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SELF-KIM, CZYM JEST? 
NIEZMIENNE CZY ZMIENNE? 

Trudno zdefiniować self, ciężko opisać ludzkie 

doświadczenie, ubrać je w ramy narracji. Czy istnieje 

coś bardziej złożonego? Kim jesteśmy na tym jednym 

z możliwych światów? Jacy się stajemy bądź staliśmy, 

wobec tego, co nas otacza, wobec tego, co nas spo

tkało? Wobec rzeczywistości Innego (Depraz, 2010)? 

Heinz Kohut (1984, za: Gościniak, Mocek, 2008), twórca 

psychologii self, opisuje self jako niepodlegającą dal

szej redukcji jednostkę, którą można opisywać jako 

pewną jednolitą całość. Próbując uchwycić ideę self, 

Kohut redukuje ją do czegoś niepodzielnego, uprasz

cza, aby zobaczyć ją w całości. Parafrazując, człowiek 

to ktoś, kogo można opisać. Jesteśmy, dopóki starcza 

nam słów, dopóki potrafimy nadać doświadczeniu 

sens. Kohut tworzy niezwykłe pojęcie self nuklear

nego. Według niego istnieje takie self, które zajmuje 

najbardziej centralne miejsce w psychice, takie, które 

doświadczane jest jako podstawowe i które pozostaje 

najbardziej odporne na zmiany (Gościniak, Mocek, 

2008). Sugeruje tym samym istnienie takiej części 

w ludzkiej świadomości, która jest ciągła i niezmienna 

w czasie i, tym samym, stanowi podstawowy ludzki 

kształt, zarys. Możemy bazować na niej w chwilach 

kryzysów i zmian, które podważają podstawy naszej 

egzystencji. Tej części wydają się pozbawione osoby 

podczas epizodu psychotycznego. To właśnie do niej 

odnosimy się w dialogu, szukając człowieka w czło

wieku. Ojcowie Gestalt, czerpiąc z neopsychoanalizy 

(poglądów Harrego Stacka Sullivana, koncepcji holi

stycznej Jana Smutsa czy tradycji fenomenologicz

nej), zapoczątkowali rozumienie koncepcji self jako 

procesu trwającego w teraźniejszości. Self rucho

mego, zmiennego, tańczącego na granicy ze światem, 

na granicy z innym człowiekiem, na granicy kontaktu. 

Granica kontaktu jest punktem styku różnych świa

tów. Jest jednocześnie miejscem, w którym wydarza 

się proces przystosowania będący zmienny, sponta

niczny i niepowtarzalny. Przystosowanie jest twór

czością, którą człowiek realizuje nieustannie w ciągu 

życia, jest najbardziej namacalnym objawem dzia

łania popędu życia. Wola życia unaocznia się w tym 

twórczym akcie, na granicy kontaktu. Mamy więc do 

czynienia w tym przypadku z koncepcją self, która 

nie jest statyczna i tym samym nie podlega prostym 

uśrednieniom. Ona się wszelkim uproszczeniom bądź 

diagnozom po prostu wymyka i to, co wydaje się 

niezmienne, to właśnie owa zmienność nieustannie 

towarzysząca naszemu doświadczeniu. Jednak kiedy 

myślę o sobie na przestrzeni czasu, począwszy od 

1 Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=kOnde5c70G8, data dostępu: 22.01.2018. Według autorki, najlepsze wykonanie Billa Murraya w filmie Między 
słowami Sofii Coppoli. 
2 Przyjęta w tekście pisownia wielką i małą literą określenia narcyz dotyczy: Narcyz - postaci mitycznej; narcystyczna osobowość/pacjent narcystyczny - osoba, 
która w jakimś momencie swojego życia doświadczyła zranienia narcystycznego (od autorki). 

W owej chwili uświadomiłem sobie, że nie istnieją żadne odpowiedzi. 

Opadające liście, w samym środku nocy, kto z nas wie gdzie podążają. 

Wolne jak wiatr. 

Ufne doświadczeniu. 

Dlaczego morze po odpływie nigdy nie wraca? 

"More than this", Roxy Music, 19821 

Artykuł ten dedykuję Narcyzowi2, z miłością. 

https://www.youtube.com/watch?v=kOnde5c70G8


dzieciństwa, a kończąc na chwili obecnej, widzę wiele 

różnych osób, moje self nieustannie podlega prze

mianie. Jednocześnie w samym środku mnie jest stała 

część, która stanowi jądro mojej osobowości. To prze

strzeń, którą mogę określić jako Ja. Jest miejscem, 

w którym stykają się dwie koncepcje - kohutowska 

i gestaltowska, miejscem, w którym self staje się kon-

struktem dającym opisać się słowami. Nieustannie 

przejawia się poprzez myśl i ciało, jest ukształtowane, 

ograniczone i w ruchu. 

