Rozmowa o tożsamości z Wiesławą Walecką
Wiesława Walecka, psychoanalityk, członek PTPa i PTPP

Micha³ G¹sior: Zastanawiam siê, czy mo¿na zdefiniowaæ to¿samoœæ?
Wies³awa Walecka: Definiowaæ mo¿na. Zdefiniowaæ... Tutaj mam znak zapytania... definiowanie
jest pewnym sta³ym procesem. Zdefiniowanie – to
jest takie wyobra¿enie, ¿e to jest to, kropka i tak zostaje.
M. G.: Rozumiem, ¿e mo¿na jakoœ próbowaæ mówiæ
o to¿samoœci.
W. W.: Mówiæ o to¿samoœci, próbowaæ j¹ definiowaæ. Tak. Natomiast, w ogóle myœlê, ¿e we wspó³czesnej myœli psychoanalitycznej musimy siê rozstaæ
z wyobra¿eniem, ¿e coœ jest sta³e, zamkniête i niezmienialne, ¿e coœ jest wyjaœnione do koñca i takie
jest. Wyobra¿enie sta³oœci i obiektywnoœci jest zastêpowane przez wyobra¿enie subiektywnoœci
i zmiennoœci i dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e to¿samoœæ mo¿na definiowaæ, ale nie zdefiniowaæ, mo¿na
próbowaæ przybli¿aæ siê do definiowania to¿samoœci
i self.
M. G.: Gdyby siê pani przybli¿y³a, to jakie to by³oby
wyobra¿enie?
W. W.: Najproœciej powiedzia³abym, ¿e poczucie
w³asnej to¿samoœci daje doœwiadczenie istnienia, ¿e
to co prze¿ywam, co wybieram, czego nie wybieram
– odczuwam jako moje, odnajdujê w tym siebie. Zawartoœæ, treœæ doœwiadczenia mo¿e byæ zmienna,
wybory i identyfikacje mog¹ byæ zmienne, ale "pod
spodem" jest doœwiadczenie siebie, ró¿ni¹cego siê
od innych, a jednoczeœnie podobnego do innych.
M. G.: Zmienna zawartoœæ? Co pani ma na myœli?
W. W.: Mam na myœli fantazje, odczucia, odczucia cielesne, wyobra¿enia, percepcje, które powstaj¹
w nas w kontakcie z jakimœ zdarzeniem wewnêtrznym b¹dŸ zewnêtrznym. ¯adne zjawisko nie jest
proste. Ka¿de poci¹ga ró¿ne doœwiadczenia siebie,
doœwiadczenia siebie z ró¿nych obszarów wra¿liwoœci i z ró¿nych obszarów funkcjonowania ego, które
opracowuje – mo¿na powiedzieæ – pochodne istnienia self. Mo¿e spróbujê tê zmiennoœæ opisaæ histori¹
z anegdot¹. Gdy pan rzuci³ has³o "to¿samoœæ" jako
temat rozmowy, odczu³am wewnêtrznie rezonans –
to jest taki temat, który jest dla mnie ciekawy. I potem wieczorem nasz³o mnie wspomnienie, które
wewnêtrznie jest opisane jako anegdotyczne, ale

bardzo ¿ywe i bogate. Wspomnienie sprzed chyba
dwudziestu kilku lat, kiedy nale¿a³am do grupy osób
interesuj¹cych siê psychoanaliz¹. To by³y lata osiemdziesi¹te, spotykaliœmy siê wtedy – dziêki uprzejmoœci profesora Pu¿yñskiego – na terenie kliniki psychiatrycznej. Tam mieliœmy swoje seminarium i kiedyœ przyjechali lacaniœci z Francji. Mieliœmy wyk³ad
lacanowski. To by³o ekscytuj¹ce wydarzenie, z ró¿nych powodów. Po pierwsze, ¿e w ogóle goœcie zagraniczni, psychoanalitycy, ¿e my ich goœcimy w klinice psychiatrycznej, co mia³o dla nas pewne przewrotne emocjonalne znaczenie. Ale ekscytuj¹ce by³o
te¿ to, ¿e myœmy niewiele zrozumieli z tego lacanowskiego wyk³adu. On bardzo atakowa³ nasz sposób myœlenia. Wyszliœmy z niego pomieszani, ale
podekscytowani (mówi¹c jêzykiem Bollasa, to na
pewno dla nas by³o spotkanie z ewokuj¹cym obiektem). Jeden z wyk³adowców lacanowskich szed³
przed nami i nagle odwróci³ siê, i takim trochê tajemniczym g³osem zapyta³, czy ju¿ czujemy siê lacanistkami. By³o to pytanie skierowane do mnie i kole¿anki, z któr¹ sz³am. By³yœmy zaskoczone, bo tak
naprawdê niewiele zrozumia³yœmy, a tu ktoœ oczekuje od nas identyfikacji. Potem rozmawialiœmy i zastanawialiœmy siê, jak po takim jednorazowym doœwiadczeniu mo¿na czuæ siê lacanist¹, to by³oby chyba tylko mo¿liwe przez indukcjê czy imitacjê. (Chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e niektórzy z uczestników
rozpoczêli swój proces identyfikacji z Lacanem). To
by³o jednak doœwiadczenie bardzo emocjonuj¹ce.
