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Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie gestaltowskiej koncepcji self, dla której najbardziej specyficzne jest 

uznanie, iż zajmuje ono pozycję środkową pomiędzy organizmem a środowiskiem - przynależy więc nie tyle do 

hipotetycznej struktury Ja, ile do relacji między Ja spotykającym się z nie-Ja (Spagnuolo-Lobb, 2011)1. 

Pamiętam, że gdy po raz pierwszy spotkałam się 

z koncepcją relacyjnego self- tak, jak rozumiane jest 

ono w Gestalcie - poczułam się zaintrygowana. Mój 

umysł - wyćwiczony w toku studiów psychologicz

nych do pojmowania psychiki w kategoriach struk

tur, pojęć i dość ostrych definicji - wyraźnie gubił się, 

próbując przyswoić, że self może być rozumiane jako 

coś dynamicznego, co wyłania się na styku organi

zmu i środowiska. Początkowe zagubienie pomału 

ustępowało miejsca ciekawości, poczuciu, że prze

cież koncepcja ta opisuje w bardzo elegancki i przy

stępny sposób doświadczenie, które wydaje mi się 

tak bardzo znajome. 

To, co zostało zapoczątkowane przez twórców psy

choterapii Gestalt w latach 50. ubiegłego wieku, 

ewoluowało i wciąż wzbogaca się o nowe wątki 

(Jacobs, 1991; Brownell, 2010). Żeby jednak w pełni 

zrozumieć samą ideę relacyjnego self, warto się

gnąć do źródeł - czyli do myśli, które przed laty 

zainspirowały twórców Gestaltu do stworzenia wła

snej koncepcji nie tyle zdrowia psychicznego, ile 

ogólnych zasad funkcjonowania człowieka w świe

cie. Źródłami tych inspiracji były między innymi 

poglądy filozofów Wschodu (głównie buddyjskich 

mistrzów zen), filozofów egzystencjalnych, a w spo

sób szczególny - Martina Bubera, którego myśli 

poświęcę więcej miejsca, ponieważ gestaltowska 

koncepcja self sprawia wrażenie wprost przesiąk

niętej jego poglądami. 

DIALOGICZNA ZASADA MARTINA BUBERA 

Martin Buber - austriacki filozof i chasydzki Żyd - był 

jedną z postaci, pod wpływem których pozostawała 

zwłaszcza Laura Perls, która miała okazję poznać go 

osobiście. Koncepcja Bubera to jeden z przykładów 

tzw. filozofii etiologicznej, której przedmiotem poszuki

wań nie jest konkretne ludzkie Ja (samo w sobie uwa

żane za coś nierzeczywistego i abstrakcyjnego), lecz 

My - które oznacza tu rzeczywistą wspólnotę Ja z jego 

Ty. Filozofia dialogiczna (zwana też po prostu dialogiką) 

jest odłamem filozofii egzystencjalnej i należy do tego 

samego prądu, co rozwijające się w podobnym okresie 

poglądy Martina Heideggera i Jeana-Paula Sartre'a -

zachowując przy tym wyróżniający ją religijny charakter. 

Buber postrzegał ludzką egzystencję jako z gruntu 

dwoistą, wręcz rozdartą pomiędzy dwa wymiary: rela-

cyjno-religijny i przedmiotowy. Dwoistość ta jest punk

tem wyjścia wszystkich jego rozważań. Autor w zbiorze 

pism zatytułowanym Ja i Ty już na wstępie zaznacza: 

„postawa człowieka jest dwojaka, tak jak dwojakie są 

podstawowe słowa, które może on wypowiadać" (1992). 

Mamy więc dwie możliwe postawy, charakteryzujące się 

dwoma odrębnymi sposobami wchodzenia w kontakt 

ze światem. Pierwszą z nich jest postawa egocentryczna, 

traktująca świat jako przedmiot doświadczania i użyt

kowania. Postawa ta oparta jest na niekończącym się 

monologu kogoś, kto świata jedynie „używa". Dla tego 

typu postawy Buber używał określenia „przedmiotowa 

relacja Ja-To"2. Drugą możliwą postawę wobec świata 

1 Opisany sposób pojmowania zjawiska self przyjmowany jest współcześnie przez niektóre intersubiektywne szkoły psychoterapeutyczne, natomiast pioniera
mi w tej dziedzinie byli przedstawiciele szkoły Gestalt - stąd w tekście posługiwać się będę czasem wyrażeniem .gestaltowska koncepcja self, mając na względzie 
fakt, że sama idea relacyjności i specyficznej dynamiki self ujrzała światło dzienne dzięki pracy Fritza i Laury Perls, Paula Goodmana i ich współpracowników. 
2 W niektórych polskich wydaniach pism Bubera można spotkać zapis Ja-Ono - związany z niemieckim słowem Es użytym w oryginalnej pisowni. 



