


mo c ni czy w wy cho wa niu, ale nie mo¿e byæ w³aœci wym jego sub sty tu tem. Za stê po -

wa nie wy cho wa nia psy cho a na liz¹ jest nie ty l ko nie mo ¿ li we pod wzglê dem pra kty -

cz nym, jest ta k ¿e nie wska za ne ze wzglê dów teo re ty cz nych. Zwi¹zki po miê dzy

wy cho wa niem a psy cho a na liz¹ stan¹ siê wkró t ce przed mio tem szcze gó³owych ba -

dañ” (Fre ud, 1967).

Po nie wa¿ – wbrew przy to czo nej po wy ¿ej za po wie dzi – Z. Fre ud nie zaj¹³ siê

spraw¹ wy ra Ÿ ne go roz ró ¿ nie nia psy choa na li zy od wy cho wa nia wa r to w tym mie j s -

cu po œwiê ciæ ki l ka uwag tej spra wie.

Naj pro stszym chy ba od ró ¿ nie niem psy choa na li zy od wy cho wa nia bê dzie

uœwia do mie nie so bie tego, ¿e psy choa na li za po wsta³a po to, aby wy zwa laæ „du szê” 

cz³owie ka z prze ró ¿ nych pêt i ogra ni czeñ, pod czas gdy wy cho wa nie, od wro t nie,

nak³ada na tê „du szê” nie zbêd ne dla jej u³ad ze nia siê z wy mo ga mi ¿y cia spo³ecz ne -

go wê dzid³a, któ re mog¹ – i bar dzo czê sto to czy ni¹ – po wo do waæ ura zy do pro wa -

dzaj¹ce do to ta l nej lub wy bió r czej ran li wo œci psy chi ki „do brze wy cho wa ne go”

cz³owieka.

Czy ¿ by za tem psy choa na li za by³a ca³ko wi cie nie do po go dze nia z wy cho wa -

niem, tak jak ogieñ z wod¹? Otó¿ nie! Aby uz mys³owiæ od po wiedŸ na to py ta nie

pos³u¿ê siê piêkn¹ i m¹dr¹ me ta for¹ He glowsk¹ o „panu” i o „nie wo l ni ku”, ulu -

bion¹ przez nie mie c kich ro man ty ków, a u nas z upo do ba niem przy ta czan¹ przez

ks. Ti s ch ne ra w jego stu diach nad fi lo zo fi¹ pra cy.

Otó¿ za rów no „pan”, jak i „nie wo l nik” pod da wa ni s¹ w³adzy ty ra na! Roz ró ¿ -

nie nie zaœ miê dzy nimi po le ga na tym, ¿e „pan” swe wy wy ¿sze nie zy ska³ po przez

fakt „zain sta lo wa nia ty ra na wewn¹trz sie bie”, „nie wol ni ko wi” zaœ z ró ¿ nych przy -

czyn nie uda³o siê tego uczy niæ, dla te go musi mieæ „ty ra na nad sob¹”

Wy cho wa nie czy ni z nas „pan ów” po przez wt³ocze nie w nasz¹ „du szê” – po mi -

mo mnie j szych lub wiê kszych opo rów – ¿y ro sko pu mo ra l ne go (zwa ne go przez

psy choa nali ty ków su per ego) wraz z jego funkcj¹ karz¹c¹ w po sta ci gnê bi¹cych nas 

wy rzu tów su mie nia w przy pa d ku sprze nie wie rze nia siê owym, su ro wym nie kie dy

na ka zom we wnê trz nym.

Psy choa na li za nie kwe stio nu je by na j mniej ko nie cz no œci ta kie go „zain sta lo wa -

nia we wnê trz ne go ty ra na”, któ ry z ca³¹ bez wzglêd no œci¹ zmu sza nas do ¿mud nej

pra cy nad sob¹ i do sko na le nia siê. A oto, co pisa³ o so bie Z. Fre ud w li œcie do przy -

ja cie la W. Flies sa: „Tacy lu dzie jak ja nie mog¹ ¿yæ bez oga r niaj¹cych ich pa sji,

bez tego, co Schil ler na zy wa ty ra nem, któ ry rz¹dzi bez wzglêd nie. Ja od na laz³em

w³aœ nie ta kie go i w jego s³u¿ bie nie zna j du jê wy tchnie nia. Jest nim psy cho lo gia”.