I to doœwiadczenie przypomnia³o mi siê z okazji planowanej naszej rozmowy. Dotar³y do mnie wspomnienia – w³aœnie – zapach al. Sobieskiego, ca³a atmosfera œwiate³ (bo to by³ wieczór) i to napiêcie
zwi¹zane ze spotkaniem czegoœ nowego, niezrozumia³ego, a jednoczeœnie tak bardzo interesuj¹cego...
To wszystko wróci³o do mnie w obrazach, dŸwiêkach, zapachach. I potem, jak spotkaliœmy siê my –
pan i ja – powiedzia³am, ¿e mam anegdotê na temat
nabywania to¿samoœci. I panu opowiedzia³am.
I uprzytomni³am sobie, ¿e z tego zrobi³a siê jakaœ taka historyjka ma³o œmieszna, dosyæ p³aska, zawieraj¹ca ma³o treœci. Zupe³nie inne doœwiadczenie ni¿
to, w którym ja by³am we wspomnieniu. Myœlê, ¿e
jeszcze inne ni¿ to, w którym by³am rzeczywiœcie
wtedy w zamierzch³ym czasie. Myœlê, ¿e to wprowadza nas trochê w zagadnienie, co jest to¿samoœci¹,
co jest moim prze¿yciem self: czy to, co sobie wtedy

przypomnia³am, czy to, co panu opisywa³am i by³am
zdystansowana do wspomnienia, czy to by³o nadal
moje, czy to wyra¿a³o moje doœwiadczenia, moje
prze¿ycia, z którymi siê identyfikujê. Tak. To by³y
moje doœwiadczenia, w których wyra¿a³o siê moje
self. Ale to by³y trzy ró¿ne doœwiadczenia. I myœlê,
¿e tak jest z prób¹ opisu naszego self, ¿e jest jedna
czêœæ...
M. G.: Doœwiadczaj¹ca?
W. W.: Tak. Doœwiadczaj¹ca. W której jesteœmy.
Tak jak by³am wtedy w tym wspomnieniu, kiedy ró¿ne obszary mojej osobowoœci reagowa³y na pojawiaj¹ce siê pamiêciowe œlady, pamiêciowe obrazy, które
mia³y zakodowany znak emocjonalny. Kiedy zaczê³am panu o tym opowiadaæ, znikn¹³ ca³y kontekst tego doœwiadczenia. To siê wtedy sta³o takim bardziej
opisem poznawczym, opisem w stylu, ¿e by³o sobie
takie zdarzenie. Ale ono by³o nadal moje. I mo¿na
powiedzieæ, ¿e zniknê³a pewna czêœæ doœwiadczaj¹ca, ale pozosta³o poczucie, ¿e to jest moje.
M. G.: Coœ, czego pani ponownie doœwiadcza, z dystansu, z perspektywy dwudziestu paru lat?
W. W.: No tak. Ja opisujê jakieœ moje doœwiadczenie w innym kontekœcie ni¿ ono siê dzia³o, tutaj nasz¹ rozmowê nagrywamy, siedzimy na wprost siebie
i ja próbujê przybli¿yæ zdarzenie, ale wykonujê pracê, która mnie trochê dystansuje wobec poprzednich
doœwiadczeñ, bo teraz jest inny kontekst. I to przywo³ywane doœwiadczenie znaczy coœ innego. To jest
inny stan – byæ ow³adniêtym wra¿eniami i emocjami, a inny – opowiadaæ o nich. Znika pewna czêœæ
doœwiadczaj¹ca, ale pozostaje poczucie, ¿e mówiê
o moim doœwiadczeniu. Mówimy tutaj o self u¿ywaj¹c metafory czasowej i metafory przestrzennej. Mówimy te¿ o doœwiadczaniu tego, co Bollas nazywa
idiomem self.
M. G.: Idiom self?
W. W.: Inaczej – self prawdziwe. Takie pojedyncze self. Dla ka¿dego z nas specyficzne, indywidualne. A dalej, gdy w³¹czamy funkcjê opracowuj¹c¹ doœwiadczenie w zmienionym kontekœcie – mówimy
o doœwiadczeniu z³o¿onego self. U¿ycie metafory
czasowej i przestrzennej pomaga uj¹æ jednoczesnoœæ
doœwiadczania pochodnych self w danej chwili i jednoczesnego rozpoznawania ich jako przynale¿¹cych
do nas w g³êbszej warstwie.
M. G.: Tak siê zastanawiam, czy teraz jest moment, aby
przybli¿yæ, sk¹d w psychoanalizie myœlenie o to¿samoœci?
W. W.: Spróbujê na to odpowiedzieæ. Zaczyna siê
od Freuda. Mo¿na tak to uj¹æ. Z tym ¿e Freud sam
nie formu³owa³ swojej teorii wokó³ pojêcia osoby,
podmiotu – i w zwi¹zku z tym to¿samoœci. Na pew-

no nie formu³owa³ pojêcia self, tak jak my je dzisiaj
formu³ujemy. Teoria Freuda wprowadza³a pewne dynamiczne pole wewnêtrzne, wszystko jedno czy
weŸmiemy pod uwagê topograficzn¹, czy strukturaln¹ teoriê. Freud wprowadzi³ pojmowanie cz³owieka
jako obszar œcierania siê ró¿nych motywów. Myœlê,
¿e sam Freud nie zajmowa³ siê explicite to¿samoœci¹
i self, poniewa¿ koncentrowa³ siê na popêdach. One
by³y w centrum jego zainteresowañ. W zwi¹zku
z tym cz³owiek by³ wyobra¿any czy opisywany jako
jednostka, która jest zainteresowana spe³nianiem
swoich potrzeb popêdowych, kierowana jest nieœwiadomym popêdem, który d¹¿y do zaspokojenia.