-„podmiotową relację Ja-Ty" - określał jako dialogiczną 

i opisywał jako „życie w obecności innego bytu i w bez

pośrednim związku z nim". 

Aby dobrze zrozumieć koncepcję Bubera, należy choć 

na chwilę przyjąć jego punkt widzenia i uwzględnić 

kontekst religijny. Sama postawa dialogiczną wywo

dzi się w linii prostej z judaizmu. Według niej istotą 

człowieczeństwa jest bycie naprzeciw Drugiego, 

bycie w dialogu, nie zaś w odłączeniu - nic bowiem 

nie może istnieć w odłączeniu, jako osobny byt. 

Dokądkolwiek zaś zwraca się człowiek wierzący, 

z kimkolwiek i czymkolwiek wchodzi w prawdziwą 

relację - w istocie zwraca się do Boga i z Nim w tę 

relację wchodzi; świat w każdym swoim przejawie 

jest emanacją Boga. Buber, szukając najczystszych 

źródeł tej emanacji i dostępnych sposobów spotkania 

z Bogiem w świecie, doszedł do wniosku, że 

najlepszymi pośrednikami na tej drodze 

są inni ludzie - ludzkie Ja i ludzkie 

Ty. Gdy dwoje ludzi prawdziwie 

się ze sobą spotyka - nie tylko 

urzeczywistniają oni w tym 

spotkaniu sens swojej egzy

stencji (czyli stają się w pełni 

sobą), ale też biorą znaczny 

udział w uświęcaniu świata 

- tworzeniu większej liczby 

miejsc, w których Bóg może 

na czas spotkania zamieszkać. 

W czasie trwania autentycznego 

spotkania Ja z Ty według Bubera 

zawsze obecny jest Bóg - mamy tu więc 

do czynienia z pewnym wymiarem sacrum. 

Buberowska zasada dialogiczna postuluje postrze

ganie człowieka jako istoty, która nie tyle jest, ile 

staje się osobą, będąc w relacji do Ty - póki bowiem 

człowiek tylko poznaje, doświadcza i używa świata 

(traktując go jako To) nie ma w tym świecie żadnego 

udziału, gdyż jest od niego odgrodzony dystansem 

pozwalającym utrzymać się w bezpiecznej pozycji 

obserwatora. Warunkiem podjęcia relacji ze świa

tem jest ujrzenie w tym świecie podmiotu, osoby, 

partnera dialogu - dopiero wówczas, i tak długo, jak 

długo trwa relacja Ja-Ty, człowiek ma udział w świecie 

(Glinkowski, 2009). Według Bubera Ja nie może istnieć 

bez Ty lub bez To - zawsze, gdy człowiek wymawia 

słowo Ja, w domyśle definiuje również Ty, od którego 

Ja się odróżnia: „staję się Ja w relacji z Ty. Stając się Ja, 

mówię Ty" (Buber, 1992). 

Warunkiem podjęcia relacji 

ze światem jest ujrzenie 

partnera dialogu 

Charakterystycznym wymiarem relacji Ja-Ty jest nie 

tylko jej autentyczność, ale i teraźniejszość. Według 

filozofii dialogu teraźniejszość prawdziwa i wypełniona 

istnieje tylko wtedy, gdy trwa obecność, spotkanie, 

relacja. Nie ma czegoś takiego, jak relacja we wspo

mnieniu - zawsze, gdy myślimy o czymś, robimy to 

z dystansu, uprzedmiatawiając to, o czym myślimy i do 

czego wracamy - wchodzimy więc z tym, co w danej 

chwili wspominamy, w relację Ja-To, przekształcając 

przeżycie w obiekt naszych działań. Zatem relacja Ja-

Ty jest w dużej mierze możliwa do przeżycia jedynie 

w bezpośrednio trwającym doświadczeniu, a jedynymi 

osobami, które mogą ją opisać, czy raczej przeżyć, są 

partnerzy relacji. Każda próba opisu jest wprowadza

niem obiektywizmu tam, gdzie wszystko jest subiek

tywne, (czy też intersubiektywne). Powyższą zasadę 

ilustruje cytat z książki Ja i Ty: 

„Teraźniejszość nie jest czymś zwiewnym 

i przemijającym, to coś, co czeka i jest 

obecne naprzeciw nas. Przedmiot 

zaś nie jest trwaniem, lecz bez

ruchem, zatrzymaniem się, 

zaprzestaniem, usztywnieniem, 

przerwaniem, brakiem rela

cji, brakiem obecności. Istoty 

przeżywa się w teraźniejszości, 

przedmioty w przeszłości" (ib.). 