SELF JAKO KONTAKTOWANIE 

Autorzy Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the 

Human Personality określają self jako system kontak

tów, które tworzą się pomiędzy organizmem a śro

dowiskiem. Proces kontaktowania odbywa 

się w każdej chwili (Perls, Hefferline, 

Goodman, 1994). Self jest nie

przerwanym procesem, obja

wiających się jednocześnie 

sekwencji figura-tło, w któ

rym kolejne figury wyłaniają 

się z tła, po czym ulegają 

rozpadowi. Oba procesy -

wyłanianie i rozpad, nastę

pując po sobie, tworzą 

doświadczenie. Koncepcję 

self zmiennego podejście feno

menologiczne poszerzyło o ideę 

intencjonalności. Self jest intencjo

nalne, nie funkcjonuje jako samotna 

wyspa, zawsze się do czegoś bądź kogoś 

odnosi. Istniejemy w kontekście, w określonej kultu

rze, która przekłada się na indywidualną narrację. Na 

poziomie organizmu, każda komórka żyjąca w swoim 

środowisku, otoczona jest innymi komórkami bądź 

substancjami. Niemożliwe jest wyizolowanie pojedyn

czej komórki bądź pojedynczego bytu z otoczenia, 

z pominięciem ich kontekstu środowiskowego. Byt 

realizuje się w środowisku i przetrwanie w sensie bio

logicznym jest możliwe tylko wtedy, kiedy następuje 

wymiana pomiędzy organizmem a środowiskiem. 

Życie trwa, dopóki istnieje spontaniczna wymiana. 

Bez niej obumiera, znika bądź przechodzi w formę 

przetrwalnikową. Ten biologiczny opis równie dobrze 

odnosi się do tego, co dzieje się z self, które traci 

spontaniczność w wymianie ze światem, zarówno na 

poziomie myśli, jak i ciała. Organizm/self, w swoim 

twórczym, nieustannym przekształcaniu jednego 

Zmienność i ruch 

służą trwałości 

w drugie, zapewnia nam przetrwanie, paradoksalnie 

gwarantując trwałość i stałość życia. Zmienność i ruch 

służą trwałości. 

AMEBA JAKO MODEL SELF 

Za model self w psychoterapii Gestalt, rozumianego 

jako proces, posłuży mi ameba - jednokomórkowa 

drgająca istota, pulsująca w rytm doświadczenia. 

Amoibe - z greckiego - przemiana. Ameba ma zmienny 

kształt ciała i porusza się ruchem pełzakowatym, co 

oznacza, że przelewa swoją zawartość do pseudo-

podiów (nibynóżek), sprawiających wrażenie wysu

wających się z ciała ameby. Ta pojedyncza komórka 

wchodząca w interakcję ze środowiskiem jest uprosz

czoną metaforą zarówno self myślowo-wyobrażenio-

wego, jak i self cielesnego. Obrazuje self, które 

jest zbiorem przekonań na swój temat, 

pojedynczą komórką np. mięśniówki 

naczynia krwionośnego, reagu

jącą na pobudzenie układu 

autonomicznego, oraz sercem 

w całości. Oczywiście, nie 

jest możliwe oddzielenie self 

wyobrażeniowego, myślo

wego od cielesnego, a każdy 

taki rozdział jest objawem 

dysocjacji. Łatwo się o tym 

przekonać, chorując na grypę. 

Fizjologiczne objawy chorobowe 

wpływają na obniżenie nastroju 

i powszechny jest znacznie większy odse

tek katastroficznych myśli (wniosek z praktyki 

lekarskiej autorki). Stan ten przemija równo po zakoń

czeniu okresu rekonwalescencji, czyli po mniej wię

cej 2-3 tygodniach. Myśli wpływają na ciało, a ciało na 

myśli i jedyne, co nam często pozostaje, to pytanie, co 

było pierwsze, jajko czy kura? Jedność tę w pełni opisuje 

teoria organicystyczna Kurta Goldsteina (Hall, Lindzey, 

2001), która była inspiracją dla twórców terapii Gestalt. 