Freud wokó³ tego budowa³ teoriê. W zwi¹zku z tym,
obiektem zainteresowania by³o zachowanie, bo cz³owiek dzia³a, robi, mówi ró¿ne rzeczy, kierowany
przez energiê d¹¿¹c¹ do roz³adowania. Spotkanie
miêdzy impulsami id i realnym œwiatem jest bodŸcem do rozwoju ego i superego. Celem umys³u jest
roz³adowanie lub kontrola energii, a doœwiadczenie
self jest pochodn¹ tej funkcji. Byæ osob¹ z tej perspektywy oznacza walkê z silnymi asocjalnymi impulsami, powstrzymywaæ, zmieniaæ lub sublimowaæ
je. Dosyæ wczeœnie w psychoanalizie zaczê³y siê pojawiaæ ró¿ne w¹tki, które kierowa³y uwagê w inn¹
stronê. Zaczêto dostrzegaæ znaczenie wczesnego
rozwoju dzieciêcego i wczesnych relacji z obiektem.
Stopniowo zaczê³y dominowaæ w psychoanalizie
koncepcje cz³owieka jako podmiotu, którego rozwój
zale¿y, w jakiœ podstawowy i bezpoœredni sposób, od
obecnoœci innych podmiotów (które staj¹ siê obiektami) i od wp³ywu kultury. To oznacza wyjœcie
z mentalnego wewnêtrznego aparatu w kontekst
cz³owieka, w jakim on ¿yje i w jakim siê rozwija.
St¹d zainteresowanie podmiotowoœci¹. Jeœli zmienimy sposób myœlenia o id i bêdziemy je opisywaæ jako ustrukturowane i ukierunkowane – jako konstelacjê znaczeñ zorganizowanych wokó³ zwi¹zków,
wtedy konflikt bardziej dotyczy starcia miêdzy kontrastowymi i czêsto niekompatybilnymi organizacjami self i zwi¹zkami self – inny.
Z tej perspektywy trudno jest opisywaæ cz³owieka jako zamkniêty system.
M. G.: Od razu tworzy siê dynamiczne pole.
W. W.: Dok³adnie, i to dynamiczne pole si³¹ rzeczy wymaga penetracji. To doprowadzi³o do rozszerzania dalej koncepcji psychoanalitycznych. Myœlê,
¿e obecnie jest du¿o psychoanalitycznych publikacji,
które ³¹cz¹ koncepcje freudowskie i postfreudowskie, czy kleinowskie z koncepcjami intersubiektywnymi. Rysuje siê tendencja do prze³amywania binarnoœci teorii psychoanalitycznych, które mia³y tendencjê ustawiania siê w perspektywie albo-albo. Du¿o autorów w swoich koncepcjach próbuje ³¹czyæ
"wewnêtrzne" i "zewnêtrzne" w dynamicznej wymia-

nie, gdzie opis interakcji jednostki z drugim nie wymazuje tego, co siê dzieje intrapsychicznie.
M. G.: Skupianie siê tylko na wewnêtrznej przestrzeni mo¿e zniekszta³caæ obraz?
W. W.: Tak. Wspó³czesne intersubiektywne podejœcia wprost mówi¹, ¿e podmiotowoœæ cz³owieka jest
nie do pomyœlenia bez wp³ywu drugiego osobnego
podmiotu. Po prostu tak jest na starcie i ten zwi¹zek
ma swoje ró¿ne koleje. Ten drugi podmiot jest obiektem, który nale¿y do obszaru wewnêtrznego dziecka,
ale odkrycie podmiotu na zewn¹trz jest zasadniczym
elementem dojrzewania i konsolidacji w³asnej to¿samoœci, procesu tworzenia w³asnej osoby.
M. G.: Pani nawi¹zuje do Winnicotta?
W. W.: Zdecydowanie. W obszarze psychoanalizy Winnicott jest prekursorem zainteresowania subiektywnoœci¹, rozwojem self, rozwojem to¿samoœci. Myœlê, ¿e wszystkie wspó³czesne próby teoretyzowania, zajmuj¹ce siê tym obszarem, czerpi¹
z Winnicotta. On uruchomi³ niezwykle kreatywny
sposób myœlenia o cz³owieku. Pojmowanie matki nie
tylko jako obiektu, ale jako podmiotu, który dziecko
musi odkryæ poza sob¹, jest zasadnicze. Myœlê, ¿e
gdy rozmawiamy o self i to¿samoœci odwo³ujemy siê
do niego. Winnicott napisa³ w tej materii kilka zasadniczych artyku³ów. "Ego distortion in Terms of
True and False Self" (1960), "Communicating and
Not Communicating Leading to a Study of Certain
Opposites" (1963) i "The Use of an Object" (1969)
to s¹ zasadnicze prace, wprowadzaj¹ce nas w samo
sedno zjawisk self i to¿samoœci.