Relacja Ja z Ty jest zawsze bez

pośrednia, co oznacza, że nie 

ma i nie potrzebuje pośredników 

(zarówno innych osób, jak i pojęć, idei, 

słów). Buber twierdził, że w chwili, gdy trwa 

autentyczny dialog między Ja i Ty, nie może być mię

dzy nimi żadnej wiedzy, fantazji, zakotwiczenia w poję-

ciowości. Postrzeganie w chwili bycia w relacji zmienia 

się z analitycznego w holistyczne. Jeśli w danej chwili 

pojawi się jakiś element pośredniczący - staje się on 

automatycznie przeszkodą dla dalszego dialogu, odłą

cza bowiem Ja od Ty: „tylko tam, gdzie rozpadły się 

wszelkie środki, dokonuje się Spotkanie" (ib.). 

Co ciekawe, według Bubera w podmiotowy rodzaj rela

cji można wejść nie tylko z drugim człowiekiem, lecz 

także z każdym innym przejawem życia, np. z drzewem. 

O relacji bowiem nie świadczy żadna cecha czy cha

rakterystyka partnera w dialogu (czyli to, kim jest), ale 

postawa, jaką ma on wobec partnera (czyli to, jak wobec 

niego jest). W myśl zasady dialogicznej relacja może 

trwać, nawet jeśli człowiek czy istota, do której mówię 



Ty, w swoim doświadczeniu nie uświadamia sobie 

tego. Jeśli zachowam podmiotową postawę i podejście 

wobec rosnącego dębu - mogę być z nim w relacji Ja-Ty, 

mimo iż dąb ten prawdopodobnie nie zdaje sobie z tego 

sprawy (choć o tym ostatnim mogę tylko przypuszczać). 

Bycie w relacji Ja-Ty oznacza możliwość przyjęcia okre

ślonej postawy przez podmiot doświadczenia. 

POJĘCIE SELF W PSYCHOTERAPII GESTALT 

Peter Philippson w książce The Emergent Self (2009) -

w całości poświęconej zagadnieniu self w psychote

rapii Gestalt - w prostych słowach przedstawia istotę 

całej koncepcji. Wychodzi od stwierdzenia, że ist

nieją dwie grupy słów służących opisowi namacalnej, 

obserwowanej przez nas rzeczywistości. Do pierwszej 

zalicza rzeczowniki-takie, jak „stół", „kamień", 

„komputer". Te słowa opisują rzeczy, 

których możemy dotknąć, zobaczyć, 

użyć, wskazać na nie - gdy wej

dziemy z nimi w rodzaj relacji. 

Niezależnie jednak od tego, 

czy wejdziemy z nimi w kon

takt, czy nie - są to słowa 

określające istotę danej rze

czy i właściwie każdy czło

wiek bez większych patologii 

w obrębie narządów zmysłów 

będzie mógł je zarejestrować, 

rozpoznać i nazwać. Drugim 

rodzajem słów są określenia służące 

opisowi (jak się okazuje w sposób natu

ralny związane z czynnością porównywania): 

„duży", „mały", „ciężki", „gładki". Takie słowa nie mają 

właściwie żadnego znaczenia, jeśli nie będziemy znali 

ich przeciwwagi, drugiego bieguna. Jeśli powiem, że 

koń, którego widzę jest duży - będzie to oznaczało 

prawdopodobnie, że moje wcześniejsze doświadcze

nia z końmi dotyczyły niższych wierzchowców. Dla 

innej osoby ten sam koń może być koniem średniej 

wielkości. Teoria relacyjnego, czy - jak proponuje 

Philippson - „wyłaniającego, wynurzającego się" self, 

zakłada, że interesujące nas pojęcie należy do drugiej 

kategorii słów, do których istnienia potrzeba porów

nania z Innym. Nie jest to więc kategoria rzeczy, lecz 

specyfika tego, co i jak wynurza się, wyłania w danej 

sytuacji. Self nie jest rzeczą, lecz dzianiem się. 