Goldstein jako lekarz praktyk pracujący z żołnierzami, 

którzy w wyniku działań wojennych doznali różnych 

obrażeń mózgu, odkrył niepodzielność i wzajemne 

współdziałanie wszelkich struktur w obrębie jednego 

organizmu, który funkcjonuje według zasady figury 

i tła. Figurą jest każdy proces, który wyłania się z tła, 

konkretny proces fizjologiczny, tłem jest natomiast 

cały organizm. Według Goldsteina „figura jest natu

ralna, jeśli reprezentuje jakąś preferencję ze strony 



danej osoby i jeśli wywołane zachowanie jest zor

ganizowane, elastyczne i stosowne do sytuacji. Jest 

nienaturalna, jeśli reprezentuje zadanie narzucone 

danej osobie i jeśli wynikające stąd zachowanie 

jest sztywne lub mechaniczne" (Hall, Lindzey, 2001, 

s. 235). Goldstein zwraca uwagę na bardzo ważny 

czynnik dla procesu współdziałania organizmu-śro-

dowiska, czyli na naturalność. Naturalność, będąca 

konsekwencją prostej, autentycznej intencji, wpi

saną w ludzkie istnienie. Freud nazywał ją popędem 

życia (Bronstein, 2015). Każdy z nas rodzi się z odpo

wiednim zasobem spontanicznych ruchów, które 

w przebiegu życia ulegają przeróżnym modyfika

cjom. Rzecz w tym, w jaki sposób zostają zmodyfiko

wane, czyli w jakim środowisku się znajdziemy. Jeśli 

popęd życia jest przyjmowany z odpowiednią dozą 

akceptacji i zrozumienia, a życie zostaje uznane i usza

nowane, to rozwijamy się swobodnie i płyn

nie. Kiedy jest odwrotnie, przestajemy 

rosnąć i się rozwijać, jakaś część 

w człowieku obumiera, zagar

niana przez popęd śmierci 

i destrukcji. Self/ameba pływa 

w swoim środowisku/świe

cie, unosi się swobodnie, jak 

pojedyncza myśl, jak jedna 

z komórek ludzkiego ciała. 

Odgraniczająca ją od świata 

błona komórkowa jest pół-

przepuszczalna, a ameba na 

poziomie tej błony modyfikuje 

kontakt, to znaczy, że jedne sub

stancje wnikają do jej wnętrza, inne zaś 

nie. Stworzenie to za pośrednictwem nibynó-

żek może nawiązywać bardziej intencjonalny kontakt 

z otoczeniem, wysuwając je do świata w poszuki

waniu pokarmu czy światła bądź cofając je w sytu

acji zagrożenia. Spotykając ciepło, światło i spokój, 

ameba rozciąga się, rozszerza, rozluźnia i relaksuje. 

Kiedy spotyka chłód, głód i ciemność, usztywnia się, 

nieruchomieje, cofa nibynóżkę i zamiera. 

Podobnie zachowuje się self/myśl, będące konstruk-

tem umysłu, sensem tworzonym w świadomości. Self 

w otoczeniu niesprzyjającym, w którym brakuje światła 

(odzwierciedlenie), ciepła (pomieszczanie) i pokarmu 

(zaspokajanie potrzeb) traci spontaniczność, giętkość 

i poczucie sensu. Powstają przekonania - „nie jest 

bezpiecznie, bliskość boli, nie zasługuję na miłość". 

Tak powstaje rana narcystyczna i z mojej praktyki 

wnoszę, że rana narcystyczna to rana serca. 

S e r c e połączone jest 

z każdą komórką ciała, 

tak jak self jest połączone 

ze światem 

SERCE I JEGO RANY 

Warunek niesprzyjający ludzkiemu sercu stanowi prze

wlekły stres, kiedy we krwi przez długi czas utrzymuje 

się wysoki poziom adrenaliny i kortyzolu. Hormony 

te, niezbędne w sytuacji ucieczki i ratowania życia, 

utrzymując się w podwyższeniu przewlekle, niszczą 

życie. Naczynia krwionośne znajdujące się blisko 

powierzchni skóry kurczą się, aby całą krew zmobi

lizować do wsparcia pracy mięśni, niezbędnych do 

ucieczki. Serce bije szybko, mocno. Kiedy taka sytu

acja trwa zbyt długo, serce nie wytrzymuje, nie daje 

rady. Co prawda pod wpływem adrenaliny naczynia, 

które dają ukrwienie samemu sercu, rozszerzają się, 

więc serce wydaje się lepiej ukrwione, lecz dzieje się 

to w intencji walki, ratowania życia i ucieczki, a nie 

kontemplacji swojego bytu. Serce, będące w stanie 

przewlekłego stresu, a niewątpliwie jest nią 

sytuacja braku akceptacji, nie ma prze

strzeni na rozważanie swojego ist

nienia, na samoświadomość, na 

życie. Tworzy się serce zranione, 

powstaje rana narcystyczna. 