M. G.: A co to jest to prawdziwe self?
W. W.: Nikt nie wie.
M. G.: No tak, przecie¿ jest ze swojej istoty niekomunikowalne.
W. W.: Dok³adnie. Raczej o istnieniu prawdziwego self mo¿emy wnioskowaæ po skutkach. Mo¿emy
mniemaæ, ¿e istnieje. Sam Winnicott zacz¹³ od opisu false self. Pojêcie prawdziwego self powsta³o jako
kontrapozycja false self.
M. G.: Wy³oni³o siê z dialektyki.
W. W.: Dok³adnie z dialektyki, bo gdy opisujemy
"false self" to musi byæ "nie false self". Tutaj siê wszyscy zgadzaj¹, ¿e ono raczej jest nieopisywalne. Opisuje siê go jako stan, który pojawia siê w regresji.
Jest to stan najbli¿szy bardzo pierwotnym, motorycznym reakcjom.
M. G.: To jest ten spontaniczny gest?
W. W.: Tak. To jest ten "spontaniczny gest" Winnicotta. No w³aœnie, bo jak tak na to patrzymy, to

mo¿na zobaczyæ, ¿e Freud o tym pisa³. Ale gdy Freud
pisze o cielesnoœci ego, ¿e ego jest przede wszystkim
cielesne i jak opisuje bardzo podstawowe fizjologiczne wra¿enia, to mniej wiêcej s¹ to próby opisu prawdziwego self. Potem jest tak, ¿e to prawdziwe self
mo¿e zaistnieæ, kiedy niemowlê ma œrodowisko,
które umo¿liwi mu wyra¿anie tego w³asnego gestu.
Takie doœwiadczenie daje dyspozycje do dalszego
opracowania, na coraz wy¿szym poziomie symbolizacji i skomplikowania. Do wyra¿ania siebie poprzez
akcje, s³owa, twórczoœæ i tak dalej. Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e metafora "spontanicznego gestu" opisuje bazê tego, ¿e potem mo¿emy dzia³aæ, myœleæ, wyra¿aæ to, co myœlimy, czujemy i chcemy wyra¿aæ.
M. G.: Trochê tak jakby pani opisywa³a tak¹ zdrow¹
to¿samoœæ. Zdrowe self. Zdrowe nie zawsze spójne.
W. W.: No tak. Z regu³y tak jest, ¿e definicje daj¹ pewien opis po¿¹danego stanu. Tak jest. Zdrowa
to¿samoœæ to jest to¿samoœæ, która wyra¿a siê
w prawdziwy sposób. Prawdziwy to oznacza tak¿e,
¿e mo¿e zadecydowaæ, czego nie zrobiæ, co zas³oniæ.
My – przyjmuj¹c pewne kulturowe wymagania – musimy uruchomiæ...
M. G.: Fa³szywe self. Mam na myœli takie adaptacyjne
self.
W. W.: Dok³adnie. Bo gest na rzecz matki
w opresyjnym œrodowisku jest adaptacyjny. Dziecko
przestaje wyra¿aæ siebie, zaczyna wyra¿aæ to, co
matka chce, ¿eby wyra¿a³o. Zaczyna byæ g³odne wtedy, kiedy matka chce, ¿eby by³o g³odne, czy zaczyna
spaæ, kiedy matka chce, ¿eby zasnê³o, a nie kiedy jest
œpi¹ce. False self jest adaptacyjne i ma równie¿ swoj¹ ochronn¹ funkcjê wobec prawdziwego self. Przede
wszystkim s³u¿y ochronie prawdziwego self, ale jednoczeœnie ta ochrona jest systemem adaptacji do
œrodowiska. (Pauza).
M. G.: Pani chcia³a wróciæ do spójnoœci.
W. W.: No w³aœnie. To jest taka zmiana, która dla
mnie jest istotn¹ zmian¹ w myœleniu o to¿samoœci.
To¿samoœci personalnej, to¿samoœci gender (u¿yjê
tego angielskiego s³owa, pewnego skrótu). Jak startowa³am do zawodu psychologa, to pojêcia to¿samoœci by³y ³¹czone z trwa³oœci¹. ¯e ktoœ ma byæ spójny,
wyraŸny, sta³y. Na przestrzeni tych lat to siê jednak
bardzo zmienia w ujêciu psychologicznym, filozoficznym, socjologicznym i psychoanalitycznym.
W tej chwili uwa¿a siê, ¿e to, co jest miar¹ dojrza³oœci to jest mo¿liwoœæ radzenia sobie z dialektycznymi wahaniami w obrêbie ró¿nych opozycji, które
w nas siê pojawiaj¹. To nie jest tak, ¿e musimy
z opozycji, które siê w nas pojawiaj¹ wybieraæ jednoznacznie, tylko raczej...

M. G.: Pertraktowaæ?
W. W.: Pertraktowaæ. Tak.
M. G.: W przestrzeni przejœciowej...
W. W.: Tak. Mo¿na tak powiedzieæ. O tym siê
ró¿nie mówi. Ostatnio sporo siê pisze o negocjacji
paradoksu. Ale te bardzo interesuj¹ce teorie zawieraj¹ w sobie implicite pojêcie przestrzeni przejœciowej czy pojêcie "the third".