Self nie jest rzeczą, 

lecz dzianiem się 

Podstawowa różnica w definiowaniu self przez gestal-

tystów w porównaniu z przedstawicielami innych 

podejść psychoterapeutycznych jest taka, że pojmuje 

się tu self jako funkcję pola fenomenologicznego - nie 

zaś jako właściwość przypisaną jednostce, względnie 

stałą w czasie. Przejaskrawiając dla potrzeb niniej

szego artykułu różnice między podejściami, możemy 

przyjąć, że teoretycy innych modalności psychotera

peutycznych posługują się terminem self jak pojęciem 

z ustalonym desygnatem: za self uznają zwykle okre

śloną istotę, kształt Ja - związaną z ciągłością i toż

samością. To, w jaki sposób Ja funkcjonuje w świecie, 

opisuje właśnie struktura self - względnie niezmienna 

w czasie, dająca się zamknąć w ramy opisowe. W psy

choterapii Gestalt jest zgoła inaczej - pojęcie struk

turalne self jako takie nie istnieje, ponieważ self jest 

wciąż zmienne, dynamiczne, jest w ciągłym ruchu. 

Ta płynna i w pierwszym wrażeniu trudno dająca 

się uchwycić definicja to efekt osobistych inspira

cji twórców Gestaltu. Widać w niej wyraźne 

nawiązania do opisanej wyżej koncepcji 

Martina Bubera, przekonań Sorena 

Kierkegaarda, rozmyślań na temat 

człowieczego wyboru Martina 

Heideggera oraz koncepcji 

osobowości jako procesu 

Harry'ego Stacka Sullivana 

(Clarkson i Mackewn, 2008). 

Definicja self, która powstała 

dzięki tym wpływom jest 

wieloaspektowa i złożona, 

a jednocześnie spójna. 

W myśl założeń psychoterapii Gestalt 

jednostka jest pewnym potencjałem, 

który wciąż się rozwija, a zatem bardziej staje się, 

niż jest. W każdej chwili ma ona prawo wyboru spośród 

posiadanych możliwości, a poprzez podejmowane 

decyzje coraz bardziej stwarza samą siebie (szczegól

nie ważnym dylematem, przed którym staje człowiek, 

jest heideggerowski wybór pomiędzy autentycznym 

i nieautentycznym sposobem istnienia). Ponieważ 

mowa tu o ciągłym ruchu i zmianie w czasie, osobo

wości człowieka nie da się zdefiniować jako mierzalnej 

struktury, tym bardziej że Ja - w oparciu o filozofię 

Bubera - może definiować siebie tylko w odniesieniu 

do innych, a każdy Inny jest „różny" - potencjalnie ist

nieje więc nieskończona liczba definicji siebie samego. 

Sceptycy mogliby w tym miejscu stwierdzić, że 

self w Gestalcie jest wobec tego tworem nigdy nie

oznaczonym i trochę „przypadkowym", płynącym 

w niewiadomym kierunku wraz ze zmieniającym 



się doświadczeniem. Istnieje jednak pewna zasada 

integrująca wszystkie działania jednostki, porządku

jąca je, nadająca im kierunek i cel - mowa o zasadzie 

samoregulacji (zaczerpniętej przez Perlsa z koncep

cji samorealizacji Kurta Goldsteina), którą rządzi się 

każde nieneurotyczne Ja. Samoregulacja to natu

ralna tendencja człowieka do utrzymywania stanu 

równowagi oraz takiego działania w świecie, które 

odpowiada potrzebie obecnej w danej chwili (Silis 

i in.,1999). W głębszym sensie samoregulacja jest pro

cesem urzeczywistniania samego siebie, stawania się 

coraz bardziej sobą. Self- nie będąc więc ani rzeczą, 

ani strukturą, jest postrzegane przez gestaltystów 

jako podlegający ciągłym przemianom proces samo-

-organizowania się w zmieniającym się środowisku. 

Skoro self to inaczej aktualny styl twórczego przystoso

wania jednostki w określonym polu, możemy 

przyjąć, że pytając o nie, pytamy o spo

sób bycia jednostki w danej chwili, 

w danym miejscu - nie zaś o nią 

samą, o jakąś jej charakterystykę. 

Jak pisze Serge Ginger w swojej 

Sztuce kontaktu: „Moje self jest 

wysoce zmienne i głęboko 

związane z fenomenologicz

nym postrzeganiem świata, 

przedkładającym chwilowy, 

subiektywny proces nad poszu

kiwanie trwałych, zobiektywizo

wanych jakości bytu" (2004). 