Ce lem na to miast psy choa na li zy jest ta kie wp³ywa nie, za rów no na tego, kto „z do -

brej i nie przy mu szo nej woli” de cy du je siê na „zain sta lo wa nie w so bie ty ra na”, jak

i te go kto do ta kie go „zain sta lo wa nia” za chê ca i przy spo sa bia inne oso by, aby ów

„ty ran we wnê trz ny” nie czy ni³ zbyt wie lu szkód w psy chi ce, czy – mówi¹c po prze d -

ni¹ me ta for¹ – aby nie zbêd ne wê dzid³o nak³ada ne na na sze po pê dy nie uwie ra³o zbyt

mo c no, a tym bar dziej, nie rani³o miejsc, na któ rych zo sta³o za mo co wa ne.

Dziê ki wie dzy o me cha ni z mach po wsta wa nia ura zów i wy pa czeñ oso bo wo œci

jak¹ do sta r czy³a psy choa na li za nak³ada nie wspo mnia nych po wy ¿ej ogra ni czeñ
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(czy li in sta lo wa nie meta fory cz ne go „ty ra na”) w du szy m³od ego, czy sta r sze go

cz³owie ka mo¿e od by waæ siê pod kon trol¹. Naj ogó l niej wiêc bior¹c psy choa na li za

z jed nej stro ny ³ago dzi su ro woœæ, a z dru giej upre cy zy j nia sku te cz noœæ od dzia -

³ywañ wy cho wa w czych.

Pod kre œla siê czê sto, ¿e psy choa na li za wpro wa dzi³a nie ty l ko do wy cho wa nia,

lecz ta k ¿e i do wszy stkich dzie dzin ¿y cia spo³ecz ne go, a ta k ¿e i do sa mo oce ny

wspó³cze s ne go cz³owie ka wiê cej li be ra liz mu i per misy wi z mu, co nie po koi nie któ -

rych wspó³cze s nych mo ra li stów. Rol lo May (1978) dla przyk³adu mówi o psy -

choa na li zie jako o spra w czy ni „cho ro by woli” zna mio nuj¹cej wspó³cze s ne go

cz³owie ka, któ ry œwia dom za gro ¿eñ p³yn¹cych ze zbyt si l nej pre sji su mie nia,

sk³onny jest do zbyt da le ko po su niê te go „po lu zo wa nia” in ten syw no œci nie zbêd nej

pra cy nad sob¹.

Oba wy te, a za ra zem za rzut, ¿e psy choa na li za mia³a byæ „cho rob¹ woli” nie

maj¹ pe³nego uza sad nie nia, psy choa na li za bo wiem to nie ty l ko na uka o me to dach

wspo mnia ne go ju¿ wy zwa la nia du szy z bo le s nych dla niej pêt, to ta k ¿e wie dza

o spo so bach w³aœci wej so cja li za cji.

Rzecz tê t³uma czy inna – wie l ce ima gina ty w na – me ta fo ra, au to r stwa ojca psy -

choa na li zy, a mia no wi cie me ta fo ra je Ÿ dŸ ca, któr¹ to me ta for¹ opi sy wa³ Z. Fre ud

me cha nizm „uje ¿ d¿a nia” przez ego in styn ktywi stycz nej wa r stwy oso bo wo œci,

czy li id. „Pod wzglê dem swe go sto sun ku do id – pi sze Z. Fre ud ego jest jak je Ÿ -

dziec, któ ry musi okie³znaæ prze wa ¿aj¹c¹ si³ê ko nia, z t¹ ró ¿ nic¹, ¿e je Ÿ dziec sta ra

siê to zro biæ o w³as nych si³ach, zaœ ego z po moc¹ si³ za czer p niê tych z su per ego

(Fre ud, 1952, s. 14).

Z tej per spe kty wy patrz¹c psy choa na li zê uz naæ mo ¿ na za na ukê „uje ¿ d¿a nia

id”, zaœ te ra piê psy choa na li tyczn¹ za ko ry go wa nie b³êdów przy „uje ¿ d¿a niu”

pope³nio nych sku t kiem nie uwa gi, nie dys po zy cji lub – co naj go r sze – z³ego wy czu -

cia ko nia przez je Ÿ dŸ ca.