M. G.: Kto o tym pisze?
W. W.: Wielu amerykañskich psychoanalityków –
np. Ghent, Benjamin, Aron, Mitchell. O tym te¿ pisa³ Winnicott, Green, Parsons.
M. G.: Wracaj¹c do negocjacji paradoksu, to chodzi
o tak¹ umiejêtnoœæ tolerowania sprzecznoœci?
W. W.: Tak. My – odkrywaj¹c w sobie sprzeczne
tendencje lub pogl¹dy – nie musimy za wszelk¹ cenê
d¹¿yæ do usuniêcia sprzecznoœci, bo wtedy anga¿ujemy ró¿nego rodzaju mechanizmy obronne, które
zniekszta³caj¹ obraz, daj¹c z³udzenie, ¿e to co pozosta³o jest ca³oœci¹.
M. G.: Sprzecznoœci, które siê nie wykluczaj¹, ale uzupe³niaj¹...
W. W.: Uzupe³niaj¹ albo negocjuj¹ w taki sposób,
¿e wchodz¹ na inny poziom symbolizacji. Ale w psychoanalitycznie opisywanym rozwoju czy w opisie
procesu analitycznego stykamy siê z zasadniczymi
paradoksami zawartymi w takich przeciwieñstwach,
jak: subiektywnie pojmowany obiekt vs obiektywnie
postrzegany obiekt; personalna izolacja vs relacyjnoœæ; obojêtnoœæ vs troska; zale¿noœæ vs niezale¿noœæ. To jest "paradoks Winnicotta", ¿e musimy
zniszczyæ obiekt, aby go odkryæ, czy paradoks "ja albo inny" zawarty w procesie rozpoznania i bycia rozpoznanym opisywanym przez Benjamin. Równie¿
w opisach nabywania to¿samoœci gender coraz wyraŸniej mo¿na zobaczyæ odchodzenie od biegunowoœci mêskie – kobiece.
M. G.: Mog³aby pani to jakoœ szerzej opisaæ?
W. W.: Na przyk³ad nabywanie to¿samoœci gender jest opisywane jako proces negocjowania
sprzecznoœci. Baz¹ konceptualizacji to¿samoœci gender przestaje byæ antyczny Edyp. To, co siê zmieni³o
w stosunku do czasów Freuda to jest pojmowanie
gender jako pewnej konstrukcji spo³ecznej i kulturowej. Nie traktuje siê gender jako konstytucjonalnie
nadanej – tak jak Freud traktowa³ sprawy identyfikacji seksualnej. W tej chwili to¿samoœæ gender traktuje siê jako to¿samoœæ konstruowan¹ w kontekœcie
kulturowym. Identyfikacje dziecka z obojgiem rodziców s¹ zanurzone w kontekst przekonañ o rolach
gender i wbudowane w konstytucjonaln¹ bazê (np.

temperament). W zwi¹zku z tym, w ka¿dym z nas
znajduj¹ siê elementy mêskie i ¿eñskie, aktywne
i pasywne, cechy ojca i cechy matki, relacje z ojcem
i relacje z matk¹. Ka¿da z tych identyfikacji odgrywa
istotn¹ rolê u ch³opca i dziewczynki, w ka¿dym przypadku w specyficzny sposób.
M. G.: Winnicott pisa³ o skrzy¿owanych identyfikacjach. To o to chodzi?
W. W.: To s¹ skrzy¿owane identyfikacje, ale nie
tylko.
M. G.: Pomyœla³em o transgeneracyjnych przekazach.
W. W.: Na przyk³ad. Jeœli przestajemy siê zajmowaæ seksem wy³¹cznie w kategoriach prokreacji, to
wtedy nie ma powodu uwa¿aæ, ¿e homoseksualizm
jest patologiczny. W wielu pogl¹dach wrêcz formu³uje siê opiniê, ¿e identyfikacja heteroseksualna i homoseksualna stanowi podobn¹ zagadkê prowokuj¹c¹ do wyjaœnienia. To s¹ ró¿ne losy opracowania
identyfikacji p³ciowej, ale ¿adna z nich nie uzyskuje
pozycji naturalnej, zdrowej czy patologicznej. Myœlê,
¿e w momencie, kiedy zdamy sobie sprawê ze z³o¿onoœci naszych identyfikacji... Obrazowo o tym napisa³ S. Mitchell w jednej ze swoich ksi¹¿ek. Wracaj¹c
do miasta swojego dzieciñstwa, przypomnia³ sobie
takie doœwiadczenie, poprzez które opisuje kawa³ek
po kawa³ku ró¿ne w³aœciwoœci matki i w³aœciwoœci
ojca, które spo³ecznie by³y uwa¿ane za kobiece lub
mêskie, które by³y spo³ecznie po¿¹dane i niepo¿¹dane, daj¹c opis, jak by³y one w jego rodzicach przemieszane i jak to zadecydowa³o o konstruowaniu siê
jego to¿samoœci. W tym jest kontekst spo³eczny
i kulturowy – ka¿dy z nas od ma³ego wzrasta w pewnych opiniach, w pewnych naciskach. To wszystko
jest negocjowane wewnêtrznie. Œwiadomie, nieœwiadomie, przedœwiadomie opracowujemy to po swojemu. Jeœli, oczywiœcie, wychowujemy siê w warunkach, w których to "po swojemu" jest respektowane.