Jakaś jego część utrzymuje 

się w odcięciu od doświad

czenia, najpierw samego sie

bie, potem Innego (Depraz, 

2010). Doświadczeniami tymi 

są miłość i akceptacja, które 

nigdy nie idą w parze z prze

żywaniem stresu, usztywnienia, 

odcięcia i ucieczki. Do miłości ludzkie 

serce lgnie, przywiera. Ameba wypusz

cza nibynóżkę, self jest w ruchu spontanicznym. 

Serce bije równie szybko i mocno w sytuacji zako

chania, jak w sytuacji stresu i napięcia, wynikającego 

z prób spełniania oczekiwań, jednak jakże inne jest to 

bicie. W pierwszym przypadku jest miękkie, sponta

niczne, płynne; w drugim sztywne, napięte i nierówne. 

Serce jest jedynym organem w ciele człowieka, który 

porusza się w tak żywiołowy sposób. Jest jak dziecko, 

kiedy ma swobodę, przestrzeń i spokojne środowisko, 

bije równo i radośnie. Kiedy środowisko jest niesprzy

jające, zaczyna uciekać, komórki serca działają bowiem 

wedle zasady wszystko albo nic. Kiedy we krwi znaj

duje się dużo adrenaliny, serce wali, ucieka, biegnie, 

boli, dusi, gniecie. Dlatego ból serca trudno prze

oczyć, budzi on zawsze głęboki lęk. Serce połączone 

jest z każdą komórką ciała, tak jak self jest połączone 

ze światem. Pomiędzy sercem a każdym najmniejszym 



zakamarkiem organizmu biegnie system naczyń krwio

nośnych, swoistych akweduktów. Wiele zależy od tych 

dróg, jeśli są napięte i twarde, serce ma do wykonania 

o wiele cięższą pracę niż zwykle, jeśli są nadmiernie 

rozluźnione - podobnie. Kiedy napięcie jest odpo

wiednie, serce pompuje krew w pulsacyjny sposób 

i energia rusza się. Życie przepływa, kontakt toczy się 

bez specjalnych zakłóceń. Przeciwnie się dzieje, kiedy 

środowisko jest niesprzyjające, kiedy ameba musi cof

nąć swoją nibynóżkę i znieruchomieć. 

NARCYZM A SERCE 

Tak dzieje się w przypadku narcystycznego zranienia, 

które może się wydarzyć w różnych okresach życia czło

wieka, jednak zawsze powstaje w relacji do czegoś i inten

cjonalnie, kiedy spontaniczność intencji spotyka 

się z odrzuceniem. Proces powstawania 

rany genialnie opisał wieki temu 

Owidiusz w opowieści o Narcyzie: 

„Piękny Narcyz uwieńczył 

kochanków zażyłość, zdawał 

się być zrodzonym, aby wznie

cał miłość" (Owidiusz, tłum. 

1825/2013, s. 238). 

Narcyz przychodzi na ten 

świat, by „wzniecać" miłość. 

Wzniecanie miłości zdaje 

się nie mieć nic wspólnego 

z byciem przyjętym z miłością. 

Przychodzi mi na myśl raczej taka 

sytuacja, kiedy z przyjściem na świat dziecka 

wiążą się ogromne oczekiwania, co najlepiej opi

suje Alice Miller w Dramacie udanego dziecka (2007). 

Pacjenci z raną narcystyczną wnoszą narrację: „byłem 

cudownym dzieckiem, matka miała ze mną utrapie

nie, byłem mądry i dojrzały od zawsze, byłem darem, 

czekała na mnie całe życie". Wzniecanie miłości to nie 

to samo, co byciem kochanym, więc to, co spotyka 

narcyza na początku życia bądź w innym ważnym dla 

niego momencie, to brak miłości, bardzo niesprzyja

jące warunki, czasem nawet wrogość i odrzucenie. 

Mamy tutaj do czynienia z niedostatkiem, brakiem 

odzwierciedlenia i pomieszczenia. Dziecko odbija 

się w oczach matki jak w lustrze, tylko że matka tego 

dziecka nie widzi, widzi natomiast kogoś innego, 

kogoś znacznie większego. Widzi siebie bądź jakiś 

swój aspekt. W następstwie tego narcyz, zamiast 

zobaczyć siebie prawdziwego, zostaje uwięziony 

w marze sennej, w złudzeniu, które podtrzymuje 

do końca życia, nigdy nie poznając prawdy o sobie. 

Biegnie zdyszany za zjawą, a jego serce pracuje 

szybko i sztywno. Owidiusz pisze: „Kocha obraz bez 

ciała, kocha się w czczym cieniu" (Owidiusz, tłum. 