Współcześni badacze psychoterapii 

Gestalt (m.in. Spagnuolo-Lobb, 2011, 2013) są 

zdania, że takie postrzeganie self bierze się dziś nie tyle 

z chęci odrzucenia struktury i z góry określonych kry

teriów, (a więc tak charakterystycznego dla twórców 

naszego podejścia buntu wobec czegoś zastanego), 

ile z przyjęcia bardziej humanistycznej perspektywy: 

zadaniem bowiem każdego, kto decyduje się zgłębiać 

naturę ludzką, jest uznanie prymatu tego, co dzieje 

się spontanicznie nad ustrukturalizowanym opisem 

w kategoriach umożliwiających dokonanie wyczerpu

jącej charakterystyki. Korzystanie z zastanych pojęć 

wydaje się pociągające, bowiem łatwiej jest wówczas 

coś uchwycić, nazwać - jednak opis zawsze wymyka 

się chwili obecnej, zawsze bardziej dotyczy czegoś, 

co już było i co należy do przeszłości, niż czegoś, co 

jest obecne w bezpośrednim doświadczeniu w tu 

i teraz (por. kwestię teraźniejszości relacji u Bubera). 

Zamykanie człowieka w schematy pojęciowe, 

W głębszym sensie 

samoregulacja jest procesem 

urzeczywistniania 

samego siebie 

ocenianie go przy użyciu standaryzowanych skal jest 

zbytnim redukcjonizmem i niesie ze sobą ryzyko uni

cestwienia tego, co w nim najbardziej nieuchwytne -

istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że z podmiotu 

naszych obserwacji stworzy się uprzedmiotowiony 

obiekt badań, niemający już nic wspólnego z pier

wotną, autentyczną jakością. 

PERSPEKTYWA GABINETU: DYNAMIKA 
SELF I JEGO FUNKCJE JAKO ELEMENTY 
CAŁOŚCIOWEJ DIAGNOZY PROCESU KLIENTA 

W jednej ze swoich książek Fritz Perls napisał: „Jeśli 

jednostka ma przetrwać w świecie - musi się ciągle 

zmieniać" (1976). W koncepcji Gestalt - inaczej niż 

w innych podejściach terapeutycznych - nie istnieje 

definicja „zdrowej osobowości" rozumia

nej jako zestaw określonych cech lub 

zachowań, jakie powinno się prze

jawiać, by zostać uznanym za 

„zdrowego" lub „normalnego". 

Nie istnieje też podobna do 

nozologicznej klasyfikacja 

zaburzeń i chorób, ponie

waż psychopatologia jako 

nauka diagnozująca pacjen

tów i dzieląca ich na katego

rie, jest nie do pogodzenia 

z gestaltowską perspektywą 

procesu (van Baalen, 1999). Póki 

osoba bierze czynny udział w pro

cesie samorealizacji, żyje w zgodzie ze 

sobą i umiejętnie dostosowuje swoje funk

cjonowanie do zmieniających się wciąż warunków 

pola - wszystko jest tak, jak być powinno. Sygnałem 

świadczącym o ryzyku psychopatologii jest raczej 

nadmierna schematyczność reakcji, będąca skut

kiem usztywnionych gestaltów z przeszłości. Tego 

typu funkcjonowanie zubaża doświadczenie self -

człowiek przestaje być twórcą swojego życia, coraz 

bardziej stając się nieobecnym odtwórcą - w efekcie 

może stać się zaprzeczeniem samego siebie, bar

dziej egzystować, niż żyć. W procesie psychoterapii 

Gestalt to, co pomaga klientowi odkryć na nowo 

moc jego możliwości, to nie tylko wiedza na temat 

tego, co w jego historii nie było dla niego dobre, ale 

przede wszystkim eksperymentowanie z nowymi 

możliwościami wchodzenia w kontakt i tworzenia 

nowych twórczych przystosowań do środowiska 

(Spagnuolo-Lobb, 2013). 



Gestaltysta, diagnozując proces klienta, powinien 

zatem zwracać uwagę głównie na to, czy self klienta 

jest dynamiczne i czy ma zdolność do elastycznego for

mowania się na granicy kontaktu, we wspólnym, wciąż 

zmieniającym się polu fenomenologicznym relacji, 

jaka dzieje się w gabinecie. Terapeuta powinien także 

brać pod uwagę własne doznania, których doświadcza 

w kontakcie z klientem i traktować je jako wskazówkę 

w diagnozie fenomenologicznej - jeżeli bowiem jest 

coś niepokojącego w polu klienta, zaistnieje to rów

nież w polu relacji terapeutycznej. Terapeuta obserwu

jąc, że mimo nieustannie nakładających się na siebie 

cyklów doświadczania sposób adaptacji klienta do 

otoczenia pozostaje niezmienny, może dostrzec, jak 

twórcze niegdyś przystosowanie stało się raczej nie

dostosowaniem, usztywnieniem uniemożliwiającym 

wzrost (Brownell, 2010). 