M. G.: To z powrotem kieruje uwagê na problem dialektyki miêdzy wewnêtrznym i zewnêtrznym.
W. W.: Myœlê, ¿e pojêcie obiektu pierwotnego,
opisywanego przez Bollasa, dobrze odzwierciedla tê
dialektykê: pocz¹tkowo, w stanie nieœwiadomej wolnoœci, jest to cokolwiek, czego potrzebujemy czy
pragniemy, aby by³o w danym momencie – otwarta
i u¿yteczna przestrzeñ dla mentalnego obiektywizowania wszelakiego rodzaju doœwiadczeñ wewnêtrznych. Coœ, co "bêd¹c tam" i spe³niaj¹c, s³u¿y do wyobra¿ania swoich w³asnych ró¿norakich self i innych. Proces, który przebiega miêdzy matk¹ i dzieckiem bêdzie z jednej strony s³u¿y³ strukturowaniu
self dziecka – a wiêc fragmenty procesu opieki ze
strony matki staj¹ siê fragmentami self dziecka,
a z drugiej bêdzie s³u¿y³ do rozpoznawania matki ja-

ko odrêbnego podmiotu. Jeszcze inaczej – przestrzeñ, która umo¿liwia wyra¿anie i doœwiadczanie
siebie powstaje z introjekcji przestrzeni matki – jej
dzia³añ, ale te¿ i jej nieœwiadomego obszaru. A wiêc
musi byæ coœ na zewn¹trz, ale istniej¹ce w taki sposób, aby stawa³o siê czymœ wewn¹trz.
M. G.: Wykreowane i odnalezione?
W. W.: Tak. To, co Winnicott nazywa w ten niezwykle ilustratywny sposób. Paradoksalnie ten obiekt
musi byæ wykreowany. Ale ¿eby móg³ byæ wykreowany, musi byæ odnaleziony. To jest niezwykle istotny
proces na starcie budowania to¿samoœci. Ten proces
zasila omnipotencjê dziecka, która umo¿liwia mu dalsze kreatywne przetwarzanie œrodowiska. Potem ten
obiekt pierwotny przyjmuje wyraŸniej postaæ matki.
Ale nie tylko – bo obiekt pierwotny sk³ada siê z ró¿nych introjekcji: ojca i innych cz³onków rodziny, czyli
ca³ego interpersonalnego œrodowiska, w którym
dziecko siê wychowuje. Jeœli te doœwiadczenia dziecka, potwierdzaj¹ce jego omnipotencjê – stworzy³eœ
obiekt, to znaczy, ¿e masz poczucie nasycenia, komfortu, bo stwarzasz obiekt, który ci daje przyjemnoœæ
– s¹ przewa¿aj¹ce, to wtedy dziecko jest wyposa¿one
w dobry obiekt pierwotny. Jeœli jest przewaga frustracji, to wtedy jest wyposa¿ony w z³y obiekt pierwotny.
Wtedy jego wewnêtrzne doœwiadczenia s¹ przera¿aj¹ce, wrogie i uniemo¿liwiaj¹ce rozwój symbolizacji.
Symbol zaczyna siê od kreacji i odnalezienia obiektu.
M. G.: To oznacza te¿, ¿e doœwiadczenie dobrego pierwotnego obiektu umo¿liwia i wspomaga powstawanie
i rozwój self.
W. W.: Tak, powstawanie tego co Bollas nazywa
"personal idiom". A wiêc wy³anianie siê naszych reakcji na bodŸce pochodz¹ce z wewn¹trz. Ale te¿ tworzenie siê mo¿liwoœci kreatywnego reagowania na
coœ, co zdarza siê nam losowo, co przychodzi z zewn¹trz, losowo, przez przypadek, co spowoduje
w nas poruszenie, zaskoczenie czymœ nowym.
M. G.: Bollas mówi o tzw. ewokatywnych obiektach.
W. W.: Tak. Ewokatywne obiekty! To, jak Bollas
pisze o nich wydaje mi siê szczególnie wa¿ne. Mamy
tak¹ tendencjê do interpretowania ró¿norakich zdarzeñ w kategoriach w³asnych aran¿acji – œwiadomych
czy nieœwiadomych. Znika wtedy realnoœæ i istotnoœæ
rzeczywistoœci zewnêtrznej. I to podkreœlenie losowoœci pewnych zdarzeñ przywraca niejako istnienie
œwiata poza nami. I z punktu widzenia rozwoju self
istotne jest, co my robimy z tym, co nas zaskakuje,
porusza, prowokuje. Czy reagujemy obron¹, ucieczk¹,
izolacj¹, czy mo¿emy podj¹æ zadanie i opracowywaæ je
wedle w³asnego sposobu. Kusi mnie tutaj, aby zacytowaæ krótko Bollasa ("Being a Character"): "Aby byæ
charakterem, aby udostêpniæ swój idiom w ¿ywym

doœwiadczeniu, musimy zaryzykowaæ, bo podmiot nie
zna swojego rezultatu. Aby byæ charakterem, nale¿y
uwolniæ siê w istnieniu... " Œwiadomie urywam w tym
momencie cytat, bo chcê skupiæ siê na zawartych
trzech elementach tego fragmentu: ¿ywe doœwiadczenie, ryzyko, nieznajomoœæ zakoñczenia. Wydaj¹ mi siê
one zasadnicze w byciu analitykiem i w technice analitycznej. Technika analityczna jest zale¿na od teorii,
która le¿y u podstaw. Globalne za³o¿enie techniki
psychoanalitycznej przyjmuje wyrzeczenie siê manipulacji pacjentem i niedyrektywny sposób pracy.