1825/2013, s. 242). Ostatecznie narcystyczna osoba 

żyje w sali luster (Steiner, 2012). Żadne z tych luster 

nie odbija jednak prawdy. Niedostatek pomieszcza

nia u matki wiąże się z niemożliwością skontenero-

wania przez matkę złożonych, pierwotnych uczuć 

dziecka, co ostatecznie kończy się tym, że dziecko 

pomieszcza się samo. Stąd moim zdaniem zagubie

nie pacjentów narcystycznych w kwestii realności. 

Według Zygmunta Freuda, człowiek wpierw kocha 

siebie samego, potem sobie podobnego, w końcu 

Innego (2009). Freud nazywa tę miłość narcyzmem 

pierwotnym, niezbędnym etapem życia, i zakłada, że 

człowiek rodzi się już z odpowiednim zasobem 

miłości własnej. Narcyz nie może tej 

miłości własnej zobaczyć w oczach 

matki. Miłość własna, ta praw

dziwa, nie zostaje potwier

dzona, co ostatecznie kończy 

się jej śmiercią i narodzinami 

miłości fałszywej: „jestem 

kochany za osiągnięcia", 

„jestem kochany, jeśli się 

dostosuję", „jestem kochany, 

kiedy zasłużę", „jeszcze trochę 

się postaram i w końcu zasłużę". 

Naturalna zaś wielkościowość 

i entuzjazm dziecka nie zostają utem-

perowane i zamienione w ambicje i cele 

(Gościniak, Mocek, 2008), stąd lustra zawsze 

odbijają wielkościowe, nieadekwatne self. Nie 

czeka na narcyza spokojne, dające poczucie stabil

ności „dobrze, że jesteś", w zamian jest witany „jak 

cudownie, że jesteś, bo dzięki tobie nie będę czuć 

własnej rany". Kiedy jesteśmy na ten świat przyjmo

wani ze spokojem, bycie tutaj jest naturalne i spon

taniczne. Kiedy natomiast jesteśmy przyjmowani 

z nadmiernym entuzjazmem, za którym często stoi 

zwykłe odrzucenie i niechęć, bycie tutaj staje się 

trudne i jedyne, co pozostaje, to uwierzyć, że świat 

na niby jest światem realnym. Dlatego też pacjent 

narcystyczny, mający ranę w sercu z tego pierwot

nego okresu, będzie źle reagował na zbyt entu

zjastyczne powitania z naszej strony, przeczyta 

to w sposób jednoznaczny, znów ktoś czegoś ode 

mnie chce. Natomiast spokojne, zwykłe przyjęcie 

będzie zawsze leczące. 

Wzniecanie miłości 

to nie to samo, 

c o byciem k o c h a n y m 



Kiedy myślę o owym spokojnym i akceptującym przy

jęciu, to mam przed oczami scenę, której byłam świad

kiem na oddziale położniczym, asystując do porodu. 

Dziecko, którego narodzinom dane mi było towarzy

szyć, przyszło na świat zasinione i przez niepokojąco 

długi czas, w realności liczony w sekundach, nie podej

mowało życia, czyli oddechu. Położna - starsza, mądra 

kobieta, oaza spokoju, zaczęła nacierać całe ciało 

dziecka pieluchą, aby pobudzić je do życia, co nie przy

niosło efektu. Dopiero kiedy odezwała się do niego 

cichym, spokojnym głosem, w którym była cała miłość 

tego świata: „no, mały, ruszaj" - dziecko w odpowie

dzi ruszyło, w ułamku sekundy zaróżowiło się i zaczęło 

krzyczeć. Popęd życia ucieleśnił się. Serce ludzkie jest 

bowiem czułe na łagodny dialog, na przemoc reaguje 

natomiast ucieczką, zaciśnięciem i usztywnieniem. 

Ostatecznie tym, co je najbardziej uszkadza, jest wła

śnie język przemocy, lekceważenia, braku 

poszanowania i, co najważniejsze, braku 

miłości. To właśnie ten powszechny 

deficyt miłości naszych czasów 

jest odpowiedzialny za aktualne 

rozpowszechnienie chorób 

serca. Pracując z osobami nar

cystycznymi, kiedy wspólnie 

z pacjentem napotykamy 

wyparte, martwe obszary 

jego duszy, najlepsze, co 

możemy zrobić, to ze spoko

jem i akceptacją, bez zbędnego 

entuzjazmu, powiedzieć: „ruszaj". 

Niezbędne do tego jest uznanie wła

snej rany narcystycznej w sercu terapeuty. 