Ponieważ self jest procesem, nie zaś 

strukturą - powinniśmy w jego opi

sie kierować się nie określonymi 

jego właściwościami (tym, jakie 

to self jest), ale funkcjami (czyli 

tym, jak ono jest). Najbardziej 

znany w literaturze przed

miotu podział funkcji self na 

funkcję id, funkcję osobowości 

i funkcję ego nie wyczerpuje 

prawdopodobnie wszystkich 

możliwości. Serge Ginger (2004) 

dodaje do nich jeszcze funk

cję pośrednią, z kolei Margherita 

Spagnuolo-Lobb (2011) uważa, że są to 

jedynie trzy z wielu możliwych sposobów opisu 

tego, jak człowiek wchodzi w kontakt ze światem. Mimo 

to, na potrzeby niniejszego artykułu przedstawię w krót

kim opisie trzy najczęściej opisywane we współczesnych 

opracowaniach funkcje self. 

1. Funkcja id 

Odpowiada na pytanie o to, jak jednostka wchodzi 

w kontakt ze sobą (wewnętrzne pobudzenie) i ze 

środowiskiem (zewnętrzne bodźce płynące z oto

czenia). Świat id to wszystkie wrażenia i potrzeby 

(zarówno świadome, jak i nieświadome) oraz 

popędy (głodu, zmęczenia, pobudzenia seksual

nego) - innymi słowy wszystko to, co jednostce 

się „przydarza", co jest niezależne od jej wyborów 

(Ginger, 2004). Funkcja id daje organizmowi moż

liwość kontaktowania się nie tylko z otoczeniem, 

ale i z własnymi potrzebami fizjologicznymi oraz 

... self to inaczej aktualny styl 

twórczego przystosowania 

jednostki w określonym polu, 

innymi doświadczeniami i wrażeniami postrze

ganymi jako dziejące się wewnątrz ciała. Gdy 

funkcja id działa w sposób sprzyjający rozwojowi 

self - człowiek żyje w realnym kontakcie ze sobą 

i światem, ma bezpośrednie połączenie z tym, 

co się mu przydarza i co się wokół niego dzieje. 

Można powiedzieć, że sprawnie działająca funkcja 

id jest jak baza do fenomenologicznego uczestnic

twa w realności, autentycznego bycia-w-świecie. 

Ucieleśnione doświadczenie self w dużej mierze 

zależy od bazowego doświadczenia zaufania lub 

braku zaufania nabywanego we wczesnym dzieciń

stwie (Spagnuolo-Lobb, 2013). W wieku dojrzałym 

te pierwsze przeżycia wyrażać się będą w sposobie, 

w jaki osoba wspiera samą siebie i potrafi korzystać 

ze wsparcia środowiska. Im bardziej osoba ufa samej 

sobie - tym pewniej czuje się w otoczeniu, z kolei 

im łatwiej jest jej korzystać z zasobów środo

wiska - tym bardziej uczy się ufać samej 

sobie. Obserwowanie funkcji wspie

rania siebie u klienta jest szcze

gólnie ważnym elementem 

diagnozy fenomenologicznej 

- dzięki dobrze prowadzonej 

terapii osoba z dużym defi

cytem wsparcia (którego nie 

doświadczyła w dzieciństwie) 

może nauczyć się wspiera

nia samej siebie korzystając 

z wyrastającego w polu relacji 

terapeutycznej wsparcia ze strony 

terapeuty - szczególne znaczenie 

w pracy terapeutycznej nadawała temu 

fenomenowi Laura Perls (Amendt-Lyon, 2016) 

