i niezawodnością opieki związane jest pojęcie „trzym a
n ia” (holding) jako ważnej funkcji środowiska dziecka (zob. Winnicott, 
1971/2011, s. 155; por. Abram, 2007, s. 230). Sam term in urucha
mia obrazowe skojarzenia z trzymaniem w ramionach dziecka, czu
łym obejmowaniem go, kiedy jest w stanie niepokoju. Istotnie, pojęcie 
to odnosi się do fizyczno-psychologicznej interakcji dziecka z matką, 
ale przede wszystkim opisuje funkcję środowiska jako zapewniającego 
doświadczenie ciągłości w czasie -  ciągłości istnienia. Dlatego jedną 
z cech wystarczająco dobrej opieki jest trzymanie -  zapewnianie cią
głości i n iezaw odności opieki.

Warto zwrócić uwagę, że Winnicottowskie pojęcie trzymania 
i Bionowskie pojęcie pomieszczania (zob. rozdz. 5.3) są czę
sto stosowane zamiennie. Chociaż oba podkreślają rolę matki 
w  rozwoju emocjonalnym niemowlęcia, to -  mimo wszyst
ko -  opisują nieco odmienne aspekty tego samego ludzkiego 
doświadczenia. Mianowicie Winnicott, pisząc o relacji matki 
z dzieckiem, skupiał się na aspekcie zapewniania ciągłości 
istnienia. Bion natom iast skupiał się na procesach wymiany, 
które umożliwiają dziecku przetworzenie surowych doświad
czeń emocjonalnych i w  konsekwencji rozwijanie funkcji my
ślenia. Szczegółowe omówienie różnic między dwiema kon
cepcjami wraz z ilustracjami klinicznymi Czytelnik znajdzie 
w pracy Thomasa Ogdena (2004).

Realna obecność opiekuna jest bardzo ważna, ponieważ niemowlę 
ma ograniczoną zdolność wytrzymywania separacji. Każde dziecko ma 
własny -  jak określa Winnicott -  limit czasu niedostępności. W mo
mencie, w którym niemowlę wykształca reprezentację opiekuna, jest 
ona jeszcze niestabilna -  potrzebuje realnego doświadczenia, który tę 
reprezentację potwierdza. Gdy więc opiekuna nie ma przez taki okres, 
jaki dziecko jest w stanie wytrzymać, jego powrót stanowi wyłącznie 
potwierdzenie wewnętrznego obrazu. Jeśli jednak ten czas jest mini
malnie dłuższy, dziecko zaczyna być niespokojne, doświadcza lęku, 
a jego poczucie ciągłości i bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Niemniej 
po powrocie opiekuna następuje naprawa wewnętrznego obrazu. Jeśli 
jednak separacja jest zbyt długa, nie jest możliwa naprawa, a dziecko 
doświadcza traumy.
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Trauma polega na tym, że dziecko doświadczyło przerwy w cią
głości życia; pociąga to za sobą konieczność organizacji pierwotnych 
obron, zabezpieczających przez ponownym przeżyciem „niemożli
wego do pomyślenia lęku” lub powrotem stanu silnego pomieszania, 
jaki towarzyszy dezintegracji rodzącej się struktury ego (Winnicott, 
1971/2011, s. 136).

Warto podkreślić więc, że ciągłość i niezawodność są istotne dla 
poczucia istnienia dziecka (budowania się stabilnego self), ale rów
nież stabilizowania dobrego obrazu opiekuna, który będzie u pod
staw wewnętrznego zaufania, a tym samym -  przestrzeni potencjalnej 
(por. rozdz. 6.2). Istnienie przestrzeni potencjalnej -  za sprawą zaufa
nia -  pozwala dziecku na twórczą zabawę, a potem -  osobie dorosłej 
-  na korzystanie z kultury. Raz jeszcze cytując Winnicotta:

Bywa, że dziecko jest karmione bez miłości, ale brak miłości lub bez
osobowa opieka nie przyczyniają się do pow stania nowego, autono
micznego dziecka ludzkiego. Tam, gdzie jest zaufanie i niezawodność, 
jest przestrzeń potencjalna -  przestrzeń, która może się stać nieskoń
czonym obszarem dokonywania separacji; niemowlę, dziecko, nasto
latek i dorosły m ogą go twórczo wypełnić zabawą, która z czasem 
nabiera kształtu cieszenia się dziedzictwem kulturalnym  (1971/2011, 
s. 150).

6.4 Lustrzana rola matki w rozwoju dziecka

Zgodnie z teorią Winnicotta ciągłość i niezawodność opieki jest klu
czowa dla poczucia istnienia, ale rozwój self jest uwarunkowany rów
nież tym, czy matka odzwierciedla stany dziecka. Twarz matki odgry
wa bowiem rolę lustra -  niemowlę odkrywa siebie w twarzy matki. 
Matka, w silnej identyfikacji z dzieckiem, „(...) patrzy na dziecko i to, 
jak ona wygląda, ma związek z tym, co widzi w dziecku” (Winnicott, 
1971/2011, s. 155). Stąd też dziecko w  w yrazach tw arzy  m atki od
najdu je  swoje stany  w ew nętrzne.

Warto podkreślić, że to odnajdywanie siebie w twarzy matki jest za
lążkiem nadawania znaczeń. W umyśle dziecka są pewne subiektywne 
przeżycia, które ono odnajduje w obiektywnym świecie -  dlatego ten 
obiektywny świat ma dla dziecka znaczenie. Relacja matka-dziecko, 
w której matka właściwie odgrywa rolę lustra, jest początkiem ważnej,

84



z punktu rozwoju symbolizacji, funkcji odkrywania znaczeń, począt
kiem twórczego patrzenia, przestrzeni potencjalnej.

Jeśli jednak matka jest zbyt zaabsorbowana sobą (np. ze względu 
na przeżywaną depresję), to jej twarz wyraża jej własne stany -  a nie 
stany dziecka. Niemowlę patrzy więc na matkę i nie odnajduje siebie 
w jej twarzy. W konsekwencji „(...) niemowlę przyzwyczaja się do 
myśli, że kiedy patrzy, widzi jedynie twarz matki. Twarz matki nie 
jest wówczas lustrem. Zatem percepcja zajmuje miejsce apercepcji, 
tego, co mogłoby być zaczątkiem znaczącej wymiany ze światem, 
wzajemnego procesu, w ram ach którego wzbogacaniu self towarzy
szy odkrywanie znaczeń w świecie rzeczy widzialnych” (Winnicott, 
1971/2011, s. 155). Dochodzi więc do załamania rozwoju zdolności 
twórczych i przestrzeni potencjalnej, w której byłyby lokowane różne 
obiekty i zjawiska.

Takie spojrzenie na lustrzaną rolę opiekuna skutkowało odmiennym 
sposobem myślenia o psychoterapii. Zdaniem Winnicotta, podstawo
wym celem analizy jest umożliwienie pacjentowi odnalezienia siebie:

Psychoterapia nie polega na podawaniu zgrabnych i celnych interpre
tacji; ogólnie rzecz biorąc, jest to długoterminowy proces, w którym 
oddajemy pacjentowi to, co on wnosi. Psychoterapia działa wów
czas jak złożona pochodna twarzy, która odbija to, co ma być wi
dziane. Lubię myśleć w  ten sposób o swej pracy; lubię też myśleć, że 
jeśli to robię wystarczająco dobrze, pacjent odkryje swoje własne self 
i będzie mógł istnieć i czuć się prawdziwy. Czuć się prawdziwym to coś 
więcej, niż istnieć: to znaleźć sposób, by istnieć jako ja, być jako ja  w  re
lacji z obiektami i mieć self, do którego m ożna się wycofać, by odpocząć 
(1971/2011, s. 161, wyróżnienia M.S.).

6.5 Rozwój zdolności do troszczenia się (stadium troski)

Oprócz opisu znaczenia przestrzeni potencjalnej i jej związków z ja 
kością opieki macierzyńskiej we wczesnym okresie życia, Winnicott 
opisywał rozwój zdolności do troszczenia się o drugą osobę. Uważał, 
że na początku życia dziecko jest bezwzględne w zaspokajaniu swoich 
potrzeb, ale o tym nie wie. Innymi słowy, dziecko nie m a in tencji by
cia bezwzględnym w stosunku do matki. Kierowane biologicznymi po
trzebami, jest skupione na ich zaspokajaniu. Dopiero w toku rozwoju,
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kiedy odkryw a matkę jako odrębny podmiot, jako nie-ja, doświadcza 
konfliktu między pragnieniami zaspokojenia i troską o obiekt. Ten mo
ment w rozwoju jest określany jako stadium troski (stage of concern). 
Ważne jest, aby matka, przyjmując różne stany dziecka, rozumiała, 
że dziecko n ie chce być bezlitosne w stosunku do niej. To umożliwia 
dobrą relację i rozwój troski o drugą osobę (Abram, 2007).

Opis stadium troski koresponduje z Kleinowskim opisem po
zycji depresyjnej (rozdz. 3.5). Winnicott był przeciwko uży
waniu term inu „pozycja depresyjna”. Jego zdaniem określenie 
„depresyjna” sugerowało stan chorobowy, a nie normatywne, 
rozwojowe zjawiska. Był przeciwko używaniu słów, które -  
użyte do opisu normalnych procesów -  miałyby chorobowe 
konotacje. Dlatego też zaproponował pojęcie „stadium troski” 
(zob. szczegółowe omówienie: Abram, 2007, s. 101-113).



Współczesne teorie

Opisane w poprzednich rozdziałach teorie -  przede wszystkim te, które 
budowali analitycy kleinowscy -  miały istotny wpływ na współczesną 
teorię i technikę psychoanalityczną. Nie są więc tylko częścią historii psy
choanalizy, ale wciąż żywym obszarem odniesień dla obecnie pracują
cych psychoanalityków34. Celem tego rozdziału jest omówienie wybra
nych współczesnych teorii symbolizacji: od postbionowskich koncepcji, 
których język jest bliski „tradycyjnej” psychoanalizie, do tych, w których 
jest integrowana wiedza psychoanalityczna z psychologią akademicką.

Niniejszy rozdział rozpoczyna prezentacja koncepcji bostbionow- 
skich. Wspólne dla dyskutowanych opracowań jest odniesienie do te
orii Biona i ujmowanie psychoanalizy jako kontekstu rozwoju symbo
lizacji, w którym istotną rolę odgrywa myślenie analityka (rozdz. 7). 
Następnie zostaną omówione dwie teorie „pomostowe” między psycho
analizą a psychologią akademicką: teoria mentalizacji Petera Fonagya 
(rozdz. 8) oraz teoria kodów wielokrotnych Wilmy Bucci (rozdz. 9).

O ile propozycje teoretyczne Fonagya są znane Czytelnikowi w Pol
sce za sprawą licznych opracowań (Allen i in., 2008/2014; por. też. 
Górska, 2005; Król-Kuczkowska, 2008), o tyle teoria Bucci nie była 
dotychczas szeroko przedstawiana w literaturze polskiej. Zarówno te
oria mentalizacji, jak i teoria kodów wielokrotnych są -  w kontekście 
pomostowego celu niniejszego opracowania -  niezwykle istotne, po
nieważ ich autorzy wprost ukazują związki pomiędzy psychoanalizą 
a współczesną psychologią poznawczą, a proponowane przez nich m o
dele są możliwe do operacjonalizacji i empirycznej weryfikacji.

34 Warto wspomnieć, że w roku 2013 powstał w Polsce Instytut Studiów Psychoanali
tycznych im. Hanny Segal, którego celem jest m.in. wykorzystywanie i popularyzowanie 
koncepcji tej badaczki. Czytelnik zainteresowany działalnością Instytutu może znaleźć 
dodatkowe informacje na stronie h ttp://w w w . isphs.pl.
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7. Koncepcje postbionowskie

Opisując rozwój myślenia jako proces internalizacji matczynej zdolno
ści do nadawania znaczeń doświadczeniom emocjonalnym (rozdz. 5.2 
i 5.3), Wilfred Bion znacząco określił kształt współczesnych modeli pra
cy analitycznej. Jak pisze Gąsiorowska-Krawczyk: „Współczesna psy
choanaliza jest analizą procesu dziejącego się w diadzie analityk-pa- 
cjent. Proces analizy jest badaniem świata wewnętrznego pacjenta za 
pomocą świata wewnętrznego analityka, co oznacza, że on sam musi 
przejść pomyślnie pewien głęboki proces badania swojego wnętrza, za
nim będzie w stanie rozeznać, co dzieje się w świecie wewnętrznym 
pacjenta” (2010, s. 104).

W niniejszym rozdziale zostaną omówione wybrane koncepcje, 
w których odnajdujemy wpływy Biona. Zauważalne będą przede 
wszystkim dwie ważne idee. Po pierwsze, zarówno Neville Symin
gton (rozdz. 7.3), jak i Danielle Quinodoz (rozdz. 7.2) przyjmują, że 
w każdej osobowości znajdują się elementy psychotyczne (pierwotne 
rozwojowo) i neurotyczne (dojrzałe rozwojowo). Tym samym, za Bio- 
nem, określają nerwicę lub psychozę jako dominację jednej z grupy 
elementów, a nie stan zero-jedynkowy. Ponieważ w każdej osobowości 
istnieją obszary psychotyczne, konieczny jest odpowiedni dla tego ob
szaru osobowości język: prosty, obrazowy, wyprowadzony z cielesnych 
doznań.

Po drugie, Symington i Quinodoz, podobnie jak Bion, uznają, że 
relacja analityk-pacjent jest kontekstem rozwoju symbolizacji. Prze
konanie to najwyraźniej wyraził Antonino Ferro, twierdząc, że celem 
analizy jest rozwój zdolności myślenia, a odpowiedzialnością anali
tyka stwarzanie -  za pomocą swojego myślenia -  warunków do tego 
rozwoju (rozdz. 7.1).

7.1 Rozwój zdolności myślenia jako cel analizy -  Antonino Ferro

Antonino Ferro, rozwijając teorię Biona (rozdz. 5) i pola analityczne
go Barangerów (zob. omówienie w: Stern, 2013, 2014), opracował 
interesujące ujęcie psychoanalizy (Ferro, 2005, 2006, 2010; zob. też 
omówienie w: Gąsiorowska-Krawczyk, 2010, s. 109-113). Istotne -  ze
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względu na problematykę niniejszego opracowania -  jest twierdzenie 
Ferra, że celem  analizy je s t  rozwój zdolności myślenia.

Bion uważał, że pierwotne doświadczenie emocjonalne (tzw. ele
menty beta) są przekształcane -  dzięki zdolności do nadawania zna
czeń (funkcji alfa) -  w jakości psychiczne, które są treścią procesów 
myślenia (elementy alfa). Uważał też, że w toku interakcji z opieku
nem dochodzi do internalizacji matczynej funkcji alfa, tym samym 
dziecko potrafi dokonywać stałych transformacji w obrębie własnego 
umysłu. Innymi słowy, zachodzący w diadzie matka-dziecko proces 
nadawania znaczeń zaczyna być aspektem funkcjonowania psychicz
nego dziecka (zob. rozdz. 5.2).

Antonino Ferro, odwołując się do teorii Biona, uznaje, że pacjent 
wnosi do analizy elementy beta -  wszystkie doświadczenia emocjo
nalne, które nie zostały „przetrawione”, są surowe, nigdy nie uzyska
ły symbolicznej reprezentacji (zob. np. Ferro, 2005). Ponieważ stany, 
o których pacjent nie potrafi myśleć, są źródłem cierpienia, pacjent sta
ra się je usuwać ze swojego doświadczenia (por. rozdz. 5.1). Zadaniem 
analityka jest przekształcenie tych elementów beta w elementy alfa. 
Aby było to możliwe, „ciążące elementy beta muszą najpierw poja
wić się i zainfekować przestrzeń analityczną” (Gąsiorowska-Krawczyk, 
2010, s. 110). Oznacza to, że analityk musi przeżyć, poczuć to, co 
przeżywa pacjent, w pewnym więc sensie doświadczyć jego choroby. 
Tylko poprzez zanurzenie się w doświadczenie emocjonalne pacjenta 
możliwe jest nadanie mu znaczenia.

Z powyższego opisu może wynikać, że zadaniem analityka jest udo
stępnianie znaczenia tego, co nieświadome. Psychonaliza, zdaniem Fer
ro, polega nie tylko na udostępnieniu -  tu i teraz -  znaczeń doświadcze
niom emocjonalnym, ale -  przede wszystkim -  na rozwoju zdolności do 
myślenia35. Celem psychoanalizy -  czyli wspólnego poszukiwania zna
czeń -  jest budowanie w pacjencie własnej funkcji alfa. Pacjent, kończąc 
analizę, powinien mieć wewnętrzne narzędzie do rozumienia swoich 
doświadczeń emocjonalnych (por. np. Ferro, 2005, s. 102).

35 Zdaniem Ferra w rozwoju zdolności myślenia pomocne są „nienasycone interpre
tacje” (unsaturted interpretations). Interpretacje te -  w przeciwieństwie do „interpretacji 
nasyconych” (saturated interpretations), które były uznawane za właściwy technicznie 
sposób odkodowywania znaczeń (Spillius, 1999, s. XIII) -  nie podają gotowych znaczeń, 
ale pozwalają pacjentowi tworzyć myśli (zob. np. Ferro, 1999; por. Ferro, 2010, s. 185).
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7.2 Słowa, które poruszają -  Danielle Quinodoz

Na podstawie doświadczenia pracy z tzw. heterogenicznymi pacjen
tami, Danielle Quinodoz zaproponowała model pracy -  a właściwie 
języka adekwatnego do pracy z tą  grupą pacjentów. Model ten opisała 
w książce Words that Touch („Słowa, które poruszają”).

Quinodoz odwołuje się do idei Biona, że każdy z nas pomieszcza 
w sobie elementy psychotyczne i niepsychotyczne (innymi słowy, 
aspekty archaiczne czy pierwotne rozwojowo oraz aspekty dojrzałe), 
a charakter naszej osobowości wynika z dominacji jednej z grup ele
mentów. Ta „heterogeniczność” występuje w każdym człowieku, ale 
ludzie różnią się -  po pierwsze -  stopniem heterogeniczności oraz -  
po drugie -  tolerancją na heterogeniczność. „Mimo że każda osobo
wość jest w większym lub mniejszym stopniu heterogeniczna, niektó
rzy potrafią tolerować tę sytuację, inni -  nie” (Quinodoz, 2002/2003, 
s. 14). Osoby, które są w stanie znosić heterogeniczność, mają -  jak 
pisze Quinodoz -  „zainstalowany” wewnętrzny dobry obiekt, obiekt 
konstruktywny i życzliwy (2002/2003, s. 14). Ich wewnętrzny świat 
jest na tyle pojemny -  czy przestrzenny -  że możliwe jest pomieszcza
nie sprzeczności, różnych konfliktowych -  prymitywnych i dojrzałych 
-  aspektów siebie. W konsekwencji nie odczuwają naglącej potrzeby 
usunięcia wewnętrznych sprzeczności. Potrafią je rozpoznawać, wyra
żać symbolicznie, a ich zachowanie nie jest zahamowane. (Jeśli czegoś 
chcę i nie chcę, potrafię o tym myśleć i mówić, a jednocześnie jestem 
w stanie podjąć decyzję, która dane pragnienie realizuje).

Są jednak osoby, która nie mogą wytrzymać istniejącej w nich he- 
terogeniczności. Mówiąc słowami Quinodoz, nie mają one w sobie 
zainstalowanego dobrego obiektu, integracyjnej zdolności czy wystar
czającej przestrzeni wewnętrznej. Dlatego też przeżywają silny lęk, do
świadczając w sobie pomieszanych -  w sensie dojrzałości -  aspektów 
siebie. Osoby te cierpią z powodu swojej heterogeniczności, a ich psy
chiczna aktywność jest ukierunkowana na eliminowanie sprzeczno
ści. Obrazując to, Quinodoz przytacza przykład pacjenta, który -  jako 
dojrzały mężczyzna -  nie akceptował w sobie dziecięcych aspektów, 
chciał „wykopać dzieciaka ze swojego życia”. To było dla niego nie do 
wytrzymania, że -  z jednej strony -  podejmował trudne decyzje zawo
dowe, a jednocześnie przeżywał dziecięcą tęsknotę na myśl o przerwie
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w terapii (Quinodoz, 2002/2003, s. 24). Zdaniem Quinodoz, to nie 
heterogeniczność, która w pewnym stopniu charakteryzuje każdą oso
bę, jest kryterium diagnozy pacjenta heterogenicznego. Jest nim brak  
to lerancji na heterogeniczność, lęk przed „byciem szalonym” i zwią
zane z tym cierpienie.