Narcyz rodzi się i jego bycie na tym świecie nie 

przebiega w atmosferze spokoju i akceptacji, lecz 

w atmosferze oczekiwań. Środowisko jest niesprzyja

jące, ameba cofa nibynóżkę, wymiana nie następuje. 

Libido, energia życiowa i jej przepływ zostają uwię

zione w organizmie. Gestalt zostaje usztywniony, 

jakaś część serca obumiera, self doznaje uszkodzenia. 

Sytuację tego rodzaju opisuje Freud: „zaspokojenie 

miłosne jest niemożliwe, a ponowne ubogacenie Ja 

możliwe jedynie na drodze wycofania libido z obiek

tów. Powrót libido obiektu do Ja, przekształcenie go 

w narcyzm, stanowi niejako miłość szczęśliwą, z dru

giej strony także realna miłość szczęśliwa odpowiada 

stanowi pierwotnemu, w którym libido obiektu i libido 

ja znajdowały się w stanie niedającym się od siebie 

odróżnić" (za: Steiner, 2012, s. 42). 

Narcyz przyjęty 

z entuzjazmem zamiast 

miłości traci zdolność 

do kochania jego s e r c e 

uderza szybko, 

aby przetrwać 

Narcyz przyjęty z entuzjazmem zamiast miłości traci 

zdolność do kochania, jego serce uderza szybko, aby 

przetrwać. Dalej chodzi po świecie, rośnie, rozwija się, 

zdobywa pokarm i wodę - bez miłości. Twórczo się 

przystosowuje, budując wokół serca obronne mury 

w postaci wielkościowości i idealizacji. Pierwotna 

wielkościowość nie zostaje urealniona przez empa-

tyczną matkę, nie ewoluuje w kierunku ambicji i celów. 

Pierwotna idealizacja obiektu nie przekształca się 

w poczucie zadowolenia z siebie (Gościniak i Mocek, 

2008). Pozostaje złudzenie fuzji, nieoddzielenia od 

obiektu i posiadania kontroli nad obiektem jako częścią 

siebie. Nieszczęsny Narcyz umiera wpatrzony w źródło, 

w marę, wyobrażenie. Dlatego pacjenci narcystyczni 

zrobią wszystko, aby się nie oddzielić, aby powstrzy

mywać separację, anektując terapeutę jako część sie

bie, tylko tak mogą go kochać. Oddzielenie odnosi 

ich z powrotem do sytuacji świata bez miłości, 

w którym zależność to ból. Anektując 

terapeutę jako część siebie, pacjent 

narcystyczny trwa w złudze

niu pierwotnego narcyzmu, 

w nadziei na spełnienie. 

Spełnienie jest zastępowane 

żądaniami wielkościowego 

self, które fałszuje rzeczy

wistość i powoduje niewy

obrażalne wręcz cierpienie. 

Usłyszałam kiedyś od pacjenta 

z chorym sercem słowa: „ser-

ducho jakoś wytrzyma", zdarza 

się także usłyszeć: „mam serce jak 

dzwon", co jest, swoją drogą, odpowied

nią metaforą dla usztywnionego, zamkniętego 

przed światem self. Serce wielkie, twarde jak dzwon, 

pozbawione giętkości, elastyczności, pulsowania. 

Narcyzm polega w gruncie rzeczy na utracie nadziei na 

miłość, bliskość jest odległa tak bardzo, że osoba narcy

styczna nawet nie przeczuwa jej istnienia. Przekonanie 

tkwiące w głębi serca osoby narcystycznej to zdanie: 

„nie zasługuję na miłość, coś jest ze mną nie tak". 

Osoba narcystyczna będzie za wszelką cenę broniła 

się też przed byciem zależnym od terapeuty. Bardzo 

trafnie opisuje to zjawisko Herbert Rosenfeld: „świa

domość odrębności prowadzi do uczucia zależno

ści od obiektu, tym samym zaś do lęku. Zależność 

zakłada rozpoznanie wartości obiektu oraz istnienia 

miłości doń, co wywołuje agresję, lęk i ból" (za: Steiner, 

2012, s. 139). Zależność dla osoby narcystycznej 



oznacza konieczność przeżywania ogromnego 

wstydu i zawiści. Jako terapeuci musimy o tym pamię

tać, proponując bliskość pacjentowi narcystycznemu. 

„Kiedy [narcyz] musi zmierzyć się z rzeczywistością 

swojej zależności od analityka, reprezentującego 

rodziców, zwłaszcza matkę, wolałby umrzeć, niż ist

nieć, zaprzeczyć faktowi własnych narodzin, a także 

zniszczyć własne postępy i wgląd, które reprezentują 

dziecko w nim" (ib.). 