Wszystko, co dalej – zale¿y od teorii, któr¹ wybieramy
za punkt odniesienia. Jeœli w naszym psychoanalitycznym myœleniu o cz³owieku jesteœmy zainteresowani
podmiotowoœci¹ i rozwojem self, to celem terapii bêdzie umo¿liwienie pacjentowi najpe³niejszego wyra¿enia w³asnej to¿samoœci. Jeœli pojmujemy zadanie
psychoanalizy jako rozwi¹zywanie konfliktu w kategoriach popêdowych, wtedy psychoanalityk jest stawiany w pozycji "tego, który wie", który zna ca³¹ maszyneriê umys³u. W momencie, kiedy patrzymy na
psychoanalizê jako na doœwiadczenie, poprzez które
ma siê konstruowaæ to¿samoœæ pacjenta, wtedy wymaga to innej techniki. Wtedy tworzenie warunków
do swobodnej ekspresji jest spraw¹ podstawow¹.
M. G.: Techniki opartej na swobodnych skojarzeniach?
W. W.: Tak. Swobodne skojarzenia to nie jest tylko
uruchamianie regresji w znaczeniu przestrzennym. To
oznacza mo¿e przede wszystkim umo¿liwianie wielokierunkowoœci i zmiennoœci skojarzeñ. Bollas pisze
o tym, ¿e nadu¿ywanie interpretacji przeniesieniowej
blokuje swobodne skojarzenia. Pacjent uzyskuje komunikat, ¿e wszystko co myœli, mówi i jak reaguje dotyczy analityka. To porz¹dkuje przestrzeñ miêdzy analitykiem i pacjentem w bardzo specyficzny sposób: jest
pacjent i analityk jako jego obiekt. Nie bêdê rozwijaæ
tego szczegó³owo, bo nie jest to tematem naszej rozmowy. Jeœli wybieramy postrzeganie pacjenta w kategoriach subiektywnoœci, w kategoriach personalnej
to¿samoœci, wtedy konieczne jest tworzenie przestrzeni przejœciowej, w której zarówno pacjent, jak i analityk s¹ w sta³ym procesie dyslokacji obiekt – podmiot.
Wtedy problemem analityka nie jest problem prawdziwej interpretacji, ale problem przestrzeni do refleksji.
Problemem jest to, na ile analityk i pacjent mog¹ tworzyæ miêdzy sob¹ dyskurs, budowaæ przestrzeñ, w której pewne rzeczy s¹ budowane i niszczone.
M. G.: I konstruowane na nowo...
W. W.: Konstruowane na nowo i ponownie niszczone. Tak mo¿na sobie wyobraziæ proces negocjowania sprzecznoœci. Próbuje siê tworzyæ pewne po³¹czenia, które w nastêpnym kroku, w innym kontekœcie musz¹ byæ przebudowane. Znaczenia s¹ zale¿ne od kontekstu.

M. G.: Tak jak z t¹ anegdot¹, któr¹ pani mi opowiedzia³a, zwracaj¹c uwagê na jej kolejne losy.
W. W.: Czêsto podobny los dziel¹ nasze interpretacje. Interpretujemy coœ, co mo¿e byæ prawd¹ danej
chwili, ale ju¿ nie bêdzie prawd¹ chwili nastêpnej.
M. G.: Pomyœla³em, ¿e ta prawda jest te¿ konstruowana
w nowy sposób przez samego pacjenta, i my nie wiemy, w jaki.
W. W.: Ale dok³adnie tak! To tworzy tak¹ sytuacjê,
w której nasza interpretacja zawiera coœ, co myœlimy,
¿e zawiera. Ale my nie wiemy, co ona zawiera dla pacjenta. Pacjent mo¿e j¹ us³yszeæ, mo¿e siê z ni¹ zgodziæ lub nie zgodziæ. Ona uruchamia w pacjencie liczne skojarzenia, które mog¹ przypomnieæ pewne doœwiadczenia, które zmieniaj¹ to doœwiadczenie, które
by³o przedmiotem interpretacji. Myœlê, ¿e w samej tej
technice, która przyjmuje za swoje sedno zmiennoœci
jest ca³a tajemnica uczenia poprzez relacjê tego, co
byœmy chcieli, aby pacjent umia³ dalej w swoim ¿yciu
robiæ, bez naszej pomocy. ¯eby umia³ przyjmowaæ
ró¿ne rzeczy w sposób kreatywny. To jest zasadnicza
zmiana pozycji analityka i pacjenta. Tutaj przechodzimy od koncentracji na popêdzie i jego losu do koncepcji intersubiektywnego spotkania miêdzy pacjentem
a analitykiem. Energia popêdowa – jakkolwiekbyœmy
j¹ definiowali – stanowi zasilanie. Celem jest zwi¹zek
osoby z innymi osobami.