Prze chodz¹c do roli psy choa na li zy w reso cja li za cji prze stê pców na le ¿y zwró ciæ 

uwa gê na pe wien nie zwy kle wa ¿ ny ele ment re la cji psy choa na li zy z „wy cho wa -

niem reso cjali zacy j nym”, któ ry wpro wa dzaæ po wi nien w wie lu przy pa d kach nie co

inne roz³o¿e nie akcen tów w przy pa d ku owe go „spe cja l ne go wy cho wa nia”. Owa

spe cy fi ka po le ga na nie co in nym skon cen tro wa niu od dzia³ywañ. 

Prze stê pca bo wiem do syæ czê sto, czy to z przy czyn chara ktero logi cz nych, czy

w wy ni ku nie ko rzy st nych wp³ywów œro do wi ska zin te gro wa³ sw¹ oso bo woœæ

w niew³aœci wy spo sób, za da nie prze to psy choa na li zy w jego „wy cho wa niu reso -

cjali zacy j nym” po le ga nie tyle (tak, jak w przy pa d ku „nor ma l ne go wy cho wa nia”)

na kon sek wen t nym uni ka niu czyn ni ków trau ma ty cz nych, po wo duj¹cych wspo m -

nian¹ ju¿ ran li woœæ oso bo wo œci, lecz czê sto – wrêcz prze ciw nie – na wpro wa dze -

niu tych czyn ni ków po to, aby roz biæ („zde zin te gro waæ” – u¿y waj¹c okre œle nia

K. D¹bro wskie go) dy so cja l nie, czy anty so cja l nie (czy li psy cho paty cz nie – u¿y -

waj¹c tra dy cy j nej no men kla tu ry) zin te gro wan¹ stru ktu rê oso bo wo œci prze stê pcy,

po to, aby na stê p nie „wy le czyæ” go z na by tych w toku od dzia³ywañ reso cjali zacy j -

nych cech neu ro ty cz nych.
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Inna rzecz, ¿e kla ro w ne roz ró ¿ nie nie po miê dzy ne r wic¹ i psy cho pa ti¹ bywa

mo ¿ li we je dy nie na p³asz czy Ÿ nie teo re ty cz nej, w pra kty ce czê sto ob ja wy neu ro ty -

cz ne i psy cho paty cz ne by waj¹ si l nie sple cio ne, dla te go te¿ pró bu je siê sto so waæ

psy choa na li zê na wet w reso cja li za cji psy chopa ty cz nych przestêpców, co wymaga

– jak s¹dzê – szczególnej uwagi.

G³ówn¹ prze szkod¹ w re a li za cji tych pod sta wo wych ce lów te ra pii psy choa nali -

tycz nej jest brak u jed no stek prze stê pczych od po wie d nio si l nej mo ty wa cji we wnê -

trz nej do tego, aby pra co waæ nad sob¹ w celu wy two rze nia wie lu dys po zy cji psy -

chi cz nych. W od ró ¿ nie niu od pa cjen tów in ne go ro dza ju (szcze gó l nie zaœ

neu ro ty cz nych) psy cho pa ci rza d ko ty l ko (je œli w ogó le tak siê dzie je) maj¹ po czu -

cie swej nie do sko na³oœci. Naj czê œciej za swe ¿y cio we nie po wo dze nia, za swój

„smu tek” wini¹ g³ów nie in nych lu dzi, sie bie na to miast sk³onni s¹ prze wa ¿ nie uwa -

¿aæ za oso by krzy w dzo ne i nie do ce nia ne przez otoczenie.

Inn¹ prze szkod¹ w nawi¹zy wa niu war to œcio we go, z pun ktu wi dze nia efe któw

te ra pii, zwi¹zku z pa cjen tem jest przy jê ta i g³êbo ko utrwa lo na w za cho wa niu pa -

cjen ta „ma nie ra”, któ ra po le ga na chê ci mani pu lo wa nia in ny mi lu dŸ mi. Chêæ mani -

pu lo wa nia te ra pe ut¹ prze ja wia siê naj czê œciej w tym, ¿e psy cho paty cz ny pa cjent,

po mi mo nie zwyk³oœci sy tu a cji, jak¹ jest dla nie go pro ces psy cho te ra pii, „nie tra ci