Pacjenci heterogeniczni mają, z jednej strony, wykształconą zdol
ność symbolizacji, są zdolni do korzystania z procesów wtórnych i me
chanizmów neurotycznych (niepsychotyczne aspekty osobowości), ale 
czasem opierają się na bardziej prymitywnych mechanizmach, takich 
jak zaprzeczenie, rozszczepienie czy identyfikacja projekcyjna (aspekty 
psychotyczne). Pacjenci tego rodzaju

(...) potrzebują terapeuty, by spróbował nadać znaczenie ich dozna
niom i w  ten sposób prowadził ich do symbolizacji. Analityk m a tłu 
maczyć na słowa prewerbalny język pacjenta. (...) Zadaniem analityka 
jest stworzenie języka wspólnego dla obu poziomów, używając słów, 
które nie tylko mówią do pacjenta, ale które go także dotykają. Anali
tyk, postawiony tw arzą w  twarz z pacjentem, cierpiącym z powodu nie
możności znalezienia sposobu rozwiązania swoich konfliktów, próbuje 
pomóc symbolizować oraz przenieść na poziom psychiczny to, co m a on 
skłonność umieszczać na konkretnym poziomie działania (Gąsiorow
ska-Krawczyk, 2010, s. 116).

Celem analizy jest więc nie tylko dbanie o przestrzeń, w której róż
ne sprzeczne aspekty pacjenta mogą być pomieszczane, ale też mó
wienie językiem, który będzie odnosił się zarówno do dojrzałych, jak 
i prymitywnych aspektów pacjenta. Dlatego też, pisze Quinodoz, ko
nieczne jest używanie języka, który porusza pacjenta. Czym jest język, 
który porusza?

Język, k tóry  porusza, to ten, „który nie tylko ogranicza się do 
przekazywania myśli, ale również ujawnia uczucia i wrażenia tow a
rzyszące tym uczuciom” (Quinodoz, 2002/2003, s. 35). Język ten 
może być również określony jako „wcielony język” (incarnated lan
guage). Zdanie Quinodoz punktem wyjścia są słowa, których używa 
pacjent. One mogą stać się później „punktem odniesienia” -  obra
zem, który we wspólnym dialogu będzie znany i pacjentowi, i anali
tykowi. Budując wspólny język na podstawie języka pacjenta, można 
więc tworzyć emocjonalnie naładowany dialog. Ważnym aspektem 
„wcielonego języka” jest korzystanie z obrazów, m etafo r i ana lo 
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gii. Ponieważ pacjenci heterogeniczni w niektórych warunkach mają 
trudność z symbolizacją, trzeba pomóc im reaktywować tę zdolność. 
W tym celu pacjent potrzebuje dośw iadczenia, żeby uświadomić so
bie nowe fakty i tworzyć połączenia pomiędzy obecnym momentem 
a wcześniejszymi doświadczeniami emocjonalnymi. Język, którym 
analityk mówi do pacjenta, powinien pomieszczać w sobie nie tyl
ko myśli, ale też uczucia i wrażenia cielesne. Pacjent często nie jest 
świadomy, że afekty są związane z wczesnymi doświadczeniami. Nie 
ma konkretnych wspomnień, brakuje mu obrazów i słów, które opisy
wałyby te doświadczenia. Dlatego, pisze Quinodoz, pacjent -  poprzez 
identyfikację projekcyjną -  może umieszczać w analityku cielesne od
czucia i afekty. Jeśli analityk przyjmie te projekcje i je zrozumie, bę
dzie mógł -  używając „wcielonego języka” -  oddać je pacjentowi, ale 
już ze znaczeniem emocjonalnym. W ten sposób pomoże pacjentowi 
przemieścić się od cielesnych doznań do ich reprezentacji i symbo
lizmu. Dlatego dla rozwoju zdolności symbolizacji pacjenta najważ
niejsze jest traktowanie cielesnych fantazji jako punktu wyjścia do 
myślenia36 (Quinodoz, 2002/2003, s. 49).

7.3 Prosty, obrazowy język -  Neville Symington

Neville Symington, psychoanalityk wywodzący się z brytyjskiej szkoły 
niezależnej, kładzie ogromny nacisk na relacje jako narzędzie zmiany. 
Pracując głównie z pacjentami psychotycznymi, Symington proponu
je technikę pracy z tego rodzaju pacjentami. Podobnie jak Quinodoz, 
wskazuje na specyficzny sposób mówienia do pacjentów psychotycz
nych czy -  szerzej -  do psychotycznej części osobowości człowieka.

Symington podkreśla, że kom unikacja zachodzi od środka do 
środka. Oznacza to, że to, co terapeuta mówi do pacjenta, musi wy
chodzić z jego  w nętrza  -  musi być czymś, co powstało w danym mo
mencie, w wyniku wspólnego z pacjentem doświadczenia. Nie może 
to być echo słów superwizora czy sformułowanie z podręcznika. Tyl
ko taka komunikacja -  zachodząca od środka do środka -  działa i na

36 Czytelnik zainteresowany ilustracją kliniczną tego rodzaju pracy może znaleźć ją 
w książce Quinodoz, w rozdziale An example from Elise’s analysis (Quinodoz, 2002/2003, 
s. 38-41).
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pacjenta, i na każdą osobę poza kontekstem terapii. Wydaje się, że 
Symington uznaje, iż terapeuta, mając wewnętrzny instrum ent rozpo
znawania nieświadomości pacjenta, powinien wsłuchiwać się w siebie, 
a nie odszukiwać wspomnień dawnych myśli o pacjencie, swoich czy 
superwizora.

To wsłuchanie się w siebie wymaga konkretnego wysiłku. Terapeu
ta musi pozwolić, aby „obrazowość »własnego życia« wypłynęła na 
powierzchnię. (...) Instrumentem, który sięga od centrum mnie do 
centrum ciebie są obrazy w pamięci, które mnożą się w ewnątrz mnie 
w ogromnych ilościach. Innymi słowy, potrzebuję sięgnąć do zawar
tości obszaru psychotycznego wewnątrz mnie samego” (Symington, 
2011, s. 11). Oznacza to, że terapeuta otwiera się na psychotyczny 
obszar w sobie; współodczuwa z pacjentem i przechodzi przez to 
samo co pacjent szaleństwo. „Słowa konstruowane przez psychotera
peutę, by porozumieć się z pacjentem, powinny wypływać z elemen
tów jego własnego wewnętrznego doświadczenia” (Symington, 2011, 
s. 10-11). To zapewne dlatego Symington uważa, że praca z pacjen
tami psychotycznymi nie jest dla wszystkich -  ta praca zaburza, wpro
w adza w stan pomieszania i trudnych emocji.

W komunikacji z drugą osobą, a z pacjentem psychotycznym szcze
gólnie, ważny jest prosty, obrazowy sposób mówienia. „Trzeba my
śleć o obszarach psychotycznych jako ekw iw alencie em ocjonalne
go dziecka. Język, którego używamy, musi być prosty. Jakąkolwiek 
afektację trzeba porzucić” (Symington, 2011, s. 9, wyróżnienie M.S.). 
Opisując obszar psychotyczny, Symington twierdzi, że istnieją w nim 
kolory, obrazy, kształty, tony muzyczne. To jest emocjonalne centrum 
-  środek, z którego łączymy się z wnętrzem drugiej osoby. Dlatego, 
zdaniem Symingtona, prosty język musi polegać na obrazowości. 
W jego opinii słowa czy terminy abstrakcyjne są pozbawione kolorów, 
kształtów; są zbyt odległe od obrazowości i dlatego nie mogą dotknąć 
psychotycznego obszaru. Dlatego też terapeuta, współodczuwając 
z pacjentem, powinien pozwolić sobie na uchwycenie obrazów, które 
pojawiają się w trakcie spotkania -  i użycie adekwatnych, czyli obrazo
wych słów. Chodzi o połączenie języka i obrazu, bo „akt zrozum ienia 
pojawia się, gdy język i obraz zam ykają się, jed n o  w  drugim ” (Sy
mington, 2011, s. 12, wyróżnienie M.S.).
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8. Teoria mentalizacji Petera Fonagya

Teoria mentalizacji Petera Fonagya jest interesującą propozycją opi
su rozwoju zdolności do rozumienia stanów wewnętrznych, swoich 
i innych ludzi. M entalizow anie, jako podstawowy dla prezentowanej 
teorii termin, to:

(...) w  największym skrócie przechowywanie (obrazu) umysłu 
w umyśle. (...) Mentalizujemy wtedy, kiedy jesteśmy świadomi stanów 
umysłu u siebie i innych -  kiedy na przykład myślimy o uczuciach. (...)
W rozszerzonej definicji pojmujemy mentalizowanie jako postrzega
nie bądź interpretowanie zachowań jako czynności związanych 
z intencjonalnymi stanami umysłu (z zaangażowaniem wyobraźni)
(Allen i in., 2008/2014, s. 27 i 29).

Teoria mentalizacji nawiązuje do wiedzy powstałej w dziedzinie 
psychoanalizy, teorii przywiązania i akademickich badaniach nad roz
wojem dziecięcej teorii umysłu, pozwala więc na budowanie mostów 
pomiędzy psychoanalizą a psychologią akademicką. Peter Fonagy jest 
autorem licznych publikacji, które są przedmiotem odniesień zarówno 
dla klinicystów, jak i badaczy, a jego założenia teoretyczne stanowią 
przedmiot empirycznych weryfikacji.

W niniejszym rozdziale w pierwszej kolejności zostaną przedstawione 
korzenie prezentowanej teorii (rozdz. 8.1). Następnie będzie omówio
ne główne założenie teoretyczne, zgodnie z którym relacja matka-dzie- 
cko jest kontekstem i podstawowym czynnikiem rozwoju mentalizacji 
(rozdz. 8.2), a zaburzenia relacji matka-dziecko stoją u podstaw zabu
rzeń rozwoju myślenia i osobowości, czego przykładem jest pograniczne 
zaburzenie osobowości (rozdz. 8.3). W związku z tym proponowany 
model leczenia -  tzw. terapia oparta na mentalizacji -  podkreśla wagę 
budowania poczucia bezpieczeństwa i rozwoju zdolności do mentalizo- 
wania (rozdz. 8.4).

8.1 Korzenie teorii mentalizacji

Teoria mentalizacji nawiązuje do wiedzy rozwijanej w trzech dziedzi
nach: (1) teorii i praktyce psychoanalitycznej, (2) teorii przywiązania 
oraz (3) badaniach empirycznych nad rozwojem dziecięcej wiedzy
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o stanach wewnętrznych (tzw. teorii umysłu) (Fonagy i in., 2002; Al
lan i in., 2008/2014). Prezentację teorii mentalizacji warto więc po
przedzić krótkim omówieniem każdego ze źródeł jej inspiracji.

8.1.1 Teoria i praktyka psychoanalityczna

W teorii psychoanalitycznej formułowano wiele pojęć odnoszących się 
do procesów psychicznych, które -  jak piszą Allan, Fonagy i Bateman
-  korespondują z terminem mentalizacji (zob. Allan i in., 2008/2014, 
s. 34; por. Fonagy i in., 2002, s. 27-28). W pierwszej kolejności autorzy 
przywołują Freudowskie pojęcie „wiązania” jako procesu łączenia, prze
kształcania doświadczeń fizycznych w psychiczne (por. rozdz. 1.4).

(...) „mentalizować” oznacza „nadać rzeczy wymiar mentalny, psychicz
ny” lub „przepracować w  umyśle”. To podstawowe rozumienie menta- 
lizowania zawdzięczamy Freudowi. (...) Chwila zastanowienia przed 
działaniem pod wpływem impulsu jest w ięc kwintesencją mentalizacji. 
Myślenie jest rodzajem hamulca, który podpowiada nam  realistyczną 
drogę postępowania (Allen i in., 2008/2014, s. 34).

W tym kontekście zostają przywołani również psychoanalitycy fran
cuscy, którzy wprowadzili termin „mentalizacja” (mentalisation) oraz
-  w nawiązaniu do Freuda -  opisywali somatyzację jako wynik zabu
rzonej funkcji łączenia i ukuli klasyczne już pojęcie „myślenie opera
cyjne” -  czyli skupione na działaniu, realności, pozbawione odniesień 
do stanów wewnętrznych (zob. np. Schier, 2005).

Fonagy przywołuje również teorię Klein i opisaną przez nią pozy
cję depresyjną -  stan umysłu, w którym możliwe jest rozpoznanie od
rębności drugiej osoby, jej zróżnicowanych cech (zob. rozdz. 3.5). To 
w tym właśnie stanie, osiąganym w drugiej połowie życia, możliwe jest 
troszczenie się o drugą osobę (z tego też powodu Winnicott określił ten 
etap rozwoju jako stadium troski (zob. rozdz. 6.5), ale też przemiesz
czanie zainteresowania na zewnętrzny świat i budowanie symboli.

Kolejnym, korespondującym z mentalizowaniem pojęciem psycho
analitycznym jest „funkcja alfa”, czyli proces przekształcania konkret
nych, sensomotorycznych doświadczeń w tę ich formę, która może się 
stać przedmiotem myślenia (zob. rozdz. 5). Zarówno Bion, jak i Fo
nagy uznali relację matka-dziecko za kontekst rozwoju funkcji sym
bolicznej (rozdz. 5.2; por. rozdz. 8.2). Opisany w teorii mentalizacji
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proces budowania wtórnych reprezentacji emocji na podstawie eks
presji opiekuna, wyrażających stan wewnętrzny dziecka (zob. rozdz.
8.2), koresponduje również z opisanym przez Winnicotta procesem 
odzwierciedlania stanów niemowlęcia (rozdz. 6.4).

8.1.2 Teoria przywiązania

Zgodnie z główną tezą teorii przywiązania, opracowanej przez Joh
na Bowlby’ego i Mary Ainsworth (zob. omówienie rozwoju teorii w: 
Bretherton, 1992), człowiek rodzi się z n a tu ra ln ą  p o trzebą  budo
w an ia  bliskich więzi. Potrzeba czy tendencja do budowania bliskich 
relacji jest wynikiem ewolucji. Ponieważ niemowlęta nie są w stanie 
przeżyć bez opieki innych ludzi, posiadają „narzędzia” do przyciąga
nia zainteresowania dorosłych -  określony wygląd (duże oczy, wysokie 
czoło) i zachowania (płacz, krzyk, uśmiech), które wywołują u doro
słych chęć opieki.

System  przyw iązania to, jak zakładał Bowlby (1969/2007), je 
den z wrodzonych, uniwersalnych dla gatunku systemów behawioral
nych, które organizują zachowanie jednostki w funkcjonalny sposób 
(m.in. zwiększając szansę przetrwania, adaptacji do środowiska). Sy
stem przywiązania: (a) aktywuje się w sytuacji wystąpienia zagroże
nia lub sygnału zagrożenia i (b) uruchamia działania, pozwalając na 
ustanowienie i podtrzymanie bliskości z obiektem przywiązania, która 
może zapewnić ochronę i poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpie
czeństwa jest więc celem wzbudzonych zachowań i sygnałem, który 
dezaktywuje system przywiązania. Chociaż funkcja systemu przywią
zania, ukształtowanego w toku ewolucji, jest najważniejsza w okresie

Badania eksperymentalne potwierdzają normatywność ak
tywacji systemu przywiązania u osób dorosłych w sytuacji 
zagrożenia (zob. Mikulincer i in., 2000, 2002). Na przykład 
w badaniu Mikulincera i współpracowników (2000) w w a
runkach podprogowej ekspozycji na sygnał zagrożenia (słowo 
„śmierć”) wszystkie osoby badane, niezależnie od stylu przy
wiązania, szybciej reagowały na słowa związane z bliskością. 
W warunkach aktywacji systemu przywiązania jest obserwo
wana również większa dostępność imienia osoby, która pełni 
funkcję figury przywiązania (Mikulincer i in., 2002).
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niemowlęctwa, system ten działa przez całe życie. Jest więc un iw er
salny, co oznacza, że u wszystkich ludzi w sytuacji wystąpienia zagro
żenia lub sygnału zagrożenia dochodzi do aktywacji systemu przywią
zania, a reakcje towarzyszące wzbudzeniu systemu przywiązania, czyli 
poszukiwanie bliskości z figurą przywiązania, są reakcjami no rm a
tywnym i (zob. szczegółowe omówienie w: Mikulincer i Shaver, 2007).

Założenie uniwersalności systemu przywiązania i normatywności 
poszukiwania ochrony w sytuacji zagrożenia nie wyklucza istnienia 
interindywidualnej zmienności w zakresie przejawianych zachowań. 
Mianowicie w toku rozwoju doświadczenia związane z przywiązaniem 
są reprezentowane w umyśle i tworzą tzw. wewnętrzne modele opera
cyjne (internal working models), które organizują zachowanie jednos
tki. Wyrażają się one w charakterystycznym stylu przywiązania, czyli 
sposobach myślenia, przeżywania i zachowania w bliskich relacjach. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że w okresie niemowlęctwa wzór 
przywiązania jest charakterystyką relacji, a nie dziecka. Oznacza to, że 
możliwe jest przejawianie różnych wzorców przywiązania do różnych 
opiekunów. Wielu teoretyków przywiązania uważa, że to współistnienie 
różnych reprezentacji więzi będzie się przejawiało w różnym, sytuacyj
nie uwarunkowanym wzorcu fukcjonowania w relacji interpersonalnej. 
Innymi słowy, wszyscy mamy doświadczenia, które odpowiadałyby każ
demu z wzorców przywiązania, ale jeden z nich dominuje i determinuje 
jakość relacji interpersonalnych. Dlatego też w badaniach eksperymen
talnych są podejmowane próby aktywacji różnych reprezentacji (zob. 
np. Mikulincer i in., 2001), a psychoterapeuci, którzy pracują z dzieć
mi, poszukują w historii „wystarczająco dobrych obiektów” (por. Schier, 
2013). Niemniej jednak powszechnie uważa się, że istnieje jeden -  wy
nikający z generalizacji -  charakterystyczny dla jednostki stan umysłu 
związany z przywiązaniem (Dykas i Cassidy, 2007).

8.1.3 B adania n a d  d z ie c ię c ą  w iedzą o  umyśle (teorią umysłu)

Psychologowie rozwojowi od ponad 30 lat zajmują się tzw. teorią umy
słu -  czyli zdolnością do odnoszenia się do nieobserwowalnych stanów 
wewnętrznych w celu wyjaśnienia i przewidywania zachowania. Cho
ciaż początkowo starano się odpowiedzieć na pytanie: „Kiedy pojawia 
się teoria umysłu?” oraz „Jaka jest jej natura?”, to obecnie istotnym
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nurtem  są badania nad uwarunkowaniami myślenia o umyśle. Bada
nia Fonagya wpisują się właśnie w ten nurt.

W dziedzinie badań nad uwarunkowaniami rozwoju zdolności do 
mentalizacji badacze początkowo skupiali się na określaniu czynników 
indywidualnych. Ustalono, że język oraz funkcje zarządzające (szcze
gólnie zdolność hamowania) są ściśle powiązane z rozwijającą się wie
dzą o umyśle (zob. Białecka-Pikul, 2012; Putko, 2008). W późniejszym 
okresie zaobserwowano jednak, że doświadczenia społeczne dziecka 
mają konkretny wpływ na jego rozwój (por. rozdz. 11.3). Lepsze wyko
nanie zadań wymagających mentalizacji korelowało na przykład z po
siadaniem starszego rodzeństwa (Ruffman i in., 1998), liczbą codzien
nych interakcji z osobami starszymi -  dorosłymi, starszymi dziećmi 
(Lewis i in., 1996), częstymi rozmowami w domu o uczuciach (Dunn 
i in., 1991) oraz używaniem odniesień do stanów mentalnych pod
czas interakcji z rodzeństwem i przyjaciółmi (Brown i in., 1996). Taka 
koncentracja na społecznych uwarunkowaniach mentalizacji pozwoli
ła również ustalić empirycznie, że dzieci, które są ufnie przywiązane, 
lepiej radzą sobie w zadaniach na mentalizację (Meins i in., 1998). 
Co więcej, longitudinalne badania pokazały, że to matczyna zdolność 
do trak tow an ia  dziecka jako  podm iotu  m ającego określone stany 
m en talne  (a nie tylko potrzeby fizyczne, które muszą być zaspokojo
ne), jest predyktorem zarówno wzoru więzi, jaki prezentuje dziecko 
w pierwszym roku życia, jak i mierzonej w czwartym roku życia -  te
orii umysłu (Meins i in., 1998, 2001, 2002, 2003). Teoria Fonagya, 
w której znajdziemy odwołania do wyżej cytowanych badań, stanowi 
wyjaśnienie tych wyników, a centralnym jej twierdzeniem jest teza, że 
to właśnie zdolność mentalizacji opiekuna warunkuje rozwój zarówno 
wzoru więzi, jak i dziecięcej wiedzy o umyśle.