To jest moment, w którym Narcyz na błagania nimfy 

Echo, odpowiada: „wprzód będę żebrał chleba w ostat

niej potrzebie, niźli pokocham ciebie" (ib., s. 244). 

Osoba narcystyczna szybciej zginie, niż zaryzykuje 

uznanie w sobie zależnego dziecka, co w istocie wiąże 

się z pokochaniem i zaakceptowaniem samego sie

bie, a co za tym idzie, przeżyciem ogromnego wstydu 

i zawiści. Tylko terapeuta rozumiejący skalę 

tych uczuć przeprowadzi przez nie 

osobę narcystyczną bezpiecznie. 

Dlatego dobry terapeuta dla 

pacjenta narcystycznego to 

terapeuta nieidealny, a często 

punktem zwrotnym w tera

pii osób narcystycznych jest 

moment, w którym tera

peuta popełnia błąd i temu 

nie zaprzecza. 

Kiedy o s o b a narcystyczna 

z a c z y n a o d c z u w a ć ból, 

rozpoczyna drogę powrotu 

do s a m e g o siebie 

LECZENIE NARCYSTYCZNEJ 
RANY 

Uszkodzone self objawia się na poziomie ciała 

niedokrwieniem w sercu. Jakaś jego część zostaje 

uśmiercona. Naczynia krwionośne - małe włośniczki 

- kurczą się tak, że dopływ krwi może zostać zatrzy

many. Powstaje rana, często niebolesna, dopóki 

krew do niej nie dopływa, dopóki podtrzymywany 

jest ucisk, który oczywiście predysponuje do cho

rób serca, choroby niedokrwiennej, arytmii czy nad

ciśnienia tętniczego. Choroba niedokrwienna jest 

niczym innym, jak odcięciem zaopatrzenia serca 

w krew, czyli w konsekwencji w tlen. Osoba nar

cystyczna często objawia się światu tak, jak była 

widziana na początku swojego istnienia. Jest tak 

zaangażowana w spełnianie oczekiwań innych i tak 

nieczuła na dziecko w sobie, że potrafi nie zauwa

żyć zawału serca czy poważnego ataku arytmii. 

Jest to moment, w którym mityczny Narcyz odnaj

duje źródło, a w nim swoje własne odbicie i siedzi 

wpatrzony, nieruchomy. Nie je, nie pije i ostatecznie 

umiera. Wpatrując się w marę, traci siebie ostatecz

nie: „Nieszczęsny, czego żądasz w tej zgubnej godzi

nie? To, co widzisz, jest niczem; odwróć się, a zginie. 

Obraz widziany w wodzie Twoim własnym jest obra

zem. Nic własnego on nie ma, ożył z tobą razem" 

(Owidiusz, tłum.1825, s. 244). Wpatrzone w fasadę 

winnicotowskie fałszywe self traci łączność z sobą. 

Ginie, poznając samego siebie, co jest wyjątkowo 

okrutne ze strony losu, ponieważ to, co poznaje, 

w istocie nie jest nim. Dlatego moment, w którym 

pacjent zaczyna odczuwać objawy sercowe, jest 

dobrym czynnikiem prognostycznym. Oczywiście 

należy się obchodzić z objawami jak najbardziej deli

katnie, jak wspomniana wyżej położna. Pamiętając, 

że serce tych osób jest skrzywdzone, a self zranione. 

Kiedy osoba narcystyczna zaczyna odczuwać ból, 

rozpoczyna drogę powrotu do samego siebie. 

Jest to moment, kiedy warto udać się 

na wizytę do kardiologa i na taką 

wizytę należy nalegać szczegól

nie, kiedy mamy do czynienia 

ze zranieniem narcystycznym. 

Pacjent uczy się, że może być 

uszkodzony, skrzywdzony 

i nie zostanie porzucony. 

Jest to długotrwały proces, 

bo bycie niedoskonałym 

wobec świata jest w grun

cie rzeczy związane z byciem 

zależnym. Sytuacja zależności 

jest natomiast niezbędna do repara

cji self, która polega na powrocie do idei 

intencjonalności. Self, aby żyć, potrzebuje się 

odnosić, potrzebuje być w relacji do Innego. Kiedy 

tej relacji nie uznaje, jak to jest w przypadku jedno

komórkowej ameby, umiera. W przypadku narządu 

powstaje rana narcystyczna, a z poziomu umysłu 

tworzy się sztywny gestalt, utrwalone przekonanie, 

unieruchomienie, śmierć kontaktowania się. 