re zo nu”, za cho wuj¹c siê (przy naj mniej na pocz¹tku) w ten spo sób, ja k by do sko na -

le ro zu mia³ „w czym ma siê rzecz”. Na py ta nia te ra pe u ty od po wia da nie chê t nie,

naj czê œciej w spo sób ewi den t ny, ko lo ry zuj¹c przed sta wia ne in fo r ma cje, szcze gó l -

nie te, któ re do tycz¹ osi¹gniêæ za wo do wych i przy gód se ksu a l nych. Pod czas ki l ku

pie r wszych po sie dzeñ z psy cho pat¹ (inte li gen t nym) mo ¿ na wy ra Ÿ nie zaob se r wo -

waæ, ¿e pró bu je on „ocza ro waæ” swoj¹ osob¹ te ra pe u tê i to za rów no pod wzglê dem

wspo mnia nej ju¿ ba r w no œci opo wia da nych do œwia d czeñ ¿y cio wych, jak i pos³u -

sze ñ stwa w sto sun ku do jego za le ceñ. Nie kie dy rów nie¿ bar dziej wy kszta³ce ni psy -

cho pa ci za czy naj¹ gro ma dziæ ró ¿ ne go ro dza ju wia do mo œci na te mat psy cho te ra pii

w tym celu, aby po chwa liæ siê nimi przed te ra pe ut¹ i podj¹æ z nim dys ku sjê na te -

mat ró ¿ nych kie run ków i orien ta cji psy cholo gi cz nych, sta no wi¹cych pod sta wê po -

szcze gó l nych spo so bów orga ni zo wa nia posiedzeñ terapeutycznych.

Opi sa ne za cho wa nie do tycz¹ce psy chopa tycz ne go pa cjen ta jest, zda niem J.R.

Lio na, zupe³nie no r ma l ne. Z jed nej bo wiem stro ny nie ro zu mie on (a mówi¹c

dok³ad niej: nie wy czu wa) isto ty pro ce su tera peu tycz ne go, z dru giej zaœ stro ny –

jak pod kre œla to cy to wa ny au tor – „jê zyk ma ni pu la cji jest je dy nym, jaki przy swoi³

so bie psy cho pa ta” (Lion, 1978).

Jed nak taki „mio do wy mie si¹c” po miê dzy psy cho paty cz nym pa cjen tem a te ra -

pe ut¹ nie trwa zbyt d³ugo. Ko ñ czy siê on nie mal rów no cze œ nie z uœwia do mie niem

so bie przez pa cjen ta, ¿e te ra pe u ta nie sta no wi naj le p sze go two rzy wa do mani pu lo -

wa nia, do cze go do³¹cza siê z regu³y znie chê ce nie do sy ste maty cz nych wysi³ków,

ja kich wy ma ga d³ugo trwa³a pra ca nad sob¹. Wte dy to te ra pia wkra cza w na stêpn¹,

naj trud niejsz¹ w za sa dzie fazê: pa cjent sta je siê wów czas opry skli wy, cza sa mi na -

wet otwa r cie agre sy w ny, nie chê t nie przy cho dzi na umó wio ne spo t ka nia itp. Aby

za po biec tej dru giej, bar dzo nie ko rzy st nej dla pro ce su te ra pii fa zie, nie któ rzy te ra -

206 Ka zi mierz Po spi szyl



pe u ci (por. By cho wski, 1954) sto suj¹ coœ w ro dza ju „prze chy trze nia” mani pula cyj -

no œci swo ich psy chopa ty cz nych pa cjen tów, usi³uj¹c w ja kiœ do da t ko wy spo sób

staæ siê im po trze b ni, czy to w za³atwie niu pe w nych spraw, czy te¿ po mo cy w roz -

wi¹zy wa niu nie któ rych ¿y cio wych trud no œci, in ter we ncji u w³adz wiê zien nych itp. 