8.2 Rozwój mentalizacji w kontekście relacji m atka-dziecko

Zgodnie z teorią mentalizacji, rozwój mentalizacji jest ściśle związany 
z przywiązaniem, a relacja dziecko-opiekun je s t  isto tnym  konteks
tem  rozw oju dziecięcej w iedzy o stanach  w ew nętrznych. Opraco
wania teoretyczne Petera Fonagya mają początki w badaniach nad 
tzw. transgeneracyjnym przekazem wzorców przywiązania. Miano
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wicie istniały dane empiryczne, które pokazywały wysoką zgodność 
między stylem przywiązania rodziców a dzieci. Nie było jednak jas
ne, jak ten wzór przywiązania jest „przekazywany”. Fonagy wraz ze 
współpracownikami postawili hipotezę, że to zdolność do funkcjono
wania refleksyjnego opiekuna pozwala rozumieć dziecko, zapewniać 
mu adekwatną opiekę, a tym samym umożliwia rozwój ufnej więzi. 
Aby to sprawdzić, przeprowadzono badanie podłużne, w którym wzię
ło udział 100 par (matek i ojców) spodziewających się pierwszego 
dziecka. W ostatnim trymestrze ciąży dokonano pomiaru przywiąza
nia każdego z rodziców oraz ich zdolność mentalizowania37. Po kil
kunastu miesiącach w 12. miesiącu życia dziecka dokonywano oceny 
wzoru przywiązania dziecka do matki, a w 18. miesiącu życia -  do 
ojca38. Okazało się, że rodzice o bezpiecznym (autonomicznym) sty
lu przywiązania uzyskiwali wyższe wyniki w zakresie funkcjonowania 
refleksyjnego w porównaniu z rodzicami o pozabezpiecznych stylach 
(odrzucającym i zaabsorbowanym). Co więcej, style przywiązania ro
dziców istotnie korelowały ze wzorami przywiązania dzieci, ale funk
cjonowanie refleksyjne okazało się silniejszym niż styl przywiązania 
rodzica predyktorem przywiązania u dziecka (Fonagy i in., 1991).

Zdaniem Fonagya zdolność mentalizacji -  inaczej funkcjonowanie 
refleksyjne -  opiekuna ma zasadnicze znaczenie w rozwoju dziecka. 
Opiekun, który potrafi rozpoznawać potrzeby dziecka, może je ade
kwatnie, wrażliwie zaspokajać. Nie chodzi jednak tylko o zachowanie, 
ale o leżącą u jego podstaw funkcję myślenia o dziecku jako podmiocie 
mającym stany wewnętrzne. Innymi słowy, opiekun zapew nia dziec
ku dośw iadczenie bycia rozum ianym  jako  osoba z um ysłem . Co
dzienne interakcje z opiekunem pozwalają dziecku na gromadzenie 
doświadczeń związanych z więzią i rozwój poczucia zaufania. W toku 
rozwoju poczucie bezpieczeństwa, które najpierw odnosi się do opie
kuna, z czasem zaczyna charakteryzować relację dziecka do świata 
wewnętrznego. „Z tej perspektywy myślenie o świecie mentalnym 
swoim i innych osób jest możliwe, jeśli dziecko postrzega intencje,

37 Pomiaru dokonywano za pomocą Adult Attachment Interview. Na podstawie zebra
nego materiału oceniano też zdolność mentalizacji. W tym celu przygotowano specjalną 
skalę -  tzw. Reflective Functioning Scale.

38 W tym celu wykorzystano klasyczną metodę pomiaru przywiązania dziecka do 
rodziców -  procedurę nieznanej sytuacji (Strange Situation).
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uczucia i przekonania jako bezpieczny obszar eksploracji. Zdolność 
do eksplorowania świata mentalnego staje się w wyniku internalizacji 
funkcji refleksyjnej relatywnie stałym aspektem funkcjonowania dziec
ka (Fonagy i in., 1991)” (Białecka-Pikul i Szpak, 2014, s. 70).

Ważnym aspektem budującej się wiedzy dziecka o świecie wewnętrz
nym są tzw. w tórne reprezentacje emocji. Opisując ten mechanizm, 
Fonagy odwołuje się do teorii Gergerlya i Watsona (social bio-feedback 
theory; 1996). Zgodnie z tym ujęciem opiekun -  odzw ierciedlając stany 
dziecka -  pozwala mu budować wtórne reprezentacje emocji, za pomo
cą których możliwa jest regulacja stanów emocjonalnych. Zachowania 
odzwierciedlające muszą być odróżnialne od normalnej ekspresji -  czyli 
mieć pewne dystynktywne cechy. Innymi słowy, żeby uznać zachowa
nie rodzica za pochodną swojego stanu, a nie wyraz stanu opiekuna, 
dziecko musi uzyskać pewne percepcyjne wskazówki. Gergerly i Watson 
określają tę ekspresję jako zamarkowaną, zniekształconą (marked). Na 
przykład udawany płacz jest wyraźnie inny percepcyjnie od płaczu real
nego. Jeśli więc dziecko -  przeżywając pewien afekt -  zaczyna kojarzyć 
go z określoną ekspresją opiekuna, dochodzi do budowania wtórnych, 
symbolicznych reprezentacji emocji. I tak radość, która jest pewnym 
wzorem odczuć w ciele, zaczyna -  dzięki odzwierciedlającym zachowa
niom matki -  być kojarzona z radosnym wyrazem twarzy, z radosnym 
głosem, a smutek -  ze smutnym wyrazem twarzy, ze smutnym głosem. 
Można więc powiedzieć, że dziecko odkrywa siebie -  swoje stany we
wnętrzne -  dzięki opiekunowi.

Fonagy twierdzi, że we wczesnym etapie rozwoju podstawową 
funkcją bliskich relacji -  czy relacji przywiązaniowych -  jest zapewnie
nie dziecku środowiska, w którym możliwy będzie rozwój zdolności 
mentalizowania (Fonagy i in., 2002, s. 98). Nie chodzi więc wyłącznie 
o zapewnienie przetrwania (jak postulował Bowlby), ale również o na
bycie narzędzi, które pozwolą przetrwać w świecie społecznym. Zdol
ność mentalizowania, która pozwala rozumieć innych ludzi i umożli
wia współpracę w grupie, ale też przewidywanie zachowania rywali, 
jest takim właśnie narzędziem39 (Fonagy, 2006, s. 56).

39 Fonagy (2006) -  odwołując się do tez Richarda Alexandra -  twierdzi, że główną siłą 
napędową rozwoju jest rywalizacja. W obszarze badań nad teorią umysłu istnieją inne 
wyjaśnienia ewolucyjne. Mianowicie Moll i Tomasello (2007) uznają, że siłą napędową 
rozwoju jest współpraca.
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Mentalizacja jest jednak nie tylko narzędziem pozwalającym na 
orientację w świecie społecznym. Przede wszystkim służy do rozumie
nia siebie, a tym samym regulowania własnych stanów wewnętrznych. 
Jeśli dojdzie do zakłóceń w relacji z pierwotnym opiekunem, zabu
rzeniu ulegnie rozwój przywiązania, mentalizacji i systemu regulacji 
emocjonalnej.

8.3 Zaburzenie rozwoju mentalizacji na przykładzie zaburzenia 
borderline

Fonagy uważa, że mentalizacja rozwija się w wyniku uwewnętrznia- 
nia funkcji myślenia opiekuna (rozdz. 8.2). Dlatego też rozumienie 
siebie i innych „jest trudne, jeśli ktoś nie miał doświadczenia bycia ro
zumianym jako osoba z umysłem” (Fonagy, 2006, s. 61). Jeśli z jakichś 
powodów wewnętrzne doświadczenie nie spotyka się z zewnętrznym 
rozumieniem, doświadczenie to pozostaje nienazwane, budzi pomie
szanie i powoduje dysregulację u dziecka. Zdarzenia, które zaburzają 
poczucie bezpieczeństwa, takie jak strata, nadużycia czy nieprzewi- 
dywalność ze strony opiekuna, mogą zaburzać również rozwój m en
talizacji.

Carla Sharp i Peter Fonagy (2007) zaproponowali empirycznie w e
ryfikowalny model jednej z możliwych dróg rozwoju zaburzeń psy
chicznych i zachowania. Zgodnie z ich propozycją rodzic ma specy
ficzne reprezentacje doświadczeń związanych z przywiązaniem, które 
łączą się z jego zdolnością mentalizacji. Te właściwości opiekuna -  
czyli styl przywiązania i zdolność myślenia o stanach wewnętrznych -  
określają kontekst rozwoju, a tym samym wpływają na kształtujący się 
wzór więzi niemowlęcia oraz jego późniejszą zdolność mentalizowa- 
nia i regulowania emocji. Przystosowanie psychospołeczne (lub jego 
brak) jest obserwowalnym rezultatem takiej linii rozwoju. Propono
wany przez Sharp i Fonagya model etiologii zaburzeń podkreśla uwa
runkowania środowiskowe; odnosi się więc do sytuacji, kiedy „nie do
chodzi do spotkania umysłu rodzica i dziecka” (Sharp i Fonagy, 2007, 
s. 750). Dotychczasowe badania potwierdzają, że sposób, w jaki matki 
wyjaśniają zachowania dziecka, wpływa na jego późniejsze funkcjo
nowanie (Nix i in., 1999; por. Strassberg, 1997), a matczyna zdolność
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„wczuwania” się jest predyktorem przystosowania psychospołecznego 
dziecka, nawet jeśli kontroluje się takie zmienne, jak płeć i inteligencja 
(Sharp, Fonagy i Goodyer, 2006).

Przykładem zaburzenia, którego istotę -  zdaniem Petera Fonagya 
-  stanowi deficyt mentalizacji, jest pograniczne zaburzenie osobowo
ści (borderline personality disorder). Zaburzenie borderline definiuje 
się jako utrw alony wzorzec niestabilności relacji interpersonalnych, 
obrazu „ja” i emocji oraz znacznej impulsywności, który pojawia się 
we wczesnej dorosłości i ujawnia się w różnych kontekstach. Fona- 
gy uznaje, że trudności w reprezentowaniu własnych stanów emo
cjonalnych -  czyli trudności mentalizacji -  wyjaśniają dysfunkcję 
emocjonalną u osób z pogranicznym zaburzeniem osobowości. Brak 
świadomości własnych emocji przekłada się bowiem na przeżywa
nie ich na konkretnym poziomie, a intensywność doświadczania ne
gatywnych stanów wewnętrznych może skutkować impulsywnością 
i rozładowywaniem emocji w działaniu, między innymi próbami sa
mobójczymi. Osoba z takim zaburzeniem, mając trudność w kontro
lowaniu emocji, w tym złości, oraz doświadczając intensywnego lęku 
przed odrzuceniem, może gwałtownie reagować w kontakcie z bli
skimi ludźmi, co destabilizuje tworzone przez nią relacje (zob. np. 
Fonagy, Luyten i Strathearn, 2010; Fonagy i in., 2002, s. 343-371; 
por. Górska, 2005).

Wraz ze wzrastającym w ostatnich latach zainteresowaniem  
diagnozą i leczeniem pacjentów z pogranicznym zaburze
niem osobowości powstało wiele propozycji teoretycznych 
i terapeutycznych (zob. omówienie w: Goldstein, 2003). 
Główne koncepcje rozwojowe, wpisujące się w nurt psy
choanalityczny, m ożna podzielić na tzw. m odele konfliktu 
(w których patologię z pogranicza opisuje się jako rodzaj 
struktury obronnej przed istniejącym, nierozwiązanym w e
wnętrznym  konfliktem) oraz m odele deficytu (patologia 
z pogranicza jako wynik niepowodzeń rozwojowych związa
nych z brakiem lub rozwojowymi nieprawidłowościami ele
m entów osobowości) (Górska, 2005). Koncepcja Fonagya, 
zgodnie z którą patologia z pogranicza jest wynikiem roz
wojowych zaburzeń mentalizacji, wpisuje się w grupę m o
deli deficytu.
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Fonagy uważa, że deficyt mentalizacji może mieć swoje źródła 
w traumie relacyjnej. Badania nad osobami z zaburzeniem borderline 
wskazują, że -  istotnie -  we wczesnej historii życia tych osób często 
występuje strata, przemoc czy nadużycia seksualne (Goldstein, 2003; 
Rajewska-Rynkowska, 2005). Z powodu zaburzeń więzi z opiekunem 
-  jak twierdzi Fonagy -  doszło do zahamowania rozwoju mentalizacji, 
a w konsekwencji do zaburzeń regulacji emocjonalnej i obrazu „ja”.

8.4 Model terapii opartej na mentalizacji

Wskazanie na zaburzenia mentalizacji jako istotę pogranicznego za
burzenia osobowości skłoniło badaczy do opracowania psychodyna- 
micznej terapii, której głównym celem byłby rozwój mentalizacji -  
tzw. terapii opartej na mentalizacji (Mentalization-Based Treatment; 
zob. np. Bateman i Fonagy, 2004; Fonagy i Bateman, 2006). Ponieważ 
u podstaw podejścia leży założenie o zaburzonej zdolności do repre
zentowania stanów wewnętrznych, zakłada się również, że pacjent nie 
jest zdolny do werbalizacji emocji, używania metafor, powstrzymywa
nia się przed rozładowywaniem emocji w działaniu. W konsekwencji 
postawa terapeuty wymaga większej aktywności (klasyczna psycho
analityczna powściągliwość nie ma zastosowania w tej metodzie), 
a podstawowym narzędziem pracy jest opisywanie aktualnych stanów 
pacjenta i łączenie ich z zewnętrznymi wydarzeniami (nie stosuje się 
więc psychoanalitycznej metody interpretacji treści nieświadomych). 
Terapeuta skupia się przede wszystkim na tym, co tu  i teraz (a nie 
na przeszłości), opisuje obecne stany wewnętrzne pacjenta i łączy je 
z tym, co dzieje się w relacji terapeutycznej. Zniekształcenie w po
strzeganiu relacji terapeutycznej jest szansą na pokazanie alternatyw
nych sposobów rozumienia określonej, jednoznacznie interpretowanej 
przez pacjenta sytuacji. Co ważne, terapeuta wyjaśnia zachowania 
pacjenta w języku psychologii potocznej -  naturalnej i intuicyjnej dla 
wszystkich ludzi. Istotna jest sama postawa terapeuty: wychodzi on 
z pozycji osoby, która nie wie, ale chce zrozumieć.

Fonagy i Bateman stawiają interesującą tezę, że różne podejścia 
w leczeniu pacjentów z pogranicznym zaburzeniem osobowości mogą 
być efektywne, ponieważ w każdym z nich możliwe jest stworzenie
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relacji, dzięki której będzie się rozwijała zdolność mentalizowania 
pacjenta. Terapeuta, niezależnie od orientacji teoretycznej, buduje 
relację z pacjentem i opisuje jego stany wewnętrzne (np. dokonuje 
interpretacji treści nieświadomych lub opisuje dysfunkcjonalne prze
konania). Z tej perspektywy podstawową wartością każdej terapii jest 
możliwość doświadczenia przez pacjenta, że druga osoba myśli o jego 
umyśle. W konsekwencji to nie treść komentarzy jest lecząca, ale sam 
proces ich tworzenia, który jest komunikowany pacjentowi (Bateman 
i Fonagy, 2004; Fonagy i Bateman, 2006).

9. Teoria kodów wielokrotnych Wilmy Bucci

Teoria kodów wielokrotnych Wilmy Bucci jest interesującą propozycją 
opisu, w jaki sposób ludzie kodują i przetwarzają informacje o świecie. 
Teoria ta powstawała na podstawie dorobku psychoanalizy, psychologii 
poznawczej i neuronauki. W swoich opracowaniach Bucci stara się łą
czyć psychoanalizę i psychologię akademicką, opisując proces psycho
analityczny w sposób, który pozwalałby na jego empiryczną weryfikację.

W niniejszym rozdziale będą prezentowane podstawowe zagadnie
nia dotyczące symbolizacji. W pierwszej kolejności zostanie opisane 
rozróżnienie subsymbolicznych i symbolicznych sposobów reprezento
wania informacji emocjonalnych (rozdz. 9.1). Następnie zostaną omó
wione tzw. schematy emocjonalne -  struktury psychiczne, które po
wstają w wyniku doświadczeń interpersonalnych i które, zabarwiając 
percepcję i interpretacje, określają funkcjonowanie w relacjach z inny
mi ludźmi (rozdz. 9.2). W kolejnej części przedmiotem dyskusji będzie 
proces referencyjny, odpowiedzialny za integrację informacji w obrę
bie schematów pamięciowych (rozdz. 9.3). Ponieważ -  jak zostanie 
podkreślone -  integracja w obrębie schematów emocjonalnych jest w a
runkiem ich adaptacyjnego funkcjonowania, zostaną omówione skut
ki desymbolizacji, czyli odrywania doświadczenia emocjonalnego od 
jego symbolicznych form reprezentacji (rozdz. 9.4). W ostatniej części 
rozdziału będzie dyskutowany model nieświadomej komunikacji, jaka 
zachodzi między terapeutą a pacjentem, oraz jego implikacje dla rozu
mienia celu analizy i zadań terapeuty (rozdz. 9.5).

104



9.1 System subsymboliczny i symboliczny

Wilma Bucci, odwołując się do współczesnych teorii poznawczych, 
przede wszystkim teorii podwójnego kodowania Paivio (1971, 1986; 
zob. też: Maruszewski, 2001, s. 275-279), postuluje, że istnieją trzy 
głów ne system y rep rezen tow an ia  i p rze tw arzan ia  inform acji: sub
symboliczny, symboliczny niewerbalny (obrazowy) i symboliczny wer
balny40.

Zgodnie z teorią procesy subsym boliczne obejmują doświadczenia 
somatyczne, zmysłowe i motoryczne. Tak zakodowane informacje to 
rodzaj „wiedzy” w ciele, pamięci sekwencji ruchów, reakcji na bodźce. 
Większość codziennych czynności, które wykonujemy automatycznie, 
bez udziału świadomości, opiera się na tym sposobie przetwarzania. 
Dzięki niemu możemy chodzić, wiązać sznurówki, pisać na klawiatu
rze czy grać w koszykówkę. Każdego dnia wykonujemy proste czynno
ści, o których przebiegu w ogóle nie myślimy, a które zależą od złożo
nych procesów zachodzących poza naszą świadomością (Bucci, 1995, 
2000). Zdaniem Bucci również te procesy leżą u podstaw intuicji, em
patii czy nieświadomej komunikacji (Bucci, 2001; zob. też rozdz. 9.5).

Informacje, które są zakodowane w systemie subsymbolicznym, 
mogą być również reprezentowane w systemach symbolicznych. Zgod
nie z teorią sym bolem  jest każda rzecz, która odnosi się do innej rze
czy Tym samym symbolem jest także pewne w yobrażenie lub słowo, 
oba odnoszą się bowiem do doświadczenia subsymbolicznego. Stąd 
też opisywane są dwa rodzaje systemów czy procesów symbolicznych 
-  niewerbalny (obrazy czy wyobrażenia) oraz werbalny.

System  sym boliczny n iew erbalny  odnosi się do tworzonych i ko
dowanych prototypów czy wzorców obrazowych obiektów, zjawisk, 
zdarzeń. Na przykład na podstawie różnych doświadczeń mam w pa
mięci obraz twarzy mojego męża. Ten prototypowy obraz obejmuje 
wszystkie niezmienne cechy, które pozwalają mi na rozpoznanie, że 
stojący w drugiej części sali mężczyzna to właśnie mój mąż. Nie ma 
znaczenia, że każdego dnia jego twarz nieco się zmienia. Symboliczne 
procesy w erbalne obejmują natomiast (jak sama nazwa wskazuje)

40 W pierwszej wersji koncepcji Bucci -  teorii podwójnych kodów (theory of double 
codes) -  wyróżniano, analogicznie jak w teorii Paivia, dwa systemy: werbalny i niewer
balny.
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procesy językowe, pozwalają więc na reprezentowanie i przetwarza
nie informacji za pomocą języka. Dzięki tym właśnie procesom mogę 
opowiadać o zdarzeniach, obrazach, które dotyczą bliskich mi osób 
(Bucci, 1995).

Warto w tym miejscu podkreślić, że przedrostek „sub-” wskazuje, iż 
procesy subsym boliczne leżą u  pod łoża reprezentacji symbolicz
nych. Nie należy więc uznawać ich za prymitywny sposób przetwarza
nia informacji, ale za jeden ze sposobów -  równie istotny jak symboli- 
zacja -  reprezentowania świata.

Ponieważ opisane trzy typy procesów przetwarzania czy systemy 
reprezentacji odnoszą się do określonego zjawiska czy obiektu, mogą 
być ze sobą powiązane, wzajemnie się do siebie odnosić. Oznacza to, 
że słowo może być powiązane z konkretnym obrazem, ale też wieloma 
doznaniami somatycznymi, sensorycznymi i motorycznymi. Te powią
zania są możliwe dzięki tzw. procesom  referencyjnym  (zob. rozdz.
9.3). Zanim zostaną one omówione, warto przyjrzeć się tzw. schema
tom emocjonalnym. To właśnie schem at em ocjonalny, zawierający 
reprezentacje zdarzeń interpersonalnych, będzie -  jak każdy schemat 
pamięciowy -  określał sposób naszej percepcji, nasze oczekiwania wo
bec świata oraz nasze reakcje na innych ludzi.