Co robić, kiedy rana narcystyczna zostaje już uznana 

przez pacjenta? Tak jak w przypadku prawdziwej 

rany, należy na początku ranę opracować, to zna

czy wyciąć martwe tkanki, oczyścić i pozwolić 

się jej wykrwawić. Wycięcie martwych tkanek to 

ostateczne pożegnanie się ze złudzeniem jedno

ści i doskonałości, zobaczenie fasady z całą jej fał-

szywością i martwotą. Jest to trudny moment, lecz 

niezbędny, ponieważ wiąże się z widzeniem real

ności w kontakcie. Tę fazę pięknie i wyczerpująco 



opisuje Melanie Klein, nazywając ją pozycją depre

syjną (Bronstein, 2015). Przejście przez nią, to przej

ście przez sytuację żałoby i ostateczne pogodzenie 

się ze stratą; paradoksalnie - odkrycie, że za każ

dym końcem otwiera się nowy początek, niewi

doczny dla osoby narcystycznej. Świadomość życia 

jako niekończącego się procesu daje pacjentowi 

narcystycznemu ogromną ulgę. Wykrwawienie to 

przyzwolenie na płacz, szloch. W związku z tą fazą 

pojawia się nieuchronne pytanie, jak długo można 

płakać? Niezmiennie najlepszą odpowiedzią jest: 

„tyle, ile potrzeba". Zapewniamy w ten sposób 

pacjenta o naszym zaangażowaniu i zgodzie na 

miękkość i prawdę. Są terapeuci, którzy nie chcą 

czuć własnej rany narcystycznej i mają tendencję 

do zalewania rany narcystycznej gorącym olejem. 

Była to dawna metoda leczenia ran w czasie wojny. 

Odznaczała się dużą śmiertelnością wśród żołnierzy. 

Ten sposób traktowania rany, wynika moim zda

niem nie tyle z lęku przed bólem, ile z lęku przed 

poczuciem bezradności, a wiem to także ze swojego 

doświadczenia. Bardzo pomaga w takim momencie 

świadomość rany narcystycznej, która daje zgodę 

na niedoskonałość procesu terapeutycznego. Jest 

to bowiem sytuacja, kiedy pacjent mówi: „nic się 

nie zmienia, nic się nie dzieje, tylko wciąż płaczę, ta 

terapia nie działa". Należy wtedy pacjenta zapew

nić, że jest dokładnie odwrotnie, natomiast pacjent 

uwierzy tylko wtedy, kiedy wiara terapeuty będzie 

solidna. Pacjenci narcystyczni doświadczyli wiele 

fałszu w swoim życiu, są w związku z tym bardzo 

czuli na każdą niespójność ze strony terapeuty, która 

może być potwierdzeniem odrzucenia. Ranę trzeba 
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traktować delikatnie, regularnie zmieniać opatrunki 

łagodzące i pozwolić, aby leczyła się w swoim tem

pie. Na końcu zostaje blizna. Blizna, która jest wraż

liwa na „zmiany pogody". Moje serce również zostało 

zranione, miłość, którą dostałam i zdecydowałam się 

przyjąć, sprawiła, że rana w nim się zabliźniła. Jestem 

z niej bardzo dumna. Jest świadectwem drogi, którą 

dane mi było przejść i ostatecznym potwierdze

niem uzdrawiającej siły miłości. Zranione serce jest 

moją najwrażliwszą częścią, nieocenioną w pracy 

z pacjentami, która zawsze wyprzedza głowę o uła

mek sekundy. Dobrze jest opłakać setki martwych 

ameb, ciesząc się myślą, że self, choć uszkodzone, 

ma niesamowitą zdolność do ruchu i samoregula-

cji, co stwarza niezliczoną liczbę możliwości. Nie 

jesteśmy pojedynczymi, samotnymi amebami. Choć 

pewne rzeczy w nas obumarły, to inne wciąż żyją, 

odradzając się na nowo. Jesteśmy złożeni z blizn, 

uszkodzeń, które świadczą o naszej niepowtarzalno

ści. Nie wyjątkowości, ale właśnie niepowtarzalno

ści. To, co bezpowrotnie utraciliśmy i odpowiednio 

długo opłakaliśmy, staje się naszą największą siłą, 

która jest trwała i ma solidne podstawy, bo jest zbu

dowana na prawdzie. Doświadczenie narcystyczne 

to porażająca wprost samotność, która, zdaje 

się, ma swój kres w relacji z drugim człowiekiem, 

w momencie kiedy Narcyz ryzykuje, aby „dać miłości 

jeszcze jedną szansę" (Queen i Dawid Bowie Under 

Pressure) i jest to prawdziwy akt wiary, prawdziwy 

skok w pustkę, która nigdy pustką nie jest, ale to już 

zupełnie inna opowieść. 
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