M. G.: Skojarzy³o mi siê to z tak¹ kolejn¹ reedycj¹
spotkania dziecka z pierwotnym obiektem.
W. W.: Dok³adnie! To nigdy nie bêdzie tak samo,
to bêdzie reedycja w naszym wykonaniu. To bêdzie
reedycja w wykonaniu pacjenta, który ma 30 lat,
a analityk 40, b¹dŸ w wykonaniu pacjenta, który ma
50 lat, a analityk 40. To nie bêdzie powielenie tego
samego, ale kolejna edycja.
M. G.: Czy to oznacza, ¿e obie strony wchodz¹ w proces weryfikowania swojej to¿samoœci?
W. W.: W psychoanalitycznych podejœciach intersubiektywnych bardzo podkreœla siê znaczenie doœwiadczania procesu przez obu uczestników. I to nie
tylko poprzez dzia³anie identyfikacji projekcyjnej, ale
aktywne przetwarzanie tego co siê dzieje. Mo¿e warto
tutaj wspomnieæ o to¿samoœci analityka. Jego to¿samoœæ profesjonalna nak³ada siê na to¿samoœæ personaln¹. Na ile te dwie to¿samoœci znajd¹ jakieœ uzgodnienie miêdzy sob¹? Pacjent, który przychodzi do nas,
chce, abyœmy byli profesjonalni, ale te¿ chce abyœmy
byli autentyczni. Nie chce byæ przypadkiem z podrêcznika i nie chce s³yszeæ czegoœ, w co nie wierzymy. Ale
te¿ nie chce, abyœmy byli bezb³êdni i nieporuszeni. Tutaj nie chcê rozwijaæ sprawy "disclosure"...
M. G.: Dlaczego nie? To jest ciekawe. Tutaj te¿ chodzi
o negocjowanie, ¿e w danym momencie coœ wybieramy,

z czegoœ rezygnujemy. Albo ¿e przyznajemy siê na przyk³ad
do b³êdu, bo tak zadecydowaliœmy.
W. W.: No tak. To jest zasadnicza zmiana w konceptualizacji roli pacjenta i analityka – czy zwi¹zku analityk-pacjent. Skupienie uwagi na podmiotowoœci wymaga naruszenia pozycji analityka jako autorytetu. I to
jeszcze autorytetu, który jest "zdrowy", w opozycji do
zale¿nego, "chorego" i nieposiadaj¹cego wiedzy tajemnej pacjenta. Czasami analityk robi b³¹d (np. narzucaj¹c pewn¹ wersjê znaczeñ). Czasami pacjent potrzebuje znaæ drogê, jak¹ przesz³y myœli analityka od punktu
wyjœcia do sformu³owania interpretacji – co zreszt¹ jest
naturalne w procesie rozwojowym, ¿e dziecko potrzebuje znaæ swój obraz i obraz œwiata w umyœle doros³ego. Dlaczego nie ods³oniæ, dlaczego nie przeprosiæ?
Problem "disclosure" jest obecnie gor¹cym tematem –
ma wielu zwolenników i jeszcze wiêcej przeciwników.
Ale wydaje mi siê, ¿e czêsto problem stawiany jest fa³szywie – zgodnie z tendencj¹ w psychoanalitycznych
dyskusjach stawiania spraw w pozycji albo-albo. Mo¿e
trafniej by³oby zastanawiaæ siê nad tym, kiedy w jakim
zakresie, w jakim celu odkrywaæ subiektywne doœwiadczenia po stronie analityka.
M. G.: Kiedy, z jakim pacjentem, w jakim momencie
terapii...
W. W.: Dok³adnie. To przecie¿ dotyczy indywidualnego zdarzenia pomiêdzy pacjentem i analitykiem.
Obecnie wyniki badañ rozwojowych s¹ szeroko asymilowane przez teorie psychoanalityczne i konceptualizacjê procesu. I wiadomo, ¿e dla dziecka mo¿liwoœæ
uczestniczenia w pracy umys³u doros³ego jest bardzo
istotna. Dziêki temu dziecko mo¿e zrobiæ krok dalej,
poza swoj¹ wiedzê. Oczywiœcie od m¹droœci i wra¿liwoœci rodzica zale¿y, co dziecku ods³ania.
M. G.: To jest zwi¹zane z rozwojem dziecka. Zale¿y
od momentu.
W. W.: To nie powinno staæ siê "technik¹". Raczej
powinno pozostaæ doœwiadczeniem tego analityka,
z tym pacjentem, w danym momencie procesu. ¯ywym doœwiadczeniem w relacji.
M. G.: To jest intersubiektywne. To, o czym pani mówi opisuje pani to¿samoœæ zawodow¹.
W. W.: To prawda. Ale gdyby ktoœ mnie zapyta³,
czy czujê siê analitykiem intersubiektywnym, to odpowiedzia³abym, ¿e nie – trzeba by³oby uzgodniæ, co
ta etykietka zawiera. Ale czy to jest mi bliskie? Tak.
Taki sposób myœlenia jest mi bliski.
M. G.: To jestem ja?
W. W.: Tak. To jestem ja, w tak pojmowanej psychoanalizie mogê odnajdywaæ siebie. (Œmieje siê).
W taki sposób mój idiom siê wyra¿a.