W ten spo sób te ra pe u ta wzma c nia swoj¹ po zy cjê w oczach pa cjen ta i za czy na byæ

dla nie go osob¹ szcze gó l nie wa¿n¹ i po trzebn¹, któ rej pa cjent nie chce utra ciæ, na -

wet do pu sz czaj¹c ko nie cz noœæ sto so wa nia siê do ry go rów pro ce su te ra pii. W ten

spo sób usta la siê spe cy fi cz ny zwi¹zek sym bio ty cz ny po miê dzy te ra pe ut¹ a pa cjen -

tem, w któ rym te ra pe u ta od gry wa rolê „ja” ide a l ne go pa cjen ta, on bo wiem roz strzy -

ga wed³ug w³as ne go su mie nia o wie lu czy nach i po stê pach pa cjen ta, sta no wi¹c za -

ra zem g³ówny wzo rzec dla iden ty fi ka cji w za kre sie wsze l kich po staw mo ra l nych. 

Sy tu a cja ta wpro wa dza pa cjen ta nie ja ko po wtó r nie w stan dzie cka, cha ra kte ry -

zuj¹c siê po czu ciem po su niê tej za le ¿ no œci od do ros³ych. Jest to, mówi¹c ob ra zo wo, 

me to da pro wa dze nia do ros³ego cz³owie ka „za r¹czkê”. Zna j duj¹cy siê w ta kiej sy -

tu a cji tera peu ty cz nej pa cjent, po tra fi za cho wy waæ siê po pra w nie je dy nie do pó ty,

do pó ki bywa szcze gó³owo przez te ra pe u tê ste ro wa ny i „wspie ra ny du cho wo”,

a oso ba te ra pe u ty sta no wi¹ca „lepsz¹ stro nê” oso by le czo ne go prze stê pcy jest dla

nie go atra kcy j na. Nie ste ty, zak³adaj¹c na wet, ¿e ten dru gi wa ru nek (czy li atra kcy j -

noœæ te ra pe u ty) bê dzie trwa³ za wsze, sam pro ces te ra pii nie mo¿e byæ kon tynu o wa -

ny przez ca³e ¿y cie pa cjen ta. W mo men cie prze rwa nia go pa cjent tra ci jak gdy by

grunt pod no ga mi, nie ma ¿ad ne go pun ktu orien tacy j ne go dla swych ocen mo ra l -

nych, wsku tek cze go sta cza siê po no w nie na dro gê prze stê p stwa.

Aby temu za po biec – a tym sa mym pro ces te ra pii uczy niæ sze r szym – nie kie dy

au to rzy za le caj¹ te ra piê dwu fa zow¹. A mia no wi cie, wspo mnian¹ po wy ¿ej sy tu a -

cjê, w któ rej te ra pe u ta prze j mu je nie ja ko rolê su per ego pa cjen ta, uwa ¿a siê za

pierwsz¹ fazê od dzia³ywañ psy choko rekcy j nych, na to miast w fa zie dru giej sto su je

siê pe³ny za kres od dzia³ywañ psy choa nali tycz nych. Taka dwu fa zo wa psy cho te ra -

pia na strê cza wpra w dzie wie le trud no œci, nie mniej sta no wi ono jedn¹ z nie wie lu

s³abych nici wi¹¿¹cych ze sob¹ po szcze gó l ne ele men ty nie zwy kle trud ne go pro ce -

su reso cja li za cji psy cho pa tów. Nie spo sób na za ko ñ cze nie po min¹æ su ge stii J.R.

Lio na do tycz¹cej roli de pre sji w indy widu a l nej te ra pii jed no stek prze stê pczych.

Jego zda niem g³ówn¹ prze szkod¹ w uzy ska niu po zy ty w nych efe któw re so cja li -

zuj¹cych w pra cy, z tego typu jed no stka mi, jest prze ja wia ny przez nie nie wia ry -

god nie ni ski próg to le ran cji na fru stra cjê.

Wyp³ywa z tego pod sta wo we za da nie indy widu a l nej te ra pii psy cho pa tów, a mia -

no wi cie po moc w prze zwy ciê ¿a niu co dzien nych nie po wo dzeñ ¿y cio wych, sto so wa -

nie ich dok³ad nej ana li zy i po szu ki wa nie wspó l nie z pa cjen tem ró ¿ nych mo de li roz -

wi¹zañ, a na stê p nie prze pro wa dze nie dys ku sji nad naj le p szym z nich. Te ra pe u ta

jed nak nie ty l ko nie po wi nien umnie j szaæ nie po wo dzeñ ¿y cio wych pa cjen ta (bo to

miaja³oby siê  z ce lem), lecz prze ciw nie, po przez wy ka zy wa nie ich po wa gi, po wi -