2. Funkcja osobowości 

Umożliwia asymilację i rozumienie siebie w per

spektywie czasowej - daje człowiekowi możliwość 

wejścia w kontakt ze środowiskiem na bazie tego, 

kim jest, z jaką prawdą o sobie się utożsamia, za 

kogo się uważa. Funkcja osobowości dotyczy 

przedstawień (reprezentacji) - to znaczy wcze

śniejszego doświadczenia i samowiedzy (Robine, 

1990), wyraża się w odpowiedzi na pytanie: „kim 

jestem?". Wchodzenie jednostki w kontakt ze 

światem będzie zależeć od jej bazowej postawy 

wobec niego i od definicji self, z którą sama się 

utożsamia. Jeśli postrzega siebie jako wycofu

jącego się introwertyka - inaczej będzie radzić 

sobie w sytuacji ekspozycji społecznej, niż osoba 

nazywająca siebie ekstrawertyczną i lubiącą 



wyzwania. Funkcja osobowości jest więc w jakimś 

sensie oparta o swoiste „rusztowanie" zbudowane 

z przeszłych doświadczeń, czy - jak w podanym 

wyżej przykładzie - również cech temperamen-

talnych. Wciąż jednak mowa o funkcji osobowości, 

nie zaś o jej strukturze. W psychoterapii Gestalt 

szczególnie ważny jest kontakt z najróżniejszymi 

„odsłonami samego siebie", różnymi aspektami, 

biegunowościami, często pozostającymi w logicz

nej ze sobą sprzeczności. Człowiek w toku rozwoju 

własnego self, doświadczając czasem kontrastująco 

różnych obszarów własnego Ja (np. poznając siebie 

słabego i silnego, siebie odważnego i wycofanego) 

nie tylko pogłębia samowiedzę, ale i zwiększa możli

wość wyboru tego jak chce dalej być i z czym dalej się 

utożsamiać (co płynnie łączy się z opisaną niżej funkcją 

ego). Z ewidentnym zaburzeniem funkcji osobowości 

mamy do czynienia wtedy, gdy osoba zacho

wuje się w sposób znacznie odbiegający 

od oczekiwań społecznych, kiedy 

sposób pełnienia przez nią danej 

roli nie zgadza się z tym, czego 

się spodziewamy - na przy

kład, gdy 40-letnia kobieta 

opowiada o sobie jak 

0 dziecku, używając zdrob

nień i wyrażeń infantylnych 

(Spagnuolo-Lobb, 2013). 

3. Funkcja ego 

Daje możliwość utożsamiania 

bądź różnicowania się od części 

pola fenomenologicznego. Pozwala 

jednostce oddzielić to, co jest nią, od tego, 

co nią nie jest (funkcja rozdzielania Ja od nie-Ja). 

W funkcji ego leży siła ekspresji wyrażeń „chcę" 

i „decyduję", umożliwiająca dokonywanie indy

widualnych wyborów. Ta siła nie jest wyrazem ani 

impulsu biologicznego (jak w przypadku potrzeb 

i popędów właściwych dla id), ani presji czy wpły

wów społecznych - to raczej kreatywna ekspresja 

całej osoby (Spagnuolo-Lobb, 2013). Funkcja ego 

włącza się w proces kreatywnego dostosowywania 

się do środowiska poprzez umiejętność podejmo

wania decyzji - jest tą funkcją self, która daje jedno

stce poczucie bycia aktywną, sprawczą i działającą 

w sposób dojrzały, ukierunkowany na cel. Funkcja 

ego korzysta z informacji i doświadczeń zebranych 

... potwierdzenie 

egzystencji klienta dziać się 

może w gabinecie tylko na 

drodze inkluzji 

przez pozostałe funkcje self - podejmuje decy

zje stosownie do aktualnych potrzeb (funkcja id) 

oraz do tych cech, z którymi jednostka się utoż

samia (funkcja osobowości). Decyzje, które może 

w danym momencie podjąć, są bardzo różne, w jej 

repertuarze zachowań znajdują się liczne sposoby 

reagowania - od wejścia w bezpośredni kontakt 

z drugą osobą, poprzez najróżniejsze mechanizmy 

unikania kontaktu aż do wycofania. Warto w tym 

miejscu podkreślić, że mimo iż mechanizmy unika

nia kontaktu (takie jak introjekcja, projekcja i retro-

fleksja) należą do funkcji ego, to nie stanowią dla 

niej tylko ograniczenia w zakresie wchodzenia 

w kontakt - równie dobrze mogą być adekwatnym 

rodzajem reakcji w określonym polu3. 

Opisane wyżej funkcje self są nierozłączne. Wydziela 

się je jedynie z powodów retorycznych lub peda

gogicznych, chcąc nieco uporządkować 

wielowątkowy materiał (Robine, 1990). 

Nie ma funkcji ważniejszych i mniej 

ważnych, jedne mogą mieć co 

najwyżej pierwszeństwo przed 

innymi w różnych momen

tach doświadczenia. Gdy choć 

jedna z funkcji przestaje dzia

łać prawidłowo, najczęściej 

cały proces rozwoju self utyka. 