9.2 Schemat em ocjonalny

Schemat emocjonalny (emotional schema) jest strukturą psychiczną, 
która kształtuje osobowość. Bucci (1995, 2000) twierdzi, że powstaje 
on, podobnie jak każdy schemat pamięciowy, w wyniku pow tarza ją
cych się pojedynczych dośw iadczeń. Co istotne jednak, ten rodzaj 
schematu pamięciowego jest związany z w ydarzeniam i in te rp erso 
nalnym i. Na przykład sytuacja karmienia -  chociaż za każdym razem 
nieco inna -  ma pewne powtarzające się właściwości. Składają się na 
nią nie tylko cechy sytuacyjne (obecność matki), ale też konkretne do
świadczenia somatyczne (fizjologiczne odczucie głodu), sensoryczne 
(zapach matki) i ruchowe (ssanie, aktywność mięśni odpowiadających 
za uśmiech) oraz rezultat (otrzymanie mleka). Tego rodzaju właściwo
ści -  pewna sekwencja zdarzeń -  są „wydobywane” z powtarzających 
się sytuacji karmienia i generalizowane w formie schematu emocjo
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nalnego: prototypu epizodu karmienia skojarzonego z somatycznymi, 
sensorycznymi i motorycznymi doświadczeniami.

Schematy emocjonalne mają dwie ważne cechy. Po pierwsze, sche
maty emocjonalne są zdom inow ane przez elem enty  subsym bolicz- 
ne. To właśnie doświadczenia związane z ciałem, zmysłami („wiedza” 
cielesna i sensoryczna) stanowią afektywny rdzeń schematu emocjo
nalnego (affective core of emotional schéma). Oczywiście sam schemat 
może obejmować elementy symboliczne -  niewerbalne wyobrażenia 
(obrazy) i werbalne opisy (narracje). Jeśli systemy subsymboliczny 
i symboliczne będą się do siebie wzajemnie odnosić, możliwa będzie 
integracja doświadczenia emocjonalnego, co pozwala na jego lepsze 
rozumienie i regulację (zob. opis procesu referencyjnego w rozdz. 9.3).

Po drugie, elem enty schem atu em ocjonalnego obejm ują relacje 
czasowe, fizyczne i przyczynowe. Działania, wrażenia i afekty, które 
składają się na prototyp epizodu interakcji z drugą osobą, nie są więc 
przypadkowo ułożonymi elementami, lecz występują w konkretnych 
do siebie relacjach. Odwołując się do przykładu epizodu karmienia: na 
podstawie powtarzających się doświadczeń zaspokojenia dziecko może 
oczekiwać, że -  doświadczając głodu -  zostanie przystawione do piersi; 
wtedy będzie czuło znane mu już zapachy i doznania cielesne, potem 
zacznie ssać, a po tym działaniu poczuje smak mleka, a głód zostanie 
zaspokojony. Struktura schematu emocjonalnego, obejmująca konkret
ne relacje między bodźcami i doświadczeniami, pozwala spełniać pod
stawową funkcję pamięci -  czyli adaptację do środowiska. Innymi sło
wy, schematy emocjonalne na podstawie wcześniejszych doświadczeń 
pozwalają nadawać znaczenie temu, co się dzieje, oraz przewidywać 
to, co się stanie, a to umożliwia odpowiednią reakcję (Bucci, 2000). 
Ponieważ schematy emocjonalne organizują percepcję i doświadczenie, 
wpływają też na sposób zachowania w stosunku do innych ludzi, a więc 
to, co było w  przeszłości, będzie się aktualizować w  teraźniejszości.

Podsumowując, (a) schematy emocjonalne zawierają informacje, 
które mogą być zakodowane w różnych systematach (subsymbolicz- 
nym, symbolicznym niewerbalnym i werbalnym), a (b) informacje 
w obrębie danego schematu mogą być z sobą powiązane. Dlatego też 
aktyw acja jednego  e lem entu  aktyw uje inne elem enty  schem atu. 
Oznacza to, że konkretny bodziec, element aktualnej sytuacji, który 
odpowiada fragmentowi schematu emocjonalnego, może ten schemat
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aktywować. Aktywacja może zachodzić „poziomo” -  w obrębie jedne
go systemu (jakieś odczucie somatyczne czy element sytuacji wzbudza 
oczekiwania i afekty), a także „pionowo” -  pomiędzy systemami. Na 
przykład schemat emocjonalny może być wzbudzony przez konkretne 
doświadczenie (np. zapach wywołuje obraz kuchni w domu rodzin
nym), ale też przez element obrazowy (np. przywołanie obrazu cia
sta wzbudza wspomnienie smaku lub zapachu) czy językowy (słowa 
mogą wzbudzać konkretne obrazy i doświadczenia somatyczne). Ta 
„pionowa” aktywacja jest zależna od integracji pomiędzy systemami -  
czyli aktywności referencyjnej (zob. rozdz. 9.3)41.

Na koniec warto podkreślić, że schematy emocjonalne, które po
wstały we wczesnym dzieciństwie, są zwykle niewerbalne i nieświa
dome, czyli -  mówiąc językiem teorii Bucci -  obejmują wyłącznie 
elementy subsymboliczne. W związku z tym ludziom często trudno 
jest wyjaśnić, czemu coś przeżywają, myślą lub robią w sytuacjach in
terpersonalnych. Dlatego, zdaniem Bucci, w procesie terapii istotne 
jest opisywanie działających tu-i-teraz oczekiwań, lęków, pragnień 
i innych elementów schematu emocjonalnego. To pozwala na uzupeł
nianie schematu o elementy symboliczne i stopniowy rozwój procesów 
referencyjnych (zob. rozdz. 9.5).

9.3 Proces referencyjny

Zgodnie z teorią kodów wielokrotnych człowiek przetwarza informacje 
emocjonalne za pośrednictwem różnych systemów: subsymboliczne- 
go, symbolicznego niewerbalnego i symbolicznego werbalnego (zob. 
rozdz. 9.1). W zależności od systemu, w którym została zakodowana 
informacja, może być ona wyrażana za pomocą ciała -  doznań so
matycznych, sensorycznych i motorycznych (system subsymboliczny), 
obrazów (system symboliczny niewerbalny) lub słów (system symbo
liczny werbalny).

W normalnych warunkach istnieją powiązania między informacją 
zakodowaną w różnych systemach -  czyli istnieją powiązania między

41 Należy odnotować, że Bucci nie używa określeń „pozioma” i „pionowa” aktywacja. 
Są to sformułowania wprowadzone przeze mnie, oddające jednak istotę procesów, o któ
rych -  w kontekście aktywacji schematu emocjonalnego -  Bucci pisze.
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wspomnieniami cielesnymi, wyobrażeniami i opisem językowym. Dzie
je się to za pomocą tzw. procesów referencyjnych. Proces referencyjny 
(referential process) to, w teorii Bucci, proces, który pozwala na łącze
nie różnego rodzaju  kodów  inform acji lub, innymi słowy, proces peł
niący funkcję integracyjną. W tym ujęciu sym bolizacja będzie pole
gała na łączeniu informacji zakodowanej w ciele z symboliczną tego 
doświadczenia formą -  obrazem, a następnie słowem.

Warto podkreślić jednak, że: (a) nigdy nie jest możliwa pełna inte
gracja między systemami42 (zawsze będą pewne niedokładności „prze
kładu” informacji z jednego systemu na drugi) oraz (b) niewerbalny 
system symboliczny pośredniczy między systemem subsymbolicznym 
a werbalnym (z cielesnych, motorycznych i sensorycznych doświadczeń 
mogą się wyłonić obrazy, które potem zostaną przełożone na słowa).

Chociaż informacje mogą być zapisane w różnych systemach, nie 
oznacza to, że muszą być one zapisane we wszystkich systemach lub 
że są z sobą powiązane. Innymi słowy, możemy sobie wyobrazić, że 
ktoś, kto doświadcza silnych cielesnych reakcji, co wskazuje na ak
tywację schematu emocjonalnego (zob. rozdz. 9.2), nie ma żadnych 
wyobrażeń i nie potrafi opowiadać o swoim doświadczeniu. Możliwa 
jest też odmienna sytuacja -  ktoś dysponuje słowami umożliwiający
mi opis pewnych zjawisk emocjonalnych, ale nie umie tego powiązać 
z konkretnym wyobrażeniem czy doznaniem cielesnym. Na przykład 
osoba może mówić o czułości, ale ta opowieść nie jest skojarzona 
z obrazem bliskiej osoby i wspomnieniem przyjemności związanej 
z czułym dotykiem.

Ludzie różnią się pod względem aktywności referencyjnej (refe
rential activity), którą Bucci określa jako wyraz pewnej stałej kompe
tencji czy cechy. Aktywność tę będziemy oceniać, analizując, czy dana 
osoba potrafi łączyć: (a) to, co niewerbalne, z tym, co werbalne, oraz 
(b) to, co werbalne, z tym, co niewerbalne (dwukierunkowość pro
cesów referencyjnych). Wysoki poziom aktywności referencyjnej bę
dzie diagnozowany w wypadku opisów, w których odnajdujemy żywe, 
szczegółowe obrazy, a osoba, która opowiada, ma emocjonalne wspo
mnienie wydarzenia. Możemy więc powiedzieć, że -  opowiadając tu-i-

42 Wiele informacji zakodowanych w systemie subsymbolicznym nie znajduje od
zwierciedlenia w systemach symbolicznych, a wiele przetworzeń werbalnych zachodzi 
bez odniesień do systemów niewerbalnych.
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-teraz -  jest jednocześnie tam-i-wtedy, a słuchacz z łatwością wyobra
ża sobie opowiadaną treść.

O niskim poziomie aktywności referencyjnej będziemy mówić, 
kiedy opisy będą ogólne, abstrakcyjne. Cytując przykład Bucci: „Ko
cham ludzi i lubię być z nimi. Teraz czuję się źle, bo nie mogę być 
z nimi i robić rzeczy, które lubię. Ale czekam na lepszą przyszłość 
i -  Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. O czym mogę jeszcze 
mówić? Więc -  mam życie pełne wydarzeń, tak myślę. Pracowałem 
praktycznie przez całe moje życie i kocham ludzi” (Bucci, Kabasaka- 
lian-McKay i the RA Research Group, 1992, s. 54). W tym przykładzie 
wyraźnie widać brak detali, mgliste odniesienia. Słuchaczowi trudno 
sobie wyobrazić, co znaczy dla tego mężczyzny, że „kocha ludzi”, co 
oznacza „lepsza przyszłość”. Taki opis wydaje się pusty, pozbawiony 
obrazów i emocji.

Podsumowując, procesy referencyjne pozwalają na łączenie róż
nych komponentów (subsymbolicznych i symbolicznych) schematów 
pamięciowych. Proces symbolizacji polega więc na łączeniu systemu 
subsymbolicznego z obrazami i następnie z językiem. Chociaż pełna 
integracja informacji zakodowanych w różnych systemach nie jest 
możliwa, to optymalny jej poziom pozwala na lepsze rozumienie i sa- 
moregulację. Gdy proces łączenia nie jest możliwy, mamy do czynienia 
ze stanami patologicznymi.

Wilma Bucci wraz z zespołem (Referential Process Research 
Group) opracowała metody pomiaru aktywności referencyj
nej: wpierw w formie oceny sędziów kompetentnych, potem 
-  komputerowego oprogramowania do oceny narracji (The 
Weighted Referential Activity Dictionary). Badania wykazały, 
że wskaźnik aktywności referencyjnej dzieli znaczną część 
wariancji z miarami pamięci epizodycznej (pamięci zdarzeń 
w naszym życiu), a osoby z zaburzeniami pamięci epizodycz
nej -  cierpiące na schizofrenię i chorobę Alzheimera -  mają 
istotnie niższe wskaźniki w zakresie aktywności referencyjnej 
niż osoby z grup kontrolnych (Bucci i Murphy, b.d.). Szczegó
łowe informacje na tem at pom iaru aktywności referencyjnej 
Czytelnik może znaleźć na stronie http://www .thereferen- 
tialprocess.org.
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9.4 Desymbolizacja a objawy patologiczne

W poprzednim rozdziale podkreślono, że integralność schematu 
emocjonalnego zależy od procesów łączenia komponentów subsym- 
bolicznych i symbolicznych, a ludzie różnią się pod względem aktyw
ności referencyjnej (zob. rozdz. 9.3). Istotne jest to, że adap tacy jne 
funkcjonow anie zależy od  in teg racji w  obrębie  schem atów  em o
cjonalnych. Jeśli bowiem informacja emocjonalna jest reprezento
w ana nie tylko „w ciele” (system subsymboliczny), ale też w postaci 
obrazu i opracowań językowych (systemy symboliczne), to możliwe 
jest lepsze rozumienie tego, co się dzieje („Dlaczego czuję się prze
straszona?”), uwzględnianie nowych informacji („Ten człowiek nie 
jest przecież tym, którego się boję!”), a dzięki tem u regulacja i zmia
na zachowania.

Gdy procesy referencyjne zostaną zakłócone, wówczas mogą się 
pojawić objawy patologiczne. Kiedy nie jest możliwe posługiw a
nie się strukturam i symbolicznymi do opracowania emocji, w tedy 
-  w sytuacji wzbudzenia schem atu emocjonalnego -  jednostka do
świadcza pobudzenia, które nie może zostać uregulow ane (Bucci, 
2001; Taylor, 2010). Patologia zależy jednak nie tylko od (a) de- 
symbolizacji, ale również od (b) strategii radzenia sobie (naprawy 
w obrębie schematu).

Desymbolizacja, inaczej dysocjacja w obrębie schematu emocjo
nalnego, to proces niszczenia połączeń między komponentami sub- 
symbolicznymi a symbolicznymi. Dochodzi do niej w wyniku odwra
cania uwagi od obiektu, który powoduje bolesne uczucia, jest źródłem 
przerażenia lub wzbudza trudne do wytrzymania konfliktowe uczucia. 
Doświadczenie emocjonalne jest więc pozbawiane znaczenia, formy 
symbolicznej. Zniszczenie znaczenia nie zmienia jednak stanu wzbu
dzenia, ponieważ komponenty subsymboliczne są nadal aktywne. Jed
nostka odczuwa emocje, ale nie wie, co czuje i wobec kogo żywi te 
uczucia. W konsekwencji nie jest możliwe ani regulowanie emocji po
przez komponenty symboliczne, ani zmiana schematu.

Wysoki poziom pobudzenia, wynikający z desymbolizacji i braku 
regulacji, jest -  sam w sobie -  staniem trudnym do wytrzymania. Jed
nostka może więc szukać sposobu, aby nadać znaczenie temu, co się 
dzieje, jednocześnie unikając praw dziw ego znaczenia. Może wyrażać
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schemat emocjonalny przez impulsywne działanie, jako somatyzację43 
albo wiązać pobudzenie z innym obiektem, który nie jest tak zagraża
jący jak prawdziwy obiekt wzbudzenia afektywnego. Niestety podej
mowanie takich form radzenia sobie może skutkować pogorszeniem 
sytuacji. Jedyną prowadzącą do adaptacyjnego funkcjonowania opcją 
jest podjęcie symbolizacji -  łączenia doświadczenia emocjonalnego 
z jego symbolicznymi odpowiednikami. Proces pobudzania i wspie
rania procesów referencyjnych może być realizowany w psychotera
pii. Odbudowa schematu, zdaniem Bucci (2001), jest celem tego, co 
w klasycznych ujęciach psychoanalitycznych jest określane jako zmia
na strukturalna.

9.5 Poszukując zagubionych obrazów -  symbolizacja jako cel 
psychoterapii

Bucci zakłada, że stany patologiczne są wynikiem braku integracji 
w obrębie schematów emocjonalnych. Desymbolizacja, czyli odłą
czenie znaczeń symbolicznych od doświadczenia emocjonalnego, 
skutkuje -  w sytuacji aktywacji schematu emocjonalnego -  stanem 
pobudzenia, który nie może być opisany, rozumiany ani, poprzez 
odwołanie do struktur symbolicznych, regulowany. W konsekwencji 
może to prowadzić do impulsywnych zachowań, objawów somatycz
nych czy w iązania pobudzenia z obiektem, który nie jest realnym 
przedm iotem  doświadczenia emocjonalnego (rozdz. 9.4). Dlatego 
też, zdaniem Bucci, celem psychoterapii jest symbolizacja, a rolą 
terapeuty rozumienie nieświadomej -  czyli zdominowanej subsym- 
bolicznymi kom ponentam i -  komunikacji oraz jej przekład na obra
zy i słowa. Innymi słowy, przedm iotem  pracy jest zmiana w obrębie 
schem atu emocjonalnego.

Bucci (2001) wyodrębniła trzy etapy komunikacji doświadczenia 
emocjonalnego w kontekście psychoterapii: (1) aktyw acja schem atu 
-  wzbudzenie doświadczenia emocjonalnego, (2) sym bolizacja -  uzu
pełnianie wzbudzonego doświadczenia obrazami, a następnie słowa-

43 Teoria Bucci wniosła -  jak pisze Graeme J. Taylor (2010), jeden z czołowych bada
czy aleksytymii -  znaczący wkład w rozwój psychoanalitycznego rozumienia tworzenia 
objawów psychosomatycznych.
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mi, (3) refleksja nad znaczeniem całego doświadczenia emocjonalne
go poprzez łączenie jego treści z innymi epizodami w życiu pacjenta, 
łącznie z tymi w obrębie terapii. Warto podkreślić, że -  w procesie 
symbolizacji -  doświadczenie emocjonalne najpierw jest uzupełniane 
o niewerbalne obrazy. Jak wspomniano wcześniej, połączenia między 
komponentami subsymbolicznymi a werbalnymi są zapośredniczone 
niewerbalnymi obrazami (zob. rozdz. 9.3). Dlatego Bucci, określając 
obrazy jako właściwości przejściowe, uznaje je za sedno procesów re
ferencyjnych. Uważa, że nie jest możliwa bezpośrednia werbalizacja 
doświadczenia emocjonalnego. Aby ktoś mógł opisać uczucie, przed
stawić je w werbalnej formie, musi opisać obraz lub opowiedzieć hi
storię, która obejmuje treści schematu emocjonalnego -  wydarzenia, 
obiekty i działania.

Kiedy proces dopełniania schematu emocjonalnego o komponen
ty symboliczne postępuje płynnie, pacjent swobodnie kojarzy, dodaje 
nowe elementy -  obrazy, opowieści itp. Często jednak proces referen
cyjny jest zablokowany, a u niektórych pacjentów -  właściwie nieobec
ny. Chociaż proces ten może być zablokowany, zadaniem analityka 
jest zawsze udostępn ian ie  symbolicznych reprezentacji dośw iad
czenia em ocjonalnego, k tóre pacjen t kom unikuje. Zdaniem Bucci 
możliwe jest wyodrębnienie czterech faz słuchania i przygotowywania 
interwencji: (1) rozpoznanie swojego stanu emocjonalnego, (2) prze
kształcenie tego doznania w formę obrazu, (3) używanie wewnętrznej 
reprezentacji doświadczenia emocjonalnego jako wskaźnika stanu pa
cjenta, (4) podjęcie interwencji.

Zgodnie z tym modelem pacjent komunikuje swoje doświadczenie 
w postaci zdominowanej komponentami subsymbolicznymi, czyli -  
nie rozumiejąc swojego doświadczenia -  wyraża je w ciele, w sposobie 
mówienia i poruszania się. Analityk, obserwując i odbierając komu
nikację pacjenta, reaguje -  czyli przetwarza informacje -  subsymbo- 
licznie. Innymi słowy, doświadcza czegoś, o czym jeszcze nie wie, ja 
kie to ma znaczenie. Komunikacja pacjenta wzbudza w nim bowiem 
określone wrażenia sensoryczne, somatyczne, motoryczne. Coś, co jest 
niepomyślane, jest jednocześnie znane44. Ponieważ dochodzi do akty

44 Bucci wprost odwołuje się do zjawiska przeciwprzeniesienia, od lat 50. opisywane
go jako istotne źródło informacji o stanie emocjonalnym pacjenta (zob. np. Leźnicka-Łoś, 
2012; Etchegoyen, 2005; zob. też rozdz. 10.4).
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wacji schematów emocjonalnych analityka, od ich integracji zależy, 
czy będzie on potrafił tworzyć obrazy, myśleć na ich temat, by w koń
cu uzyskać emocjonalne rozumienie stanu, który został w nim wzbu
dzony. Ten proces wewnętrznej transformacji własnego doświadczenia 
pozwala na wnioskowanie o stanie pacjenta.

Specyficznym zadaniem analityka jest taki sposób mówienia, któ
ry aktywuje zagubione obrazy dośw iadczenia em ocjonalnego, aby 
umożliwić rozwój procesów referencyjnych. (Należy przypomnieć, że 
zdaniem Bucci nie jest możliwe przełożenie doświadczenia emocjonal
nego bezpośrednio na język). Jeśli mówienie jest efektywne, wzbudzi 
ono w pacjencie obrazy, które pacjent będzie mógł połączyć z własny
mi wrażeniami somatycznymi i sensorycznymi. Jak podkreśla badacz
ka, obrazy mogą być dzielone przez pacjenta i analityka, ale muszą być 
stworzone przez pacjenta.