nien „in du ko waæ sta ny de pre sji” pa cjen ta. W ten spo sób mo ¿ na wy two rzyæ na wy ki

oce ny sku t ków w³as ne go po stê po wa nia. Ko le j nym za bie giem tera peu ty cz nym po -

win na byæ sto p nio wa li k wi da cja prze ¿y wa nych sta nów de pre sy j nych (Lion, 1978). 
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Wspó³cze s ne, co raz to sze r sze i le piej udo ku men towa ne ba da nia nad ge nez¹

wie lu po sta ci szcze gó l nie nie bez pie cz nych prze stêpstw wy ka zuj¹ ewi den t nie, ¿e

spra w ca mi tych czy nów w prze wa ¿aj¹cej wiê kszo œci by waj¹ uprzed nie ofia ry. Na

przyk³ad ró ¿ ne po sta cie prze stêpstw se ksu a l nych w ponad 70% pope³nia ne s¹

przez oso b ni ków do znaj¹cych wcze œ niej se ksu a l nych molestacji (por. dla

przyk³adu Po spi szyl, 2005).

Bior¹c to pod uwa gê, nie któ rzy wspó³cze œ nie pra kty kuj¹cy psy choa nali ty cy

do ko nuj¹ za sad ni czo prze³omo we go zwro tu w doty ch cza so wej kon ce pcji psy choa -

nali tycz nej te ra pii. Twierdz¹ mia no wi cie, ¿e w te ra pii ofiar prze mo cy se ksu a l nej

i in nych rów nie trau ma ty cz nych do œwia d czeñ zwi¹za nych z prze moc¹ nie na le ¿y

za wszelk¹ cenê dr¹¿yæ sa mej „g³êbi” pro ble mu, czy li do od two rze nia sy tu a cji ura -

zo wej, dla te go ¿e do pro wa dziæ mo ¿e my do od no wie nia siê nie któ rych jej sku t ków, 

któ re zo sta³y ju¿ zmnie j szo ne. Nale ¿y ra czej sku piæ siê w po stê po wa niu tera peu-

 ty cz nym na na uce pa cjen ta kon tro li im pu l sów, umie jê t no œci ste ro wa nia fan ta zja -

mi, a prze de wszy stkim na uki wsze l kich form empa ty cz ne go ro zu mie nia in nych

osób (por. dla przyk³adu Hur ry, 1998, czy Wo ods, 2003).

Osta t nio wy mie nio ny au tor, czy li J. Wo ods, jako d³ugo le t ni pra ktyk sto suj¹cy

psy choa na li zê do te ra pii ch³opców i m³od zie ñ ców wy ka zuj¹cych sk³on no œci do

sto so wa nia prze mo cy se ksu a l nej wo bec dzie ci wy ró ¿ nia czte ry – jego zda niem naj -

wa¿ nie j sze – za gad nie nia, na któ re sto suj¹cy psy choa na li zê te ra pe u ta po wi nien

zwró ciæ szcze góln¹ uwa gê:

Po pie r wsze, od two rze nie w toku po stê po wa nia tera peu tycz ne go mo men tu,

w ja kim dzie c ko prze cho dzi od „zbi cia do bi cia”, a wiêc ta kie go spe cyfi cz ne go

u ka ¿ de go spra w cy mo men tu, w któ rym „prze po czwa rza siê on z ofia ry. Mimo ¿e

ogó l ne pra wid³owo œci tego pro ce su s¹ po do b ne, pa miê taæ trze ba, i¿ pro ce sy te

prze bie gaj¹ w nie po wta rzal ny spo sób u ka ¿ de go pa cjen ta.

Po dru gie, ko nie cz noœæ usta le nia sto p nia wa ¿ no œci na by tych ura zów, aby sku -

piæ siê na ich sto p nio wej neu tra li za cji w toku po stê po wa nia tera peu tycz ne go.