Dobrą ilustracją zjawiska wza

jemnego przenikania się funkcji 

self jest fragment z książki Philippa 

Brownella Gestalt Therapy: A Guide to 

Contemporary Practice (2010): 

„Kiedy czuję jakąś potrzebę fizjologiczną, doświad

czam jej w ciele i to odczucie pomału przechodzi 

w moją myśl - wtedy używam funkcji id. Kiedy 

zaczynam rozróżniać, jakie ono jest - przyjemne 

czy nieprzyjemne i podejmuję decyzję, co dalej -

wówczas używam funkcji ego. Kiedy porównuję 

moje aktualne, właśnie trwające doświadczenie do 

doświadczeń z przeszłości - używam do tego funk

cji osobowości - opowiadam w ten sposób sobie 

samemu historię o tym, kim jestem, w celu tworze

nia sensu w moim życiu - ta historia ma już jakąś 

strukturę, więc w pewnym sensie osobowość to 

nie tylko wciąż toczący się proces, lecz także próba 

uchwycenia struktury" (s. 195)4. 

3 Według Margherity Spagnuolo-Lobb (ib.) możliwość, że dany typ zachowania może być zarówno zasobem, jak i ograniczeniem jest jednym z bazowych dla 
Gestaltu założeń epistemologicznych - gęstaItyści nie powinni dokonywać arbitralnego rozróżnienia na to, co ich zdaniem jest zdrowe, a co patologiczne u klienta, 
póki nie poznają szerszego kontekstu i pola, bowiem nawet największy opór może stanowić wyraz twórczego przystosowania się self do sytuacji. 
4 Fragment książki w tłumaczeniu własnym. 



ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 

Każda jednostka, mimo egzystencjalnej samotno

ści i konieczności życia „samej za siebie", potrzebuje 

drugiej osoby (Innego), dzięki której nabiera poczucia 

istnienia. Martin Buber (1988) twierdził, że w proce

sie dialogu możliwe jest uzyskanie wglądu czy wręcz 

iluminacji związanej z osobistym doświadczeniem 

potwierdzenia swojego Ja przez drugą osobę. To 

potwierdzenie znaczyło dla niego bycie uznanym 

jako odrębna całość, która istnieje niezależnie. Buber 

widział w takim doświadczeniu cel i sens człowieczej 

egzystencji, psychoterapeuci Gestalt przyjmują zaś, 

że autentyczne bycie w kontakcie z drugą osobą jest 

początkiem zmiany w kierunku lepiej funkcjonują

cego self. Każdy z nas ma pragnienie bycia spotyka

nym i potwierdzanym, a nie tylko doświadczanym. 

Tego typu potwierdzenie egzystencji klienta dziać 

się może w gabinecie tylko na drodze inkluzji, czyli 

swego rodzaju włączenia się terapeuty w doświadcze

nie klienta, wczucie się w jego niepowtarzalne bycie 

z jednoczesnym zachowaniem własnej odrębności 

i poczucia tożsamości. Akt tego potwierdzenia drugiej 

osoby wymaga wejścia w jej świat w sposób fenome

nologiczny - bez oceniania, bez oczekiwań, bez zało

żeń, bez pojęć - „tak jak się patrzy na zachód słońca" 

(Zinker, 1991). Aby zaistniało prawdziwie ludzkie spo

tkanie, trzeba, aby terapeuta był obecny w nim przede 
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wszystkim jako człowiek, który dąży do prawdziwego 

spotkania z drugim człowiekiem - z głębi przeżycia 

jednego do drugiego. Terapeuta powinien unikać 

w gabinecie klasycznej sytuacji, w której jedna osoba 

pyta drugą, a rzeczywistością drugiej jest bycie pytaną 

przez pierwszą. Istotą spotkania jest jego relacyjność 

i związana z nią współzależność. Klient doświadczający 

egzystencjalnej pustki adresował będzie swoje woła

nie do tego samego obszaru pustki doświadczanego 

przez self terapeuty (Friedman, 1976). Podobnie z każ

dym innym obszarem klienta - smutek, radość, ból, roz

goryczenie, wstyd, poczucie satysfakcji - każde z nich 

spotkać się może tylko z bliźniaczym odpowiednikiem 

w obrębie zmieniającego się self terapeuty - i tylko 

w tym wspólnym obszarze i doświadczeniu może nastą

pić ich prawdziwe, autentyczne, rozwojowe Spotkanie. 

Psychoterapia powinna tworzyć nowe pole dla przeżyć 

klienta - szczególnie tych niegdyś marginalizowanych 

- i oferować nowy model przeżywania ich w relacji 

z terapeutą w teraźniejszości. Nowy model przeżywa

nia będzie zaś możliwy dla klienta tylko wówczas, gdy 

pozostanie on w relacji z osobą, której self jest wystar

czająco „żywe", zaangażowane i dynamiczne. 

Życzę nam wszystkim jak najwięcej płynności i wol

ności od schematów w procesie urzeczywistniania 

samych siebie. 
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