W toku terapii, której celem jest odbudowa (z)niszczonych połą
czeń, może dojść do konfliktu. Cel terapii, czyli symbolizacja, wystę
puje bowiem przeciwko desymbolizacji, która miała chronić przed 
trudnymi uczuciami. Bucci, chcąc zilustrować to doświadczenie, przy
wołuje przykład pacjenta, którego opisał Thomas Ogden (1994). Og
den leczył mężczyznę, który nie potrafił doświadczać emocji -  na przy
kład wracając do domu, wiedział, że wita go kobieta i czworo dzieci, 
ale nie czuł, że to jego żona i jego dzieci. Było to doświadczenie bycia, 
a jednocześnie braku emocjonalnego zaangażowania, doświadczenie 
niedopasowania i oddzielenia. Pacjent często z frustracją mówił, że 
wie, że powinien coś czuć, ale nie ma pojęcia, co to mogłoby być. Na 
sesjach często opowiadał sny, w których obecni byli sparaliżowani lu
dzie, więźniowie, nieme osoby. W pewnym momencie analizy pacjent 
śnił, że -  chociaż z ogromnym trudem  -  udaje mu się rozbić kamień. 
Okazuje się jednak, że na wewnętrznych ścianach kamienia są tylko 
wyrzeźbione hieroglify, których pacjent nie może zrozumieć. Począt
kowa ekscytacja z sukcesu, który wymagał niewyobrażalnego wysiłku, 
została zastąpiona doświadczeniem rozpaczy nierozumienia. Ale na
w et to emocjonalne doświadczenie -  głęboki stan rozpaczy -  zostało 
pozbawione znaczenia, gdy po przebudzeniu obrazy ze snu stały się 
zwykłymi, bezemocjonalnymi obrazami, które pacjent sucho raporto
wał podczas sesji analitycznej (Ogden, 1994, s. 67-68). Zdaniem Buc
ci przykład ten jest ciekawą ilustracją dysocjacji w obrębie schematu
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emocjonalnego. Pacjent rozpaczliwie, nagląco poszukuje znaczenia, 
ale to, co znajduje, jest dla niego niezrozumiałe. Brak znaczenia czy 
porażka doznana w trakcie próby jego odnalezienia są same w sobie 
stanem nie do wytrzymania i powodują dalsze rozbicie powiązań mię
dzy obrazem (symbolem) a doświadczenem emocjonalnym (subsym- 
bolicznym) (Bucci, 2001, s. 55).



Między psychoanalizą a psychologią 
akademicką

Psychoanaliza i psychologia akademicka są postrzegane jako dwie 
odrębne dziedziny. Chociaż są podejmowane próby dialogu, na
dal powszechne jest myślenie o psychoanalizie jako nienaukowej45, 
a o psychologii akademickiej -  jako nieużytecznej klinicznie. Ponie
waż systemy konceptualizacji funkcjonowania psychicznego są tak 
zróżnicowane, trudno o szczegółową analizę punktów wspólnych, 
różnic i możliwych obszarów wzajemnej inspiracji. Nie można jednak 
podważyć faktu, że psychoanaliza -  jako system myślenia o człowie
ku -  znacząco kształtowała kulturę, sztukę, a także psychologię (zob. 
np. Bucci, 2000). Niemniej jednak kierunek zależności jest również 
odwrotny: chociaż psychoanaliza przez długi czas była samodzielnie 
rozwijającą się dyscypliną46, obecnie są podejmowane próby asymilacji 
danych z dziedziny nauk o poznaniu i neurobiologii.

Przykładem integracji idei psychoanalitycznych i badań empirycz
nych są opisane w niniejszej publikacji prace Petera Fonagya (rozdz. 8) 
i Wilmy Bucci (rozdz. 9). Na szczególne wyróżnienie zasługują prace 
w dziedzinie neuropsychoanalizy, która powstała w wyniku integracji 
psychoanalizy i neurobiologii. Nie tylko potwierdzają one zjawiska,

45 Wbrew powszechnemu przekonaniu psychoterapie psychoanalityczne dysponują 
danymi potwierdzającymi ich skuteczność (Levy i in., 2012; Shedler, 2010).

46 Psychoanaliza przez długi czas izolowała się od zdominowanej podejściem nomo- 
tetycznym psychologii akademickiej, a w instytucjach psychoanalitycznych nadal rozpo
znaje się opór wobec badań empirycznych (Kernberg, 2004). Jednocześnie jednak mówi 
się o konieczności dialogu, otwartości i próbach badań empirycznych (zob. np. Kernberg, 
2004; Levy i in., 2012; Aron, 2012). Na przykład na łamach czasopisma Psychoanalytic 
Dialogues ukazała się seria artykułów traktujących o „podwójnym” myśleniu -  psycho
analitycznym i akademickim (tzw. Doublethinking series) -  oraz znaczeniu badań em
pirycznych dla teorii i praktyki psychoanalitycznej (zob. tekst wprowadzający do serii: 
Aron, 2012).
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które opisywała psychoanaliza, ale jednocześnie pozwalają na rewizję 
istniejących modeli teoretycznych (rozdz. 10).

Psychoanalityczne opracowania procesu symbolizacji powstawały 
równolegle do opracowań akademickich. Ciekawa wydaje się więc 
próba analizy korespondujących z sobą idei wypracowanych w tych 
dwóch niezależnych dziedzinach oraz wskazane tych aspektów teorii 
psychoanalitycznych, które mogłyby rozwijać istniejące ujęcia akade
mickie i stanowić przedmiot badań empirycznych (rozdz. 11).

10. Neuropsychoanaliza

Psychoanaliza -  jako teoria funkcjonowania psychicznego, metoda ba
dania i leczenia -  została stworzona przez Freuda, ponieważ nie dyspo
nował on narzędziem do innego opisu interesujących go zjawisk. Nie 
pozwalała na to ani ówczesna wiedza na tem at funkcjonowania mózgu, 
ani aparatura badawcza. Ponieważ intensywny rozwój naukowy i tech
niczny pozwala obecnie na obserwowanie procesów zachodzących na 
poziomie mózgowym, badacze z obszaru psychoanalizy i neurobiolo- 
gii starają się integrować wiedzę, którą gromadzono w tych dwóch, 
kiedyś niezależnych od siebie, dziedzinach. W wyniku tej integracji 
powstała nowa, szybko rozwijająca się gałąź nauki -  neuropsychoana- 
liza47 (Solms i Turnbull, 2011; Murawiec, 2009; Murawiec i Żechow- 
ski, 2009; Pawłowska, 2008). Neuropsychoanaliza potwierdza istnienie 
zjawisk opisywanych w psychoanalizie, ale też skłania do rewizji nie
których elementów teorii, a tym samym -  metod pracy.

W niniejszym rozdziale zostaną omówione wybrane zagadnienia, 
które są związane z rozwojem symbolizacji. Punktem wyjścia będzie 
rozróżnienie i charakteryzacja procesów świadomych i nieświado

47 W roku 2000 powstało Międzynarodowe Towarzystwo Neuropsychoanalityczne, od 
roku 1999 jest wydawane specjalistyczne pismo Neuropsychoanalysis. An Interdisciplinary 
Journal fo r Psychoanalysis and the Neurosciences, a na łamach najważniejszych psycho
analitycznych periodyków można znaleźć odniesienia właśnie do badań neuropsycho- 
analitycznych. Polski Czytelnik może znaleźć wprowadzający w problematykę tom Od 
neurobiologii do psychoterapii pod redakcją Sławomira Murawca i Cezarego Żechowskiego 
(2009), w którym między innymi zostały przetłumaczone prace czołowych badaczy 
w obrębie neuropsychoanalizy -  Marka Solmsa, Drew Westena i Allana Schore’a.
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mych (rozdz. 10.1). Ponieważ celem psychoanalizy jest rozwój myśle
nia, które ma zastąpić działanie, cel ten będzie dyskutowany językiem 
neurobiologii (rozdz. 10.2). Następnie będzie prezentowana koncep
cja rozwoju Allana Schore’a, w której jest akcentowana waga relacji 
z opiekunem w rozwoju struktur mózgowych odpowiedzialnych za 
wyrażanie, rozumienie i regulację emocji (rozdz. 10.3).

W dalszej kolejności zostaną omówione zjawiska podstawowe 
w procesie leczenia: przeniesienie (rozdz. 10.4) i przeciwprzeniesie- 
nie (10.5). Na koniec -  ponieważ współcześnie podkreśla się wagę 
interpretacji, które wyrastają z podzielanego z pacjentem doświadcze
nia -  będą dyskutowane dane dotyczące „ucieleśnionego poznania” 
(rozdz. 10.6).

10.1 Rewizja modelu procesów nieświadomych i świadomych

Freud dokonał rozróżnienia procesów świadomych i nieświadomych 
oraz twierdził, że większość procesów, które determinują zachowanie, 
zachodzi w nieświadomości. Jednocześnie postulował dwie, będące 
przedmiotem znaczących rewizji teoretycznych, charakterystyki proce
sów świadomych i nieświadomych. Po pierwsze, uważał, że: (a) pro
cesy świadome zachodzą zgodnie z tzw. procesem wtórnym -  czyli 
są zorientowane na rzeczywistość, logiczne, racjonalne, a (b) procesy 
nieświadome zachodzą zgodnie z procesem pierwotnym -  czyli mają 
charakter skojarzeniowy (rozdz. 1.3). Po drugie, Freud stał na stano
wisku, że nieświadome stają się te treści psychiczne, które uległy wy
parciu (zob. Cortina i Liotti, 2007). Stąd też, myśląc o modelu psy
choanalitycznym, często kojarzymy nieświadomość z tym, co aktywnie 
usuwane ze świadomości, co jest dla jednostki zagrażające, co może 
prowadzić do objawów patologicznych (rozdz. 2.1).

Badania psychologii poznawczej i neurobiologii wpłynęły na 
współczesne opracowania procesów nieświadomych w psychoanalizie 
(Cortina i Liotti, 2007; Westen, 1999/2009; Stoycheva i in., 2014). 
W psychologii poznawczej obowiązuje istotny podział na tzw. procesy 
jawne (explicite) i niejawe (implicite). Zgodnie z tym ujęciem oprócz 
procesów, które wpływają na nasze zachowanie i których jesteśmy 
świadomi, istnieją te, które oddziałują na nasze zachowanie, ale nie
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jesteśmy ich świadomi -  nie wiemy, dlaczego coś zrobiliśmy, a chcąc 
to wytłumaczyć -  podajemy nieprawdziwe, choć brzmiące racjonalnie 
wyjaśnienia. Przykładem takiej niejawnej dla nas wiedzy jest pam ięć 
proceduralna, czyli -  jak nazwa wskazuje -  pamięć różnych proce
dur: jak coś zrobić, jak zareagować. Jest to pamięć, którą budujemy na 
podstawie powtarzanych doświadczeń, która wyraża się w naszych ru
chach, w ciele. Nie musimy myśleć (świadomie) o wiązaniu butów czy 
pisaniu na klawiaturze (oczywiście po wyuczeniu się tych czynności). 
Bez myślenia czy świadomej koncentracji potrafimy szybko wykonać 
daną czynność.

Pamięć proceduralna jest zupełnie odmiennym systemem niż pa
mięć jawna, czyli deklaratyw na. Ta druga odnosi się bowiem do 
wszystkich faktów. Mamy wiedzę ogólną (pamięć semantyczna) i wie
dzę specyficzną dla naszego życia (pamięć epizodyczna). Na przykład 
wiem, że Freud był ojcem psychoanalizy, a wzór chemiczny wody to 
H20, ale pamiętam też swój pierwszy dzień w szkole i potrafię odtwo
rzyć przebieg spotkania z przyjaciółmi, które odbyło się tydzień temu.

Najważniejszy jest dla nas fakt, że pam ięć p rocedu ra lna  i pam ięć 
deklaratyw na są od siebie neuroanatom iczn ie  i funkcjonalnie n ie
zależne. Oznacza to, że możemy wiązać buty, chociaż nie mam świa
domej wiedzy tej procedury. Oznacza to również, że możemy zacho
wywać się w pewien sposób w relacjach z ludźmi (czyli realizować 
nieświadome procedury), nie wiedząc, dlaczego tak się dzieje, jaki jest 
nasz schemat zachowań i co go uruchamia. (Ma to szczególne znacze
nie w rozumieniu procesu psychoterapii, zob. rozdz. 10.3). Ta „dyso- 
cjacja” czy niezależność funkcjonalna systemu pamięci jawnej i nie
jawnej jest związana z odmiennymi strukturami neurobiologicznymi. 
Chociaż nie wiadomo jeszcze, jakie struktury odpowiadają za pamięć 
niejawną, wiemy, że za pamięć jawną jest odpowiedzialny hipokam p.

Neurobiologiczną i funkcjonalną niezależność systemu pamięci 
jawnej i niejawnej obserwujemy u pacjentów, którzy mają uszkodzo
ny hipokamp. Klasycznym przykładem w literaturze przedmiotu jest 
tzw. pacjent H.M. Z powodu nawracających napadów padaczkowych 
pacjentowi H.M. usunięto część mózgu, łącznie z hipokampem. Dopro
wadziło to do zaburzeń w nabywaniu nowych informacji (tzw. am ne
zja następcza) -  pacjent nie gromadził nowej wiedzy o świecie i swoim 
życiu. Dlatego prowadząca go lekarka musiała przedstawiać się pa
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cjentowi za każdym razem, gdy się spotykali. Pacjent przez cały czas 
czytał tę samą gazetę, ponieważ nie pamiętał, że już to robił. Na widok 
swojego odbicia w lustrze doznawał szoku i nie rozpoznawał siebie na 
aktualnych zdjęciach. Równocześnie jednak pacjent uczył się w spo
sób niejawny. Na przykład w wyniku powtarzania ćwiczeń rysowania 
przedmiotów z lustrzanego odbicia -  podobnie jak wszyscy zdrowi 
ludzie -  za każdym razem rysował coraz lepiej (choć nie pamiętał, 
że takie ćwiczenie kiedykolwiek wykonywał!) (Rolls, 2010/2011). Co 
więcej, pacjent H.M. wykazywał oznaki afektywnego uczenia się aso
cjacyjnego. I tak kiedy odwiedzał matkę w szpitalu, niczego z tych 
odwiedzin nie pamiętał, ale w jakiś niejasny sposób odczuwał, że coś 
się z nią stało (Westen, 1999/2009, s. 19). Przeżywał różne uczucia, 
ale nie wiedział dlaczego. „Uczucie pojawiało się w nim, ale nie pa
miętał jego źródeł. Z pewnością musiało to wzmagać frustrację i chaos 
w ewnętrzny” (Rolls, 2010/2011, s. 27). Istotnie, współczesne badania 
pokazują, że osoby z uszkodzonym hipokampem i upośledzoną pa
mięcią jawną mają trudność z uczeniem się, że zdarzenia są powiąza
ne, a mimo to reagują emocjonalnie. Mogą więc nauczyć się unikania 
bodźców awersyjnych, chociaż świadomie nie widzą związku między 
dwoma zdarzeniami (Westen, 1999/2009).

Wiedza, że pamięć deklaratywna i proceduralna to dwa funkcjo
nalnie niezależne systemy, ma istotne znaczenie dla psychoterapii. 
Oznacza to, że pacjenci -  szczególnie ci, których zaburzenia rozwi
jały się we wczesnym okresie życia -  mogą przeżywać różne uczucia, 
ale nie wiedzą, dlaczego. Mogą próbować znajdować dla nich racjo
nalne wytłumaczenia, ale nie będą one prawdziwe. Zgodnie z takim 
rozumieniem, celem psychoterapii jest badanie schematu relacyjnego 
i jego opis -  czyli uświadomienie. Niemniej jednak należy podkreślić, 
że pamięć proceduralna nie może być nigdy w pełni uświadomiona, 
„ponieważ nie jest zakodowana w postaci zdań semantycznych, obra
zów czy innych form, które mogłyby być reprezentowane w świado
mości” (Westen, 1999/2009, s. 20). Możemy tylko próbować tworzyć 
świadome reprezentacje wiedzy proceduralnej. Na przykład dzieci 
używają języka, chociaż nie znają reguł gramatycznych. Zdobycie wie
dzy na ten tem at (stworzenie świadomej reprezentacji) może zmienić 
sposób posługiwania się językiem. Analogicznie możemy mieć pewien 
nieświadomy wzór zachowań w bliskich relacjach, którego świadome
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opracowanie może umożliwić jego zmianę (por. opis procesu referen
cyjnego w modelu Bucci, rozdz. 9.3).

Oprócz pamięci proceduralnej, która nigdy nie może być -  tak do
słownie -  uświadomiona, istnieje pam ięć asocjacyjna, którą można 
opisywać na wymiarze nieświadoma-świadoma48, a która wpływa -  
w mniejszym lub większym stopniu (co zależy od warunków aktywa
cji) -  na nasze zachowanie. Oznacza to, że różne informacje są kodo
wane w sieciach skojarzeniowych, które w odpowiednich warunkach 
ulegają wzbudzeniu. Skutkuje to tzw. większą dostępnością poznaw
czą innych informacji znajdujących się w danej sieci skojarzeniowej. 
Zjawisko większej dostępności poznawczej obserwujemy w psychote
rapii w formie wolnych skojarzeń, a w badaniach eksperymentalnych 
-  w postaci szybszego czasu reakcji. Westen (1999/2009, s. 21) tłu
maczy, że taki model funkcjonowania pamięci czy myślenia pozwala 
rozumieć modele analityczne, zgodnie z którymi sytuacja analityczna 
i właściwości analityka wpływają na sposób przeżywania i tworzenie 
przez pacjenta przeniesień.

W wyniku asymilacji badań z psychologii poznania oraz neurobiolo- 
gii doszło do zmian w psychoanalitycznych modelach nieświadomości. 
Nadal -  i jest to zgodne z współczesną wiedzą -  uważa się, że więk
szość procesów psychicznych zachodzi nieświadomie. Niemniej jednak 
uznaje się, że to, co nieświadome, nie musi być wynikiem wyparcia, 
a procesy nieświadome i świadome mają podobny -  skojarzeniowy -  
charakter. Jak pisze Westen (1999/2009), w świetle współczesnych 
badań zaproponowane przez Freuda podział i charakterystyka proce
sów pierwotnych i wtórnych musiały ulec zmianie.

10.2 „Tam gdzie było id, powinno być e g o ”

Zygmunt Freud opisał dwa rodzaje procesów psychicznych: pierwot
ne, dążące do natychmiastowego zaspokojenia pragnień (charaktery
styczne dla id), oraz wtórne, które -  podporządkowane zasadzie re

48 Freud (1923/2012) opisywał procesy nieświadome dynamiczne (które nigdy nie 
mogą być uświadomione) oraz opisowo nieświadome (które mogą być uświadomione) 
(zob. omówienie w: Przybyła, 2009). Dyskutowane w tym miejscu procesy nieświadome 
odpowiadają procesom, które Freud określał jako nieświadome opisowo.
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alności -  uwzględniają ograniczenia i możliwości realizacji pragnień 
(charakterystyczne dla ego). Istotną właściwością ego, jako struktury 
pośredniczącej między pragnieniami a wymogami realności, jest h a 
m ow anie instynktownych reakcji kierowanych zasadą przyjemności. 
Myślenie, jako proces wtórny, jest działaniem wyobrażonym, ekspery
mentalnym. Dzięki myśleniu jednostka może symulować działanie i -  
uwzględniając realność -  oceniać jego konsekwencje (zob. rozdz. 1).

Jeśli jakieś treści psychiczne zostały wyparte, ego nie ma funkcjo
nalnego na nie wpływu; treści te wpływają na działanie jednostki, 
ale nie mogą być przedmiotem elastycznej kontroli. Freud postulo
wał więc, że w toku terapii -  gdy dochodzi do uświadomienia tego, 
co nieświadome -  możliwe jest wzmocnienie ego i rozszerzenie jego 
funkcjonalnego wpływu. Ten postulat wyraża się w klasycznym już 
stwierdzeniu: „Tam, gdzie było id, powinno być ego”. Automatyczne 
działania zostają zastąpione myśleniem, a jednostka ma wybór, jak się 
zachowa. Taki cel terapii można -  zdaniem Marka Solmsa i Olivera 
Turnbulla -  opisać w języku neurobiologii jako „rozszerzenie funkcjo
nalnej sfery wpływu płatów przedczołowych” (2002, s. 288).

P łaty czołowe, o których piszą Solms i Turnbull (2002), odgrywają 
ważną rolę w procesach intelektualnych -  są odpowiedzialne za inte
growanie nowej wiedzy, planowanie złożonych działań i ich kontrolę 
(por. Sadowski, 2003). Niezwykle ważnym aspektem funkcjonalnym 
płatów przedczołowych jest zdolność do powstrzymania się od narzu
cających się, automatycznych reakcji. To właśnie ten obszar mózgu 
zarządza podejmowanymi czynnościami; uwzględniając potrzeby or
ganizmu i warunki zewnętrzne, określa i modyfikuje plan działania 
(zob. Solms i Turnbull, 2002, s. 30).