Po trze cie, nie dopu sz cze nie do zgu b nej w sku t kach se ksua li za cji spo t kañ tera -

peu ty cz nych. Jak bo wiem wia do mo, po zba wie ni za ha mo wañ mo ra l nych ch³opcy

i m³od zie ñ cy zna j duj¹ upo do ba nie w mó wie niu na te ma ty se ksu a l ne i aby mó wiæ

o „tych spra wach” go to wi s¹ zmy œlaæ najró ¿no rod niej sze hi sto rie sta raj¹c siê zain -

te re so waæ nimi te ra pe u tê. Po nie wa¿ sy tu a cja taka sta no wi czyn nik de stru kcy j ny

w te ra pii, na le ¿y jej zde cy do wa nie prze ciw dzia³aæ, naj le piej mo ¿ na uczy niæ to po -

przez kie ro wa nie wy po wie dzi pa cjen ta z opi su w³as nych do znañ na do œwia d cze nia 

ofiary.

Czwa r tym, osta t nim – ale nie mniej wa ¿ nym, lecz wrêcz naj wa¿ nie j szym ele -

men tem te ra pii psy choa nali tycz nej – jest za szcze pie nie u pa cjen ta krea ty w no œci

jako spo so bu prze zwy ciê ¿a nia ura zów wy ni kaj¹cych z za wo du spra wia ne go przez

naj bli ¿ sze oso by. Zda niem J. Wo o d sa „psy choa na li za po win na byæ drog¹ do od-

zy s ka nia utra co nej krea ty w no œci”. Twier dze nie swe po pie ra J. Wo ods, czê sto cy to -

wan¹ myœl¹ wy ra ¿on¹ przez G. Ko ho na (1999), ¿e „per wer sja i kre a tyw noœæ maj¹ to

samo Ÿród³o – utra tê”! Dla te go te¿ naj trud nie j szym, a za ra zem naj wa¿ nie j szym, za -
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da niem te ra pe u ty jest prze orien to wa nie sto so wa nych przez pa cjen ta spo so bów

prze zwy ciê ¿a nia po czu cia odtr¹ce nia lub za wo du ze stro ny osób naj bli ¿ szych

(a wiêc tych do znañ, któ re ze szcze góln¹ ostro œci¹ rani¹ psy chi kê dzie cka i m³o-

 dzie ñ ca) z agre sy w nych na kre a ty w ne.

Roz wój psy choa na li zy wy ra ¿a siê ta k ¿e i w tym, ¿e wy war³a ona prze mo ¿ ny

wp³yw na inne kie run ki od dzia³ywañ psy choko rekcy j nych, co una o cz nia inna –

trze cia z ko lei – wa ¿ na me ta fo ra, a mia no wi cie me ta fo ra ko m pu te ra! Jej au to rem

jest A.G. Gre en wald. Me ta fo ra sta no wi nie ty l ko do sko na³¹ ilu stra cjê nowo cze s ne -

go po dej œcia do pro ce sów so cja li za cji, ale uka zu je da le ko sze r sze per spe kty wy me -

cha ni z mów le¿¹cych u pod³o¿a tego pro ce su.

W me ta fo rze ko m pu te ra nie ma po pie r wsze hiera rchi cz no œci zna mien nej, dla

obu po prze dnio przy ta cza nych me ta for ilu struj¹cych pro ces so cja li za cji, nie ma

w niej ta k ¿e meta fo ry cz nej mo ¿ li wo œci se pa ra cji pro ce sów socja liza cy j nych, któ re

mog³y wcho dziæ w grê w œwie t le po prze dnich me ta for. Za rów no we wnê trz ny, jak

i we w nê trz ny „ty ran” móg³ daæ za wy gran¹ i nie ru go waæ „na tu ral ne go”(?) le ni -

stwa pod da ne go, jak i „je Ÿ dziec” móg³ po nie chaæ pro wa dze nia konia. 

Na to miast me ta fo ra ko m pu te ra jest bar dziej ade k wa t na po nie wa¿ wy klu cza ta kie

mo ¿ li wo œci, jej isto ta po le ga na tym, ¿e ist niej¹ w psy chi ce na szej ró ¿ ne sub sy ste my,

któ re musz¹ siê prze ni kaæ w pro ce sie roz wo ju i doj rze wa nia cz³owie ka, s¹ one bo -

wiem nie roz³¹czne w swym dzia³aniu, a ponad to jako ta kie nie po sia daj¹ ró ¿ nic w za -

kre sie wa r to œci – s¹ to bo wiem pro ce sy nie od³¹czne.