Znaczenie płatów czołowych dla funkcjonowania jednostki jest 
wyraźnie widoczne, gdy dojdzie do ich uszkodzenia. U pacjentów 
z uszkodzeniami tej struktury mózgu obserwowalne są trudności 
w planowaniu i realizacji działań, obniżone wyniki w testach inteli
gencji, reagowanie pod wpływem impulsu. Ciekawym przykładem jest 
opis pacjenta, który -  zaproszony do gabinetu lekarza -  na korytarzu 
natknął się na leżące na stole młotek, gwoździe i obrazek. Chociaż nikt 
go o to nie prosił, pacjent wbił gwóźdź w ścianę i powiesił obrazek. Po
dobnie gdy pacjentów proszono o zrobienie zakupów, nie wykonywali 
zadania, ale kupowali inne przedmioty (Sadowski, 2003). Interesujący
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jest fakt, że pacjenci z uszkodzeniami okolicy przedczołowej nie mają 
wyraźnych zaburzeń pamięci, lecz przejawiają trudności w używaniu 
posiadanej wiedzy; można również zaobserwować nasiloną interfe
rencję proaktywną, czyli trudność w przyswojeniu nowych informa
cji z powodu wcześniej nabytej wiedzy49. Pacjenci mają więc problem 
w zadaniach, które wymagają od nich stosowania reguły, a następnie 
jej zmiany. Chociaż znają nowe kryterium, nowe wymagania sytuacji, 
nadal zachowują się zgodnie z poprzednią zasadą (Sadowski, 2003).

Podsumowując, uszkodzenia płatów czołowych sprawiają, że

(...) pacjent, pozbawiony możliwości kontroli nad działaniami aktual
nymi i korzystania z uprzedniego doświadczenia, nie może planować 
swoich zachowań ani też ich weryfikować pod kątem  zgodności z pla
nem. W nasilonej postaci uszkodzenia płatów czołowych przejawiają 
się tendencją do pow tarzania (perseweracji) nieadekwatnych czynności 
i do działań pod wpływem przypadkowych bodźców zewnętrznych (Sa
dowski, 2003, s. 563).

Zdolność hamowania automatycznych reakcji ma duże znaczenie 
dla adaptacji do środowiska. W toku rozwoju gromadzimy doświad
czenia, które określają nasz stosunek do różnych obiektów (miejsc, 
ludzi itp.) i uruchamiają specyficzną reakcję. Na przykład jeśli dziec
ko zostanie ugryzione przez psa, dojdzie do powstania emocjonalne
go ustosunkowania (lęk), a percepcja tej klasy obiektu (psy) będzie 
skutkowała natychmiastową odpowiedzią behawioralną (unikanie). 
Chociaż powstałe w drodze uczenia się automatyczne i bezrefleksyj
ne reakcje są adaptacyjne (pozwalają na bardzo szybką odpowiedź na 
określony bodziec środowiskowy), to -  jako procesy sztywne i autom a
tyczne -  ograniczają kontrolę zachowania. Dlatego też aktywność pła
tów przedczołowych i możliwość powstrzymania się od narzucającej 
się reakcji daje przestrzeń do analizy i oceny, co należy w danej sytu
acji zrobić. Innymi słowy, możliwe jest umieszczenie myśli pomiędzy 
bodźcem i reakcją -  działanie płatów czołowych hamuje aktywność 
systemów automatycznie zaprogramowanej odpowiedzi. Jednostka 
może, ale nie musi, zareagować w narzucający się sposób. Dlatego też,

49 Interferencja proaktywna występuje wtedy, gdy mamy trudność z zapamiętywaniem 
nowego materiału z powodu wcześniejszego procesu uczenia się. Wszyscy znamy to zja
wisko z doświadczenia: kiedy na przykład zmieniamy numer telefonu czy numer karty 
płatniczej, ciągle „mamy w głowie” poprzedni numer, co utrudnia zapamiętanie nowego.
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zdaniem Solmsa i Turnbulla (2002), zakres wpływu płatów przedczo- 
łowych ma tak duże znaczenie.

Jeśli przyjmujemy, że psychoanaliza i neurobiologia opisują umysł 
z dwóch różnych perspektyw, to -  jeśli ta pierwsza stwierdza istotne 
zmiany funkcjonowania w wyniku działania psychoterapii -  również 
w obszarze badań biologicznych zmiany te powinny być obserwowal- 
ne, ale za pomocą innych wskaźników50. Istotnie -  jak podsumowują 
Solms i Turnbull (2002, s. 288) -  badania nad psychoterapią pokazu
ją podobne rzeczy. Po pierwsze, funkcjonalna aktywność mózgu jest 
zmieniana w toku leczenia. Po drugie, specyficzne zmiany są skorelo
wane z wynikiem psychoterapii. Po trzecie, zmiany te są zasadniczo 
zlokalizowane w płatach czołowych51.

10.3 M atka-dziecko jako system biopsychologiczny -  
Allan Schore

Wielu psychoanalityków, między innymi Wilfred Bion, Donald Win- 
nicott i John Bowlby (zob. rozdz. 5, 6 i 8.1.2), podkreślało znaczenie 
środowiska opiekuńczego w rozwoju niemowlęcia. W tych różnych 
propozycjach teoretycznych odnajdujemy wspólną ideę, że to w bez
piecznej relacji z opiekunem, który potrafi rozumieć dziecko, niemowlę 
buduje wiedzę o swoich stanach wewnętrznych i tym samym zyskuje 
narzędzia do ich regulacji. Ideę tę odnajdujemy również w neuropsy- 
chologicznym modelu rozwoju Allana Schore’a (2002, 2002/2009; 
por. Osterweil, 2001).

Allan Schore uznaje, że podstawowym zadaniem rozwojowym 
w pierwszym roku życia jest ustanowienie bezpiecznego przywiązania 
oraz komunikacji emocjonalnej między niemowlęciem a opiekunem. 
Aby było to możliwe, matka musi się psychobiologicznie dostroić do 
niemowlęcia -  dostosować do zmian pobudzenia, warunkowanych ak

50 „Odpowiedź na pytanie o to, czy psychoterapia zmienia mózg, jest banalnie prosta. 
Jeśli w trakcie i pod wpływem psychoterapii ulegają zmianom przeżywanie psychiczne 
i zachowanie, to zmiany te muszą pozostawać w związku ze zmianami zachodzącymi 
w mózgu” (Bomba, 2012, s. 6).

51 Warto jednak zaznaczyć, że badania neurobiologiczne nad skutecznością psycho
terapii są w początkowej fazie i wymagają ostrożnego ich traktowania. Podsumowanie 
zagadnienia Czytelnik znaleźć może na przykład w artykule prof. Jacka Bomby (2012).
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tywnością autonomicznego układu nerwowego. To dopasowanie jest 
formą regulacji emocji, a relacja przywiązania współreguluje wciąż 
rozwijający się autonomiczny układ nerwowy:

W chwilach wzmożenia emocji każdy z partnerów  uczy się rytmicz
nej struktury drugiego i modyfikuje swoje zachowanie tak, aby do tej 
struktury pasowało, współtworząc w  ten sposób specyficzną dla tej 
pary interakcję. Podczas epizodów zabawy w  synchronii emocji para 
m atka-dziecko znajduje się w  stanie rezonansu emocjonalnego. W ta 
kim rezonansie wzmocnienie emocji witalnych i pozytywny stan wystę
puje wtedy, gdy częstotliwość właściwie dostrojonej psychobiologicz- 
nie zewnętrznej stymulacji sensorycznej ze strony matki pokrywa się 
z genetycznie zakodowanymi endogennymi rytmami dziecka. A w  m o
m entach naprawy interakcji (interaction repair) wystarczająco dobra/y 
opiekunka/opiekun, k tóra/y  przez niedostrojenie się wywołuje u swego 
dziecka reakcję stresową, w  porę przywraca dostrojenie, regulując ne
gatywny stan dziecka. Wrażliwość matki działa zatem jako zewnętrzny 
organizator biobehawioralnej regulacji u niemowlęcia (Spangler i in.,
1994, za: Schore, 2002/2009, s. 79).

Oprócz współregulacji kształtującego się autonomicznego układu 
nerwowego duże znaczenie ma rozwój prawej półkuli mózgu oraz po
wiązany z nią rozwój kompetencji emocjonalnych i pojęcia ja. Miano
wicie prawa półkula mózgu -  mająca silne połączenia z autonomicz
nym układem nerwowym, układem limbicznym i układem pobudzenia 
-  odgrywa główną rolę w odbiorze, wyrażaniu i regulacji emocji. Do
datkowo udowodniono, że prawa półkula ma zasadnicze znaczenie 
dla spójnego i ciągłego poczucia ja, a różne patologie samoregulacji są 
zlokalizowane właśnie w prawej półkuli mózgu. Jednocześnie wiado
mo, że w pierwszych dwóch latach życia zachodzi intensywny rozwój 
mózgu, ale jego wygląd u dzieci w wieku dwóch lat jest taki jak u osoby 
dorosłej, a przed ukończeniem trzeciego roku życia można zidentyfi
kować wszystkie główne drogi nerwowe (Schore, 2002/2009). Ozna
cza to, że doświadczenia dziecka w pierwszych dwóch latach życia 
mają bezpośredni wpływ na zależne od  dośw iadczenia dojrzewanie 
prawej półkuli mózgu (zob. np. Schore, 1996; por. też Bomba, 2008).

Schore uważa, że matka dziecka, które jest bezpiecznie przywiąza
ne, potrafi się dopasować do stanów psychobiologicznych niemowlę
cia. Jest to możliwe dzięki aktywności jej prawej półkuli mózgu, która 
pozwala na niewerbalną komunikację z dzieckiem. Z neurobiologicz-
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nego punktu można powiedzieć, że komunikacja zachodzi między pra
wą półkulą mózgu niemowlęcia a prawą półkulą mózgu matki. Emo
cjonalna, nieświadoma, niewerbalna komunikacja sprzyja zależnemu 
od doświadczenia dojrzewaniu prawej półkuli dziecka. Dopiero w toku 
rozwoju w komunikację zostanie włączona lewa półkula, która komu
nikuje się z innymi za pomocą świadomego języka.

10.4 Nieświadome wzorce relacji a przeniesienie w terapii

Współcześnie przyjmuje się, że doświadczenia wczesnej opieki są 
zapisane w postaci wiedzy nieświadomej, w formie niesymbolicznej 
(zob. np. model Bucci, rozdz. 9) oraz że ta proceduralna wiedza wpły
wa na zachowanie jednostki w bliskich relacjach. Takie ujęcie sposo
bów reprezentowania doświadczeń pozwala rozumieć, choć w uprosz
czony sposób, opisane przez Freuda zjawisko przeniesienia52. Można 
przyjąć bowiem, że pacjent rekonstruuje w relacji do analityka swoje 
doświadczenia z wczesnych relacji. Sytuacja analizy aktywuje nieświa
dome oczekiwania wobec osoby, która pełni funkcje opiekuna. Wy
rażają się one w działaniach, myślach i odczuciach pacjenta wobec 
analityka (por. np. Leźnicka-Łoś, 2012). Możemy powiedzieć, że ta 
konstelacja działań, myśli i odczuć -  zakodowana w pamięci proce
duralnej -  jest charakterystycznym dla jednostki wzorcem wiązania 
się. Takie rozumienie przeniesienia jest szersze niż klasyczny model, 
zgodnie z którym jest ono tylko ekspresją nieświadomych, wypartych 
treści z przeszłości (Cortina i Liotti, 2007).

Istotnie, wiele współczesnych teorii psychoanalitycznych przyjmu
je szerokie rozumienie procesów nieświadomych (zob. rozdz. 10.1) 
oraz mówi o wadze wczesnych relacji dla kształtowania się nieświa

52 Przeniesienie jest złożonym zjawiskiem, które w psychoanalizie było konceptua- 
lizowane na różne sposoby. Opisy tego zjawiska obejmują między innymi zagadnienia 
motywacji, funkcji i znaczenia. Czytelnik zainteresowany problematyką psychoanalitycz
nych ujęć przeniesienia znajdzie szczegółowe omówienie w pracy Batemana i Holmesa 
(1995). W niniejszym rozdziale zjawisko przeniesienia jest opisywane w sposób uprosz
czony, zgodny ze specyficznymi opracowaniami zakorzenionymi w szerokim ujęciu pro
cesów nieświadomych. Można powiedzieć, że w takim podejściu dochodzi do przesunię
cia w rozumieniu mechanizmów procesów przeniesieniowych z nieświadomości -  z jej 
motywacyjnymi aspektami -  na poziom obserwowalnych zachowań (za tę uwagę dzięku
ję dr. Grzegorzowi Iniewiczowi).
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domej „wiedzy”, która stoi u podstaw późniejszych relacji interper
sonalnych. Na przykład John Bowlby zajmował się wewnętrznymi 
modelami operacyjnymi (rozdz. 8.1.2), a Wilma Bucci (1995) sche
matami emocjonalnymi (por. rozdz. 9.2). Badania empiryczne po
kazują, że uczenie emocjonalne (czyli uczenie emocjonalnej relacji 
do określonego obiektu) zachodzi poza świadomością. Wspomniany 
pacjent H.M. (zob. rozdz. 10.1) reagował niepokojem, będąc w szpi
talu, w którym odwiedzał swoją matkę, chociaż -  z powodu amnezji 
-  nie pamiętał, że w ogóle jest ona w szpitalu. Współcześnie uznaje się 
więc, że w przeniesieniu pojawiają się efekty uczenia emocjonalne
go, którego przebiegu pacjent mógł być nieświadomy (Turnbull i in.,
2006). Co więcej, w relacji terapeutycznej mogą zachodzić zmiany 
emocjonalnych wzorców relacji, nawet jeśli nie ma świadomej wiedzy 
na ten tem at (Bayles, 2013).

Można więc powiedzieć, że w normalnych warunkach ludzie nie 
zastanawiają się nad wyuczonymi procedurami, jeśli ta nieświado
ma wiedza działa prawidłowo -  czyli adaptacyjnie. Mówiąc obrazo
wo, wyuczona i zautomatyzowana czynność pisania na klawiaturze 
pozwala na szybkie pisanie, ale zmiana klawiatury może prowadzić 
do licznych błędów i zmusza do zmiany nawykowego układu palców. 
Innymi słowy, dopiero gdy wcześniejsza pamięć ruchów przestaje być 
użyteczna i staje się problemem, zaczynamy świadomie kontrolować 
nasze czynności i wprowadzamy zmiany. Podobnie jest w sytuacjach 
społecznych. Jeśli mamy adaptacyjne wzorce relacyjne, czyli potrafimy 
wiązać się z ludźmi w sposób, który nie krzywdzi nas lub innych, zwy
kle nie poddajemy ich świadomej refleksji. Po prostu jesteśmy z ludź
mi. Jeśli jednak wzorce te są przyczyną cierpienia -  naszego lub osób 
z nami związanych -  nieświadome schematy, które znajdują się u pod
staw zaburzenia, stają się przedmiotem oddziaływań terapeutycznych.

Ponieważ patologiczne wzorce relacji są nieświadome, a więc nie 
jest możliwa ich werbalna komunikacja, są one odgrywane w działa
niu. Podstawowym źródłem informacji jest zachowanie pacjenta i two
rzone przez niego przeniesienie. Jednocześnie źródłem informacji jest 
jednak tzw. przeciwprzeniesienie -  czyli reakcje terapeuty na przenie
sienie pacjenta (rozdz. 10.5).
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10.5 Przeciwprzeniesienie jako źródło informacji o pacjencie

W początkowym okresie rozwoju psychoanalizy przeciwprzeniesienie, 
czyli reakcje terapeuty na pacjenta, było uważane za coś, co zakłóca 
analizę. Uznawano wówczas, że przeciwprzeniesienie jest wyrazem 
konfliktów analityka. Z czasem jednak zaczęto rozumieć, że przeżycia 
analityka mogą być źródłem informacji o pacjencie (zob. omówienie 
w: Bateman i Holmes, 1995; Leźnicka-Łoś, 2012; Bichi, 2012). Znacze
nie przeciwprzeniesienia było szczególnie mocno podkreślane w wy
padku pracy z głęboko zaburzonymi pacjentami, u których -  wskutek 
deficytów symbolizacji -  występuje problem z werbalną komunikacją. 
Współczesna psychoanaliza podkreśla więc znaczenie przeciwprzenie- 
sienia (zob. np. opisane w tej książce koncepcje: Wilmy Bucci -  rozdz. 
9.5, Danielle Quinodoz -  rozdz. 7.2 czy Neville’a Symingtona -  7.3).

Wyróżniono dwa typy przeciwprzeniesienia: komplementarne 
i zgodne. W wypadku przeciw przeniesien ia kom plem entarnego 
(określanego również jako dopełniające) pacjent konstruuje sytuacje, 
w których odgrywa określoną rolę, a analityk -  rolę komplementarną. 
Na przykład pacjent, który czuje się odrzucany przez bliskie osoby, 
może robić rzeczy, które prowokują analityka do odrzucenia. Innymi 
słowy, pacjent -  mając pewną nieświadomą wiedzę na tem at bliskości 
-  stara się zrekonstruować przeszłe doświadczenia w relacji do anali
tyka. Reakcje analityka -  jego odczucia, myśli, oczekiwania wobec pa
cjenta -  stają się więc informacją o tworzonej przez pacjenta sytuacji 
interpersonalnej. Zadaniem analityka jest obserwowanie swoich reak
cji na pacjenta (czyli przeciwprzeniesienia) i poddawanie ich refleksji, 
w której wyniku schematy relacyjne mogą być nazwane -  czyli wy
rażone w formie symbolicznej. Działanie jest zastąpione myśleniem. 
Należy jednak podkreślić, że -  ponieważ terapeuta nie zachowuje się 
w sposób odpowiadający schematowi relacji pacjenta -  pacjent do
świadcza czegoś nowego, co -  samo w sobie -  może wpłynąć na zmia
nę procedur wiązania się z ludźmi (por. Bayles, 2013).

Kiedy pacjent nie potrafi symbolizować swoich stanów wewnętrz
nych, podstawowym kanałem komunikacji jest komunikacja nie
werbalna -  postawa ciała, ton głosu, wyraz twarzy, ruchy dłoni itd. 
W takiej sytuacji analityk może współodczuwać z pacjentem. Współ- 
odczuwanie z pacjentem jest określane jako przeciw przeniesienie
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zgodne (określane również jako sym etryczne) i bywa utożsamiane 
z empatią (Etchegoyen, 2005, s. 269; por. Leźnicka-Łoś, 2012, s. 158). 
Ponieważ w psychoanalizie identyfikację uznaje się za mechanizm em
patii i rozumienia, wyjaśnienie psychoanalityczne można zaklasyfiko
wać do tzw. teorii symulacji -  czyli grupy teorii, które zakładają, że 
rozumienie stanów wewnętrznych innych osób polega na symulowa
niu ich stanu, wyobrażaniu go sobie czy umieszczaniu siebie w miej
scu innego. Empirycznym wsparciem dla wszystkich teorii symulacji, 
w tym psychoanalitycznego ujęcia empatii i zjawiska przeciwprzenie- 
sienia zgodnego, było odkrycie tzw. neuronów  lustrzanych  (zob. np. 
Gallese, 2006; Gallese i in., 2007). Neurony lustrzane to grupa neuro
nów, która jest aktywowana zarówno w warunkach działania, jak i ob
serwacji czyjegoś działania. Innymi słowy, w sytuacji obserwacji nasz 
mózg reaguje tak, jakbyśmy sami robili to, co obserwowana osoba. 
Vittorio Gallese, autor teorii ucieleśnionej symulacji, twierdzi, że sy
stem neuronów lustrzanych może być mechanizmem bezpośredniego 
rozumienia stanów wewnętrznych innych osób.

Należy podkreślić, że rozumienie drugiej osoby -  w modelu ucieleś
nionej symulacji -  nie jest procesem wnioskowania przez analogię, ale 
bezpośrednim mechanizmem poznawania za pomocą własnych reak
cji. Jak pisze Gallese:

Posługujemy się pojęciem symulacji jako automatycznego, nieświado
mego i przedrefleksyjnego mechanizmu funkcjonalnego, którego rola 
polega na modelowaniu obiektów, osób i zdarzeń. (...) Jest [on -  przy
pis M.S.] projekcją możliwych działań, emocji czy uczuć, których może
my doświadczyć i które przypisujemy innym organizmom, zakładając, 
że wskazują one na rzeczywiste celowe działania, jakie podejmują, czy 
realne emocje i odczucia, jakich doświadczają. (...) Jest ona [symulacja 
-  przypis M.S.] procesem umysłowym, gdyż niesie ze sobą określone 
treści poznawcze, lecz zarazem jest zakorzeniona w zmysłach oraz 
ruchu, ponieważ jej funkcje są realizowane przez system sensomo- 
toryczny (Gallese, 2005/2009, s. 196-197, wyróżnienie M.S.).

System neuronów lustrzanych pozwala nie tylko rozumieć działa
nie, ale również -  co zostało podkreślone w powyższym cytacie -  emo
cje (Gallese, 2005/2009, 2007). System sensomotoryczny pozwala re
konstruować odczucie, którego przejawy (w postaci ruchów, wyrazów 
mimicznych itp.) obserwujemy u drugiej osoby. Od dawna wiadomo, 
że imitacja postawy ciała i napięcia mięśni twarzy prowadzi do do
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świadczenia określonej emocji (zob. przegląd badań w: Niedenthal,
2007). Co więcej, kiedy ludzie obserwują twarz, która wyraża emocje, 
dochodzi do nieświadomej i automatycznej aktywności mięśni twarzy, 
które są zaangażowane w ekspresję określonej emocji (Dimberg i in., 
2000), a nasilenie tej tendencji do „mimikry” jest skorelowane dodat
nio z poziomem empatii (Sonnby-Borgstrom, 2002). Gallese uważa, że 
ta „mimikra” -  aktywacja układu motorycznego -  jest wywołana uru
chomieniem systemu neuronów lustrzanych. Istotnie, dane empirycz
ne pokazują, że doświadczenie obrzydzenia i obserwacja obrzydzenia 
u innej osoby aktywują te same rejony mózgu (Wicker i in., 2003); 
podobnie dzieje się w wypadku subiektywnego doświadczenia dotyku 
i obserwacji innej osoby, która jest dotykana (Keysers i in., 2004).