Wspo mi na ny ju¿ A.G. Gre en wald wy ró ¿ ni³ czte ry ta kie sub sy ste my 1. nie wer -

ba l ny (pod œwia do my), 2. wer ba l ny, 3. ja so la r ne (na rcy sty cz ne), 4. ja spo³ecz ne.

Im le piej wza je m nie od dzia³ywaj¹ na sie bie owe sub sy ste my, tym spra w niej prze -

bie ga pro ces so cja li za cji, zaœ isto ta te ra pii po le gaæ ma na uspra w nie niu za bu rzo ne -

go od dzia³ywa nia na sie bie po szcze gó l nych sub sy ste mów.

Po dej œcie ta kie uza sad nia po trze bê in te gra cji od kry tych przez psy choa na li zê

me cha ni z mów lu dz kie go dzia³ania z osi¹gniê cia mi in nych szkó³ psy cho lo gii,

a g³ów nie z od kry cia mi beha wio ry z mu, a dok³ad niej mówi¹c me tod te ra pii beha -

wio ra l nej. Dziê ki ta kie mu po dej œciu mog³a za ist nieæ i roz prze strze niæ siê w naj ró¿ -

nie j szych p³asz czy z nach dzia³añ psy choko rekcy j nych me to da kog ni ty w no- (czy

po zna w czo- jak chc¹ nie któ rzy) -beha wio ra l na, któ ra od kry wa ne przez psy choa na -

li zê nie pra wid³owo œci sta ra siê kry go waæ w opa r ciu o zdo by cze te o rii ucze nia siê.

Stre sz cze nie

Pie r wsza czêœæ ar ty ku³u po œwiê co na jest na wska za nie ró ¿ nic po miê dzy psy cho a na liz¹, a wy cho wa -

niem w opa r ciu o pie r wsze po mys³y Z. Fre u da oraz in nych pio nie rów psy choa na li zy.

Ko le j ne czê œci ar ty ku³u po ka zuj¹ w jaki spo sób psy choa na li za, sama nie bêd¹c „wy cho wa niem”

zrewo lucjo ni zo wa³a pogl¹dy na wy cho wa nie, a w szcze gó l no œci wy cho wa nie reso cjali zacy j ne.

W osta t niej zaœ, pod su mo wuj¹cej czê œci ar ty ku³u, au tor przed sta wia kie run ki prze mian sa mej psy -

choa na li zy wy zna cza ne przez co raz to bar dziej skom pli ko wa nie pro ble my na tu ry wy cho wa w czej.

Psy choa na li za a reso cja li za cja (pró ba ana li zy wza je mnych powi¹zañ)  209



Bi b lio gra fia

Ai ch horn A., The Wa y ward Yo uth, New York 1925, The Vi king Press.

By cho wski G., Psy choa na li za na us³ugach dzie ci mo ra l nie za nie dba nych, Szko³a

Spe cja l na nr 2, 3 i 4, 1954/55.

Gre en wald A.G., Psy choa na li za wer sus za sa da we wnê trz nej jed no œci oso by,

Przegl¹d Psy cho logi cz ny 1985, Tom XVII, s. 887–924.

Fre ud S., New in tro duc to ry le c tu res on psy choa na ly sis, New York 1952, W. Bren -

ton.

Fre ud Z., Ku l tu ra jako Ÿród³o cie r pieñ, [w:] Fre ud Z., Cz³owiek, re li gia, ku l tu ra,

Wa r sza wa 1967, KiW.

Hur ry A. (1998), Psy choa na ly sis and deve lo p men tal the ra py, Ka r nack Bo oks,

Lon don.

Lion J.R. (1978), The Role of De pres sion in the Tre a t ment of Ag gres si ve Per so na -

li ty Di sor ders, Ame ri can Jo u r nal of Psy chia try Vol 129, s. 347–249.

Ko hon G. (1999), No lost ce r ta in ties to be re co ve red, Ba sic Bo oks, Lon don.

May R. (1978), Mi³oœæ i wola, PIW, Wa r sza wa. 

Po spi szyl K. (2005), Prze stê p stwa se ksu a l ne, PWN, Wa r sza wa.

Wo ods J. (2003), Boys who have Abu sed. Psy choa na ly tic psy chot he ra py with vi c -

tim/per pe tra tors of se xu al abu se, Je si ca Kin g s ley, Lon don.

210 Ka zi mierz Po spi szyl