Podsumowując, zgodnie z teorią ucieleśnionej symulacji, siedząc 
naprzeciwko drugiej osoby, nie tylko „widzimy” działanie czy emocje. 
Obserwując kogoś, tworzymy wewnętrzną reprezentację stanu cie
lesnego, który jest skojarzony z danym działaniem czy emocją. Ak
tywność neuronów lustrzanych i towarzysząca jej aktywność układu 
sensomotorycznego pozwala na bezpośrednie -  bo zakorzenione we 
własnym doświadczeniu -  rozumienie drugiej osoby.

10.6 Ucieleśnione myślenie, ucieleśniony język

W psychoanalizie od początku przyjmowano stanowisko, że struktury 
psychiczne wyrastają z ciała, a to, co psychiczne, ma swoje biologicz
ne, somatyczne podstawy. Co więcej, we współczesnej psychoanalizie 
podkreśla się, że interpretacje analityka mają się wywodzić z doświad
czenia -  analityk musi przejść to, co przechodzi pacjent, i z tego wy
prowadzić znaczenie. I tak Symington mówi o komunikacji od środka 
do środka (rozdz. 7.3), a Quinodoz wprost pisze, że analityk -  pozwa
lając sobie na konkretne doświadczenia cielesne -  powinien być blisko 
obrazów i słów, które są w tym doświadczeniu zakorzenione (rozdz.
7.2). Podobnie Bucci twierdzi, że zadaniem analityka jest rezonowanie 
z tym, co wyraża się w systemie subsymbolicznym, i uzupełnianie tego 
za pomocą form symbolicznych -  obrazów i języka (rozdz. 9.5). Neu- 
robiologiczne ujęcia języka i myślenia wydają się wspierać propozycje 
psychoanalityczne.
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W rozdziale 10.5 zostały omówione tzw. neurony lustrzane, czyli 
te, które są aktywne zarówno podczas działania, jak i jego obserwa
cji. Gallese, jeden z odkrywców neuronów lustrzanych i autor teorii 
ucieleśnionej symulacji, twierdzi, że właśnie dzięki systemowi neuro
nów lustrzanych możliwe jest bezpośrednie -  bo oparte na własnym 
doświadczeniu w systemie sensomotorycznym -  poznawanie stanów 
drugiej osoby (zob. rozdz. 10.5). Co interesujące, Gallese, oprócz wy
jaśniania zjawiska empatii, stoi na stanowisku, że -  podobnie jak ob
serwacja -  również wyobraźnia i jej pochodna, czyli myślenie, mają 
wspólne z działaniem podłoże neuronalne (Gallese, 2003; Gallese 
i Lakoff, 2005). Kiedy coś robię -  na przykład chwytam kubek -  jest 
aktywna pewna grupa neuronów. Kiedy obserwuję drugą osobę, któ
ra chwyta kubek, dochodzi do aktywacji analogicznych grup neuro
nów. Podobna grupa neuronów działa wówczas, gdy wyobrażam sobie 
chwytanie kubka. Zgodnie z propozycją Gallesego w yobrażanie je s t 
form ą sym ulacji -  mentalnej symulacji działania czy percepcji, która 
opiera się na wzbudzaniu neuronów aktywnych właśnie podczas dzia
łania lub percepcji działania (Gallese, 2003).

Vittorio Gallese i George Lakoff (2005) twierdzą, że w szystkie tre 
ści abstrakcyjne, w tym symboliczny system języka, są  ucieleśnione, 
czyli wyrastają z konkretnych doświadczeń i są mapowane w systemie 
sensomotorycznym (zob. szczegółowe omówienie dowodów empi
rycznych w: Gallese i Lakoff, 2005). Zgodnie z tym ujęciem „ciało jest 
głównym źródłem treści semantycznych” (Gallese, 2006, s. 54). Wie
dza pojęciowa nie jest więc czymś abstrakcyjnym, oderwanym od do
świadczenia, ale jest ucieleśniona. Wyobraźnia i myślenie pojęciowe są 
ustrukturyzowane przez interakcje naszego ciała i mózgu ze światem.

Jest to stanowisko zupełnie odmienne od tego, które dominowa
ło w początkowym okresie rozwoju psychologii poznawczej. Zgodnie 
z klasycznym ujęciem abstrakcyjna wiedza pojęciowa jest odrębna od 
źródeł percepcyjnych. Innymi słowy, symbole (pojęcia) są jednostkami, 
które nie mają bezpośredniej relacji z pierwotną formą doświadczenia 
i właśnie one -  pojęcia oderwane od doświadczenia -  biorą udział 
w wyższych procesach poznawczych (zob. omówienie w: Winkielman 
i Niedenthal, 2009; Gallese i Lakoff, 2005). W ostatnich latach w zra
sta jednak zainteresowanie teoriami ucieleśnionego poznania, które 
zakładają, że wyższe procesy poznawcze, czyli myślenie i język, opie
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rają się na częściowych aktywacjach stanów sensomotorycznych, które 
były u podstaw danego pojęcia, na przykład emocji. Zgodnie z takim 
ujęciem „ludzka wiedza wymaga w pewnym sensie »ponownego do
świadczenia« danego zdarzenia za pomocą procesów zmysłowych, 
które uczestniczyły w pierwotnej percepcji bodźca” (Winkielman i Nie- 
denthal, 2009, s. 84). Oznacza to, że część doświadczenia jest odtwa
rzana czy symulowana w pierwotnych systemach zmysłowych -  jak 
gdyby jednostka znajdowała się w konkretnej sytuacji:

Na przykład ucieleśniona symulacja u podstaw rozumienia pojęcia 
GNIEW mogłaby polegać na odtworzeniu zmysłowego doświadczenia 
gniewu, łącznie z aktywacją mięśni ręki, które zaciskają pięść, mięśni 
twarzy formujących chm urną minę oraz z wewnętrznym odczuciem, 
że „wszystko się w  nas gotuje” (Winkielman i Niedenthal, 2009, s. 85).

Współczesne badania pozwalają twierdzić, że ucieleśniona symulacja 
ma również znaczenie przy reprezentowaniu abstrakcyjnej wiedzy emo
cjonalnej. Na przykład w badaniach Niedenthal i współpracowników 
(2009) sprawdzano, czy podczas oceny emocjonalnego znaczenia słów 
dochodzi do aktywacji mięśni twarzy specyficznych dla danej emocji. 
Osoby badane za pomocą przycisków na klawiaturze miały oceniać, czy 
dane słowo jest związane z emocją, czy nie. W pierwszym eksperymen
cie wykorzystano słowa, które -  choć skojarzone z emocjami -  odnosiły 
się do konkretnych rzeczy (np. „zabawa”, „wymiociny”). W drugim eks
perymencie zastosowano już pojęcia abstrakcyjnie (np. „zachwycony”, 
„obrzydzony”). Kiedy osoby badane realizowały zadanie, dokonywano 
pomiaru aktywności mięśni twarzy (za pomocą elektromiografii). Oka
zało się, że w trakcie przetwarzania zarówno konkretnych, jak i abstrak
cyjnych pojęć emocjonalnych zarejestrowano aktywność określonych, 
specyficznych dla danej emocji mięśni twarzy (Niedenthal i in., 2009).

Ucieleśniona symulacja ma również znaczenie w rozumieniu ko
munikatów językowych. Havas i współpracownicy (2007) przeprowa
dzili badanie, w którym wszystkie uczestniczące osoby miały ocenić, 
czy zdania opisują zdarzenie przyjemne, czy nieprzyjemne. Uczestnicy 
eksperymentu mieli -  wykonując zadanie -  albo trzymać ołówek mię
dzy zębami (co wywołuje uśmiech), albo między wargami (co wywo
łuje marszczenie brwi). Czas oceny, czy zdanie opisuje zdarzenie przy
jemne, czy też nieprzyjemne (a więc czas potrzebny do zrozumienia 
zdania), był zależny od układu mięśni twarzy. Osoby, które się uśmie
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chały, szybciej rozpoznawały zdania przyjemne niż osoby marszczące 
brwi. Odwrotne wyniki uzyskano w wypadku czasu reakcji na zdania 
nieprzyjemne (Havas i in., 2007).

Podsumowując, wydaje się, że współczesne badania psychologii po
znawczej, neurobologii i eksperymentalnej psychologii społecznej ko
respondują z psychoanalitycznymi modelami rozwoju myślenia i sym- 
bolizacji, a jednocześnie potwierdzają, że intencjonalne symulowanie 
stanu pacjenta może zwiększać rozumienie jego doświadczeń, a tym 
samym -  dostarczania pojęć dla tych doświadczeń.

11. Wokół myślenia i jego uwarunkowań

Psychoanaliza proponuje zróżnicowane teorie rozwoju symbolizacji, 
podobnie w obrębie psychologii akademickiej znajdujemy ciekawe 
opracowania rozwoju mentalizacji czy teorii umysłu (zob. szczegółowe 
omówienie w: Białecka-Pikul, 2012). Chociaż obecnie są podejmowane 
próby integracji wiedzy gromadzonej w tych dwóch, wciąż stosunkowo 
niezależnych dziedzinach (zob. rozdz. 8, 9, 10), nadal potrzebny jest 
dialog i zmiana perspektyw. Wydaje się, że może być to proces twórczej 
wymiany. Dlatego też -  jako przykład -  ostatni rozdział stanowi próbę 
dyskusji wybranych zagadnień związanych z symbolizacją z perspek
tywy psychologii akademickiej oraz -  szeroko omawianej w niniejszej 
książce -  psychoanalizy kleinowskiej (rozdz. 3, 4, 5). Przedmiotem ana
lizy będą punkty wspólne, ale również te idee psychoanalityczne, które 
mogłyby stanowić uzupełnienie czy inspirację dla podejść akademickich.

11.1 Dynamiczna natura myślenia

Psychoanalityczne teorie, formułowane przez psychoanalityków klei- 
nowskich, wskazują na dwie istotne cechy myślenia. Po pierwsze, m y
ślenie je s t  spraw dzaniem  dopasow ania fantazji o świecie do real
n ie istniejącego św iata. Mamy pewne fantazje (wiedzę, oczekiwania, 
hipotezy), których używamy do rozumienia świata, ale jednocześnie 
realne doświadczenia wpływają na nasze fantazje. Po drugie, m yśle
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nie je s t  zależne od przeżyw anych emocji, stanu umysłu -  czyli sta
nowi z natury proces dynamiczny. Poniżej będą dyskutowane właśnie 
te dwie kwestie.

Psychoanalitycy kleinowscy twierdzili, że u podstaw  myślenia 
znajdują się nieświadome fantazje. Możemy je rozumieć jako formę 
wiedzy, oczekiwań, hipotez na tem at świata. Zakładano, że to w łaś
nie nieświadome fantazje kierują naszą percepcją i przeżywaniem. 
Zarazem jednak realne doświadczenia wpływają na nasze fantazje, 
a przekształcane przez nie -  stają się ich częścią (rozdz. 3.3). Analo
giczne idee odnajdujemy również w akademickich teoriach poznania. 
I tak obecnie panuje powszechna zgoda, że poznanie jest sterowane 
p rocesam i odgórnym i (wiedza wpływa na percepcję) i oddolnym i 
(percepcja wpływa na wiedzę) (zob. np. Maruszewski, 2001; Stern
berg, 1999). Oznacza to, że -  z jednej strony -  mamy pewną wiedzę 
o świecie i to ona kieruje przetwarzaniem i interpretacją nowych da
nych. Z drugiej strony, napływające informacje oddziałują na nasze 
struktury poznawcze. Jeszcze inaczej, odwołując się do Jeana Piageta, 
klasyka badań rozwoju poznania, można powiedzieć, że proces pozna
nia polega na asym ilacji (danych do istniejących struktur poznaw
czych) lub akom odacji (struktur poznawczych pod wpływem nowych, 
niezgodnych z dotychczasową wiedzą danych). A zatem zarówno w te
orii myślenia Melanie Klein, jak i teoriach akademickich uznaje się, że 
poznawanie świata zależy od interakcji między istniejącym w umyśle 
modelem świata a nowymi, ciągle napływającymi danymi.

Podobne analogie można znaleźć w opisie zależności między emo
cjami a poznaniem. Mianowicie w psychoanalizie kleinowskiej za
kładano, że -  ponieważ fantazje są u podstaw myślenia -  myślenie 
może być zakłócone albo w wyniku tłum ienia fantazji (czyli tworze
niu oczekiwań, hipotez), albo słabego ich testowania (rozdz. 3.3). 
Uznano, że to intensywny lęk nadm iernie tłumi fantazje, co skutkuje 
zahamowaniem myślenia, uczenia się i zabawy (rozdz. 3.4). Dodat
kowo funkcjonowanie umysłu opisywano za pomocą pojęcia „pozy
cji” -  charakterystycznego sposobu percepcji obiektu, używania sym
boli, myślenia i komunikacji. Zidentyfikowano dwie główne pozycje: 
depresyjną, w której możliwe jest postrzeganie innej osoby jako od
rębnej, posługiwanie się symbolami i abstrakcyjne myślenie, oraz pa- 
ranoidalno-schizoidalną, w której nie ma rozpoznania drugiej osoby
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jako odrębnej, a myślenie i komunikacja mają charakter konkretny 
(rozdz. 3.5). Co istotne, to intensywny lęk skutkuje regresją do pozycji 
paranoidalno-schizoidalnej, w której posługiwanie się prawdziwymi 
symbolami nie jest możliwe, a myślenie i komunikacja mają charakter 
konkretny (rozdz. 4.1).

Szczególne znaczenie ma w tym kontekście koncepcja Hanny Se
gal (rozdz. 4). Charakteryzując dwie formy formacji symbolicznej
-  zrównanie symboliczne i prawdziwy symbol -  Segal opisała dy
namiczną zależność między stanem  umysłu a sposobem myślenia. 
Przedstawiła koncepcję, zgodnie z którą duże nasilenie lęku może 
skutkować regresją do stanu, w którym używanie prawdziwego sym
bolu nie jest możliwe; pojawia się konkretna forma myślenia i komu
nikacji. Segal podkreślała więc, że sym bolizm  n ie  je s t  cechą sta łą  
(rozdz. 4.4). Idea, że zdolność symbolicznego myślenia nie powinna 
być rozpatrywana w kategoriach zero-jedynkowych (brak symboliza- 
cji vs. symbolizacja), wciąż występuje w literaturze psychoanalitycz
nej (zob. np. Tuch, 2011).

Poznanie i poznanie społeczne od dawna są rozumiane jako zależ
ne od emocji (zob. np. Kossowska i in., 2009). W tym miejscu warto 
wspomnieć na przykład koncepcję polskiego badacza Kazimierza Obu- 
chowskiego, która -  choć ma zupełnie odmienne podłoże teoretyczne
-  wydaje się analogiczna do propozycji Segal. Badacz ten opisuje po
znawanie świata jako wynik interakcji między modelem świata, który 
mamy w umyśle, a napływającymi danymi, ale również jako proces 
zależny od przeżyw anych emocji. Obuchowski (2004) wskazuje, że:
(a) są dwa podstawowe sposoby myślenia: konkretny i abstrakcyjny,
(b) u osób zdrowych te sposoby wzajemnie się uzupełniają (z konkret
nych doświadczeń budowane są uogólnienia modyfikowane w wyniku 
napływających nowych informacji), (c) wzrost negatywnych emocji 
prowadzi do konkretyzacji w myśleniu, a chroniczny stan lęku osta
tecznie wywołuje psychozę (brak kontaktu z realnością i brak wery
fikacji modelu rzeczywistości na podstawie napływających danych). 
Innymi słowy, Obuchowski również wskazywał na dwa rodzaje za
kłóceń -  konkretyzację myślenia występującą w sytuacji doświadcza
nia negatywnych emocji (np. lęku) oraz oderwanie od rzeczywistości 
i funkcjonowanie w niesprawdzanym, pełnym iluzji modelu świata, 
czyli sytuacji obserwowanej w psychozach.
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Zarówno w koncepcjach psychoanalitycznych, jak i akademickich te
oriach poznania myślenie nie jest czymś statycznym, czymś, co -  raz 
osiągnięte w rozwoju -  utrzymuje swoją bardziej zaawansowaną postać. 
Taka idea nie pojawia się natomiast w akademickim dyskursie na temat 
teorii umysłu. Chociaż podejmowano próby opisu (za pomocą metody 
mikrogenetycznej53) rozwoju teorii umysłu u dzieci jako procesu stabili
zacji zmiany poznawczej, większość badaczy nie interesowała się zmia
nami następującymi po czwartym roku życia (Apperly, 2011). Nawet 
jeśli obecnie próbuje się opisywać rozwój zdolności mentalizowania po 
okresie wczesnego dzieciństwa (zob. np. Apperly, 2011; Białecka-Pikul, 
2012), to wciąż nie ma badań, które pokazywałyby zmiany w mentali- 
zacji, jakie zachodzą pod wpływem, na przykład, intensywnego lęku czy 
stresu. Wydaje się, że psychoanaliza, będąca metodą obserwacji zmian 
w funkcjonowaniu psychicznym w małych przedziałach czasowych, 
może być źródłem niezwykle inspirujących twierdzeń na tem at natury 
relacji między emocjami a mentalizacją czy funkcjonowaniem symboli. 
Koncepcja Segal jest jednym z przykładów, pokazuje bowiem, że lęk sta
nowi czynnik, który może zmieniać charakter myślenia, że to, co -  z per
spektywy rozwojowej -  wydaje się już osiągnięte, może -  pod wpływem 
lęku -  ulegać regresji do postaci wcześniejszej rozwojowo.

11.2 Motywowane poznanie

Wilfred Bion opisał zjawisko odwróconej perspektywy, czyli tę formę 
myślenia, która polega na sztywnym -  zgodnym z własną perspekty
wą -  interpretowaniu wypowiedzi i działań drugiej osoby. Innymi sło
wy, perspektywa drugiej osoby, nawet przekazywana w działaniu czy 
komunikatach słownych, jest odwracana -  interpretacja jest zgodna 
z wcześniejszymi założeniami, dopasowywana do perspektywy danej 
osoby. Zjawisko to Bion rozumiał jako wynik niepowodzenia rozwoju 
zdolności myślenia, ale jednocześnie jako proces m otyw ow any chęcią

53 W podejściu mikrogenetycznym badacze starają się określić, jakim (mikro)zmia- 
nom podlega dana aktywność czy zdolność w toku przechodzenia od form prostszych do 
bardziej złożonych. Badania mikrogenetyczne polegają więc na wielokrotnym pomiarze 
i odtwarzaniu przebiegu zjawiska. W ten sposób jest możliwe pełniejsze, bo dynamiczne, 
odkrycie obrazu badanego procesu rozwojowego (zob. np. Rzechowska, 2011).
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unikania rozpoznania rzeczywistości i związanego z tym bólu psychicz
nego (rozdz. 5.6).

Zwracanie uwagi na aspekt motywacyjny jest czymś zrozumiałym 
w psychoanalizie -  od początku istnienia tej dziedziny są określane 
procesy, które blokują zmianę myślenia, wgląd, a tym samym pożąda
ną zmianę (Musiał, 2007). Chęć utrzymania status quo, ochrona przed 
bólem psychicznym i niepewnością to zaledwie niektóre ze wskazywa
nych motywów sztywności myślenia. Systemy motywacyjny i poznaw
czy były więc zawsze rozumiane jako wzajemnie od siebie zależne. 
Co więcej, zależności między motywacją i poznaniem były od począt
ku opisywane dynamicznie. Wynikało to zarówno z założeń o dyna
micznej naturze umysłu, jak i klinicznych obserwacji. Ponieważ sesje 
psychoanalityczne odbywały się kilka razy w tygodniu, możliwe było 
dokładne obserwowanie zmian w myśleniu pacjenta.

O ile więc aspekt motywacyjny stale występuje w psychoanalitycz
nym dyskursie o poznaniu, o tyle nie jest on w żaden sposób uwzględ
niany w akademickich badaniach nad mentalizacją. Wydaje się więc, 
że idee psychoanalityczne, wypracowane na podstawie praktyki kli
nicznej, mogą być inspiracją dla badań naukowych.

Warto jednak podkreślić, że znaczenie motywacji zostało rozpozna
ne przez psychologów społecznych54. Mówią oni o „motywowanym 
poznaniu społecznym” oraz stwierdzają:

Przekonanie, że poznanie społeczne jest „gorące”, czyli zależne od róż
norodnych motywów i celów, pozostaje dziś poza dyskusją. (...) dzia
łania [człowieka -  przypis M.S.] są napędzane i ukierunkowywane 
swoistymi celami. Celami chronicznie dostępnymi, jak  i tymi aktywizo
wanymi w  określonych okolicznościach tylko „na chwilę” (...); celami 
uświadamianymi oraz tymi, które urucham iają poznawczą aktywność 
niejako „automatycznie”, bez udziału świadomej intencji (...) (Kossow
ska i in., 2009, s. 11).

54 Badania nad teorią umysłu były przede wszystkim podejmowane w obszarze 
psychologii rozwoju. Potem, gdy pojęcie deficytu teorii umysłu okazało się użyteczne 
w rozumieniu autyzmu (Baron-Cohen, 2000; Frith, 2008), zaczęto stosować tę ideę 
w psychologii klinicznej -  w dziedzinie badań nad schizofrenią (Frith, 1992; zob. też: 
Rynda i Białecka-Pikul, 2010), ale też pogranicznym zaburzeniem osobowości (Fonagy 
i Bateman, 2006; zob. także Król-Kuczkowska, 2008). Chociaż teoria umysłu czy mental- 
izacja jest głównym aspektem poznania społecznego, badania psychologów społecznych 
stanowiły niezależny nurt. Ustalenia czynione w jednym nurcie często nie wpływały na 
drugi, stąd tak duża rozbieżność w podejściu do znaczenia motywacji.
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Chociaż w pierwszej fazie badań nad poznaniem społecznym trak
towano poznanie i motywacje jako dwa odrębne, niezależne systemy, 
późniejsze badania zaowocowały uznaniem, że:

(... ) motywacja jest tak ściśle związana z poznaniem, że nie sposób 
tych systemów traktować osobno. Kruglanski (1996) twierdzi nawet, 
że „motywacja jest poznaniem” (motivation as cognition). Każda nasza 
aktywność poznawcza wymaga bowiem motywacji: motywacja uru
chamia i modyfikuje poznanie, wpływa na każdy etap procesu odbioru 
i przetwarzania informacji w  systemie poznawczym (Kossowska i in.,
2009, s. 14).

Oznacza to, że -  podobnie jak w psychoanalitycznym dyskursie 
o poznaniu -  psychologowie społeczni postrzegają poznanie i moty
wację jako dwa zależne i dynamicznie powiązane procesy.

11.3 Od procesów intrapsychicznych do interpersonalnej 
przestrzeni rozwoju

Rozwijając prace Freuda, Melanie Klein opisywała rozwój symbolizacji 
jako warunkowany radzeniem sobie z lękiem (rozdz. 3). Była więc 
skupiona na procesach intrapsychicznych i czynnikach konstytucjonal
nych, które warunkowały wyłaniającą się zdolność myślenia. Segal, 
kontynuując pracę Klein, skupiała się na jednostce, opisując zmiany 
w myśleniu i używaniu symbolu w zależności od stanu (pozycji) umy
słu (rozdz. 4). Bion również podkreślał znaczenie czynników indywi
dualnych, wniósł jednak do psychoanalitycznego opisu relację z dru
gim człowiekiem jako ważny czynnik rozwoju. Uznał bowiem, że aby 
umysł mógł się właściwie rozwijać, potrzebuje innego umysłu (zob. 
rozdz. 5; por. rozdz. 7).

Podobny proces -  przechodzenia od tego, co intrapsychiczne, do 
tego, co interpersonalne -  można zauważyć w obszarze akademic
kiego dyskursu nad rozwojem mentalizacji. Mianowicie w obszarze 
akademickiej psychologii rozwoju badania nad tzw. teorią umysłu roz
poczęły się w latach 80. Początkowo badacze identyfikowali czynni
ki indywidualne istotne dla rozwoju dziecięcej wiedzy o stanach w e
wnętrznych. Badano i opisywano więc te zdolności, które umożliwiały 
nabywanie świadomości, że ludzie mają umysł. Do najważniejszych
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cech indywidualnych zaliczono zdolności językowe oraz funkcje wy
konawcze, głównie zdolność hamowania (zob. Białecka-Pikul, 2012; 
Putko, 2008). W tym okresie badań doświadczenia społeczne dziecka 
były rozpatrywane jako materiał dla rozwijającego się procesu myśle
nia. Dominowały wówczas „teorie teorii”, czyli koncepcje poznawcze, 
zgodnie z którymi dziecko jest „naukowcem w kołysce” -  zbiera fakty, 
buduje naiwną teorię dotyczącą umysłów innych ludzi, a następnie 
pod wpływem napływających nowych informacji zmienia, aktualizu
je tę wiedzę (zob. Gopnik i in., 2000/2004). W późniejszym jednak 
okresie przyjęto perspektywę społeczno-kulturową -  zaczęto ujmować 
rozwój mentalizacji jako warunkowany doświadczeniami społeczny
mi. Innymi słowy, uznano, że doświadczenia w kontaktach z ludźmi są 
nie tylko materiałem, który podlega przetworzeniu i tym samym wpły
wa na rozwój myślenia, ale także stanowią istotny kontekst i czyn
nik  rozwoju. Okazało się, że lepsze wykonanie zadań wymagających 
mentalizacji koreluje z posiadaniem starszego rodzeństwa (Ruffman 
i in., 1998) i liczbą codziennych interakcji z osobami starszymi -  do
rosłymi, starszymi dziećmi (Lewis i in., 1996). Pokazano również, że 
z wykonaniem zadań na teorię umysłu są pozytywnie skorelowane 
częste rozmowy w domu o uczuciach (Dunn i in., 1991) oraz uży
wanie odniesień do stanów mentalnych podczas interakcji z rodzeń
stwem i przyjaciółmi (Brown i in., 1996). Co więcej, pojawiły się bada
nia, których wyniki pokazały, że zdolność matki do odnoszenia się do 
stanów wewnętrznych dziecka (maternal mind-mindedness), mierzona 
w 6. miesiącu życia dziecka, jest istotnym predyktorem jego przywią
zania (w 12. miesiącu życia) oraz teorii umysłu (w 4. i 5. roku życia) 
(Meins i in., 1998, 2001, 2002, 2003). Warto podkreślić, że współ
cześnie wskazuje się właśnie na zdolność matki do rozumienia stanów 
wewnętrznych dziecka jako główny czynnik rozwoju dziecięcego przy
wiązania oraz mentalizacji (zob. szczegółowe omówienie w: Białecka- 
-Pikul i Szpak, 2014).

Podsumowując, zmiany zachodzące w akademickim dyskursie na 
tem at mentalizacji w latach 1980-2010 wydają się analogiczne do 
tych, które obserwowaliśmy w psychoanalitycznym ujęciu rozwoju 
myślenia między rokiem 1911, kiedy Freud opisał procesy wtórne, 
a latami 60., kiedy Bion zaproponował koncepcję internalizacji m at
czynej funkcji alfa jako procesu rozwoju myślenia.
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11.4 Zróżnicowanie reprezentacji siebie i innych a poznanie 
społeczne

Jednym z podstawowych obszarów diagnozy psychoanalitycznej 
jest ocena relacji z obiektem (McWilliams, 2009), a zróżnicowa
nie reprezentacji siebie i innych oraz jakość relacji obiektualnych są 
istotnymi obszarami konceptualizacji zjawisk psychopatologicznych 
(zob. np. Blatt, 1974). Znaczenie granic między ego a obiektem jest 
również podkreślane w teoriach psychoanalityków kleinowskich. I tak 
Melanie Klein definiowała pozycję depresyjną jako stan umysłu, w któ
rym możliwa jest percepcja obiektu jako odrębnego podmiotu (rozdz.
3.5.2). To właśnie w pozycji depresyjnej można doświadczać troski
0 drugą osobę i chęci chronienia jej przed własnymi agresywnymi im
pulsami. Chociaż Klein wiązała pozycję depresyjną z używaniem sym
boli, to dopiero w koncepcji Hanny Segal dobitnie została wyrażona 
myśl, że zaburzenie granic między ego a obiektem będzie skutkowa
ło zaburzeniem w używaniu prawdziwych symboli oraz poznawaniu 
umysłów innych ludzi (rozdz. 4.4 i 4.5).

Zdaniem Segal, gdy jednostka doświadcza intensywnego lęku, do
chodzi do regresji do stanu, w którym granice między ego a obiekta
mi ulegają rozmyciu (regresja do pozycji paranoidalno-schizoidalnej; 
rozdz. 4.4). Jest to związane z działaniem identyfikacji projekcyjnej 
-  mechanizmu, który polega na identyfikacji obiektu z określonym 
aspektem rzeczywistości psychicznej podmiotu (zob. rozdz. 3.5.1). 
Rzeczywistość wewnętrzna zlewa się z rzeczywistością zewnętrzną
1 powstają zrównania symboliczne (rozdz. 4.1). Oznacza to, że sym
bole zostają utożsamione z rzeczami, które symbolizują -  na przykład 
słowa, które opisują czynności, są przeżywane jak czynności. Posługi
wanie się prawdziwymi symbolami nie jest możliwe, a werbalna ko
munikacja -  z powodu konkretnego przeżywania słów -  jest znacznie 
utrudniona.

Zaburzenie granic między ego a obiektem i działanie identyfikacji 
projekcyjnej określają nie tylko używanie symboli, ale również sposób 
poznawania umysłów innych ludzi. Segal opisywała zjawisko psycho
tycznej pewności -  jednostka wie, co przeżywa druga osoba, wie, jaka 
ona jest. Wynika to z faktu, że obrazy wewnętrzne są projektowane 
na obiekt, ten zaś jest z tymi wewnętrznymi obrazami identyfikowany
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(stąd nazwa mechanizmu identyfikacji projekcyjnej). W takim stanie 
umysłu nie ma niepewności -  umysły innych są dla podmiotu transpa- 
rentne (zob. rozdz. 4.5).

Dynamiczna natura myślenia oraz zmiany w obszarze używania 
symboli i poznania społecznego pod wpływem lęku były już dyskuto
w ane (rozdz. 11.1). W tym miejscu w arto zwrócić uwagę na fakt, że 
-  tak istotna w psychoanalitycznych opisach -  problematyka zróżni
cowania reprezentacji siebie i innych dotychczas nie była przedm io
tem  zainteresowania psychologów rozwojowych badających teorię 
umysłu. Chociaż istnieje wiele teorii psychologicznych, które opisują 
zmiany w obszarze reprezentacji poznawczej siebie i innych (zob. 
np. Kozielecki, 1981), to kwestia ta nie była w iązana z teorią umy
słu. Chociaż w klasycznych zadaniach wskaźnikiem posiadania teo
rii umysłu jest przypisanie bohaterowi fałszyw ego p rzek o n an ia  na 
tem at rzeczywistości55, co wymaga traktow ania drugiej osoby jako 
podmiotu, który ma odrębny (a tym samym odrębnie reprezentujący 
rzeczywistość) umysł, to w większości zadań podstawowym wskaź
nikiem jest używanie języka m entalnego lub rozumienie wypowiedzi 
wieloznacznych (Białecka-Pikul, 2012). Wydaje się, że -  projektując 
zadania na teorię umysłu -  w arto byłoby uwzględnić aspekt zróżni
cowania reprezentacji obiektów i w ten sposób ocenić, czy badany 
traktuje drugą osobę jako odrębny podmiot, który -  i byłaby to kon
sekwencja zróżnicowania -  może mieć odmienny od naszego stosu
nek do rzeczywistości.

Kolejną kwestią jest ocena zaburzeń mentalizacji. W konceptuali- 
zacjach psychoanalitycznych można odnaleźć dwa rodzaje trudności 
w dziedzinie mentalizacji -  albo doświadczenie bezradności w rozu
mieniu emocji innych osób czy intencji ich działań, albo przesadną 
i nieadekwatną pewność w tym zakresie (por. rozdz. 4.5). Natomiast 
w poznawczej psychologii (i psychopatologii) rozwojowej badania

55 Przykład testu fałszywego przekonania: Ania i Kasia bawią się piłką, którą chowają 
do pudełka A. Potem Kasia wychodzi, a podczas jej nieobecności Ania przenosi piłkę do 
pudełka B. Następnie wraca Kasia. Dziecko, które obserwuje całą sekwencję, otrzymuje 
pytanie: „Gdzie Kasia będzie szukała piłki?”. Jeśli dziecko powie „w pudełku A’, uzna
jemy, że posiadło teorię umysłu -  czyli potrafi, mając właściwą reprezentację rzeczywi
stości, przypisać komuś fałszywe przekonanie. Obecnie werbalne testy fałszywych prze
konań są przedmiotem krytyki, a ich niewerbalne odpowiedniki pozwalają przypisywać 
teorię umysłu dzieciom kilkunastomiesięcznym (zob. Białecka-Pikul, 2012).
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koncentrowały się na deficycie teorii umysłu -  rozumianym jako brak 
zdolności wyjaśniania i przewidywania zachowań poprzez odwołanie 
do nieobserwowalnych stanów mentalnych. Kwestia ta  była gorąco 
dyskutowana w kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu (zob. Frith,
2008). Dopiero w ostatnich latach w obrębie badań klinicznych zaczę
to zwracać uwagę, że patologicznym zjawiskiem jest nie tylko brak 
odnoszenia się do stanów mentalnych (czyli deficyt mentalizacji; un- 
dermentalizing), ale też n ieadekw atne czy nadm iarow e przypisywa
nie określonych stanów emocjonalnych czy przekonań (tzw. nadmen- 
talizacja; overmentalizing) (zob. np. Montag i in., 2011). Wydaje się 
więc, że empirycznym wskaźnikiem teorii umysłu powinien być nie 
tyle język podawanych wyjaśnień, ile ich adekw atność. Świadomość, 
że druga osoba ma odrębny umysł, będzie skojarzona nie tylko z ade
kwatnymi wyjaśnieniami, ale też z tolerowaniem niepewności co do 
dokonanych wnioskowań.

Podsumowując, wydaje się, że podkreślona przez psychoanalityków 
kwestia, iż zróżnicowanie reprezentacji siebie i innych ma znaczenie 
dla poznania społecznego, może być ciekawą inspiracją dla psycholo
gów badających teorię umysłu.



Podsumowanie

Celem książki była prezentacja wybranych teorii psychoanalitycznych, 
które opisują proces rozwoju symbolizacji. Zostały omówione klasycz
ne idee Zygmunta Freuda i Ernesta Jonesa, propozycje przedstawicieli 
brytyjskiej psychoanalizy: Melanie Klein, Hanny Segal, Wilfreda Biona 
i Dolanda Winnicotta, jak również wyraźne we współczesnej psychoana
lizie koncepcje Antonina Ferra, Danielle Quinodoz i Neville’a Syming- 
tona. Przedmiotem prezentacji były również „pomostowe” teorie Petera 
Fonagya i Wilmy Bucci, a wybrane idee psychoanalityczne były dysku
towane z perspektywy neuropsychoanalizy i psychologii akademickiej. 
Jednym z podstawowych założeń tego opracowania było ukazanie roz
woju teorii psychoanalitycznej, w wyniku którego współcześnie uwa
ża się, że celem psychoanalizy jest rozwój zdolności do symbolizacji. 
W ramach podsumowania warto więc przyjrzeć się tej właśnie kwestii.

Freud uważał, że istotą analizy jest zastępowanie działania myśleniem. 
Można więc twierdzić, że od początku w centrum zainteresowania psy
choanalizy znajdował się rozwój myślenia. Chociaż takie twierdzenie 
jest prawdziwe, to -  mimo wszystko -  między psychoanalizą Freuda 
a psychoanalizą współczesną istnieje wyraźna różnica.

Tworząc podwaliny psychoanalizy, Freud opisywał rozwój myślenia 
jako wynik rozczarowania. Jednocześnie badał symbole. Uważał, że 
obrazy w snach lub objawy w histerii mają pewne nieświadome zna
czenie, które może być odkryte. W początkowym okresie psychoana
lizy akcent kładziono więc na treść symboli, a technika analityczna 
skupiała się na odkryw aniu  ich nieświadomego znaczenia. Uważa
no, że odkrycie znaczenia symbolu, czyli w gląd, pozwoli wyzdrowieć. 
W późniejszym okresie rozwoju teorii psychoanalitycznej -  od czasu
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powstania opracowań Melanie Klein -  analitycy skoncentrowali się 
na procesie tw orzenia symbolu. Akcent został przeniesiony ze zna
czeń na proces ich budowania. Ta zmiana przedmiotu zainteresowania 
wynikała z praktyki klinicznej. Klein pracowała z dziećmi, u których 
obserwowała zahamowania w poznawaniu świata, nauce i zabawie. 
Interesowała się więc rozwojem i zaburzeniami rozwoju formacji sym
bolicznej. Uczniowie Klein -  Hanna Segal i Wilfred Bion -  pracowali 
z pacjentami psychotycznymi. Ponieważ u tych pacjentów myślenie 
i komunikacja mają charakter konkretny, w konceptualizacji zaburzeń 
i terapii najważniejszy był właśnie proces tworzenia symboli. Od mo
m entu powstania psychoanalizy do lat 50. XX wieku doszło więc do 
przesunięcia zainteresowania -  jak pisze Taylor (2010) -  od symbo
lizmu do symbolizacji, a celem analizy stał się rozw ój symbolizacji, 
a nie specyficzny wgląd.

Równolegle do zmian przedmiotu zainteresowania -  z symboli na 
proces ich budowania -  dochodziło do zmian w akcentowaniu wagi 
uwarunkowań zewnętrznych dla rozwoju myślenia. W opracowaniach 
Freuda, Klein czy Segal rozwój myślenia jest określany głównie przez 
czynniki indyw idualne, a opis tego procesu jest zdominowany dyna
miką wewnętrzną. Bion oraz analitycy Grupy Niezależnych, do której 
należał między innymi Winnicott, zaczęli pokazywać wagę relacji jako 
kontekstu rozwoju funkcji myślenia.

Wilfred Bion twierdził, że myślenie to wynik uwewnętrzniania zdol
ności myślenia opiekuna. Zgodnie z tym ujęciem zdolność myślenia 
nie jest warunkowana wyłącznie czynnikami wewnętrznymi, ale wy
rasta z dynamiki w diadzie matka-dziecko. Taka propozycja teoretycz
na miała konkretne implikacje dla modeli pracy analitycznej. Uznano, 
że zadaniem i odpowiedzialnością analityka jest nadawanie znaczeń 
doświadczeniom emocjonalnym pacjenta, a celem analizy -  rozwój 
funkcji myślenia, za której pomocą pacjent, po zakończeniu leczenia, 
będzie mógł sam nadawać znaczenia temu, co przeżywa.

Warto na koniec podkreślić, że psychoanalityczne teorie rozwoju 
symbolizacji -  chociaż wyrażane w specyficznym dla siebie języku -  
korespondują z modelami naukowymi. Obejmują również twierdze
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nia, które -  dotychczas nieweryfikowane empirycznie -  mogłyby być 
przedmiotem badań naukowych. Teorie psychoanalityczne, które sta
nowią konceptualne narzędzie pracy klinicznej z często głęboko za
burzonymi pacjentami, mają -  wyrażoną również naukowo -  wartość 
kliniczną. Wydaje się więc, że psychologia akademicka, ignorując do
robek psychoanalizy, odcięłaby się od źródła interesujących hipotez 
badawczych. Analogicznie psychoanaliza -  pomijając badania nauko
we -  pozbawiłaby się możliwości rewizji teoretycznych i krytycznej re
fleksji nad wynikającymi z teorii modelami pracy. Cieszy więc fakt, że 
we współczesnej psychoanalizie coraz wyraźniej zarysowuje się chęć 
dialogu z innymi naukami, otwartość na badania empiryczne oraz 
świadomość, że ten dialog i ta owartość są psychoanalizie -  tak po 
prostu -  potrzebne.
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przeniesienie 51-52, 126-127 
przestrzeń potencjalna 77-78, 79, 

80-82, 84 
przyjmowanie perspektywy 75, 76 
przywiązanie 96-97, 98-99, 100, 

124-125, 139

reverie 68

schemat emocjonalny 104, 106-108, 
111, 112 

stadium troski 77, 85-86, 95 
sublimacja 28, 34, 53 
superego 17-18

symbolizm 23-28, 30, 54, 58, 79, 135 
system subsymboliczny 105-106, 

108, 111
system symboliczny 105-106, 108

teoria ucieleśnionej symulacji 129
-130, 131 

teoria umysłu 97-98, 134, 137, 138
-141

terapia oparta na mentalizacji 103
-1 0 4

test fałszywego przekonania 141 
testowanie rzeczywistości, fanta- 

zji10, 30, 38, 40, 46, 48-49, 61, 
133, 134

tolerancja na frustrację 70, 71, 74, 75 
trzymanie 83

ucieleśnione poznanie 129-130, 130
-133

układ pomieszczające/pomieszczane 
61, 68-70

werbalizacja 54, 61 
wiązanie 22-23, 95 

atak na wiązania 74 
wyparcie 18, 25, 26, 34, 118, 121 
wystarczająco dobra m atka 82-84

zabawa 30, 33-35, 38, 53, 78, 80, 84 
zamyślenie 68, 70
zasada przyjemności i rzeczywistości 

19-22, 36, 122 
zjawiska przejściowe 78-79 
zrównanie symboliczne 51, 53, 54, 

56, 58, 135
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