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Twarzą w twarz, w strefie kontaktu
Wstęp
Gilberto DI PETTA1

Kto zrobił ostatni krok, nie potrzebuje już rusztowania
J. G. Fichte, 1804

Bruno Callieri2 bez wahania nazwałby książkę Francesettiego “viaticum”. Ale czym jest, a
raczej czym było, "viaticum"? Termin ten rozumiany jest w dwóch znaczeniach. Pierwsze
znaczenie zabiera nas do Starożytnego Rzymu, gdzie viaticum oznaczało prowiant
niezbędny do podróży. Drugie znaczenie ma bardziej współczesne pochodzenie i szersze
znaczenie. Viaticum było oferowanym przez kasyno zasiłkiem dla hazardzistów z Monte
Carlo na pokrycie kosztów podróży do domu, kiedy tracili wszystkie swoje pieniądze.
Głównym tematem obu tych znaczeń jest podróż. W pierwszym przypadku jest to podróż do,
w drugim to podróż powrotna. Podróż (ex-perience), w której podróżnik lub wędrowiec
podróżuje lekko, a wszystko, co może ze sobą zabrać, jest niezbędne. Albo dlatego, że
podróż jest długa i ryzykowna i że konieczne jest, aby torby były lekkie, albo dlatego, że
podróżnik zaryzykował i stracił cały prowiant, a wszystko, co może zrobić teraz, to wycofać
się, zabierając ze sobą to, co zostało, czyli samego siebie. W każdym razie, viaticum jest
prawie niczym, a jednocześnie jest niezbędne. Nie jest samą podróżą, ale zbiorem
warunków tej podróży. Innymi słowy, to właśnie na tym skupia się świadomość wędrowca w
trakcie podróży, a zwłaszcza po niej. To viaticum zapewnia bezpieczny jej przebieg i
pozwala podróżnym wyciągnąć z niej wnioski, a także korzystając z własnych zasobów,
dokonywać możliwych wyborów na napotykanych rozdrożach.
Co więc to viaticum Francesettiego i jego terapeutyczna podróż, w którą obiecuje nas
zabrać, ma wspólnego ze strukturą fenomenologicznej (i gestaltowskiej) psychopatologii?
Psychopatologia fenomenologiczna jest niewątpliwie postulatem tej książki, ale w praktyce
zanika, stając się "wewnętrzną", podobnie jak gestaltowskie struktury, aby zrobić miejsce dla
samej czystości lub, jeśli wolimy, dla zanieczyszczenia [oryg. con-tamination]
doświadczania. Dla współdoświadczania. Lub jeszcze lepiej, dla doświadczania siebie jako
wspólnego ucieleśnienia, dwoistości terapeuty i klienta, którzy współtworzą świat, poprzez
współ-czasowość, współ-przestrzenność, współ-istnienie. W ten sposób terapeuta zostaje
poddany krzywiźnie świata pacjenta. Wystawiony na uderzenie tego samego wiatru, pod tym
samym niebem, podparty tym samym gruntem, zagubiony w tym samym morzu. Razem
poruszani, razem zapuszczają korzenie. Struktury psychopatologiczne nie są samą podróżą,
tak jak nie jest nią viaticum, ale reprezentują możliwość uchwycenia zarówno podstawowych
elementów podróży jak i momentów, gdy przekształcają się one w wydarzenia.
Odkąd (jakieś dwa wieki temu) my, psychologowie, przyjęliśmy na siebie zadanie spotykania
tych, którzy zgubili drogę egzystencji na ziemi niczyjej i nieustannie cierpią na chorobę
życiową, nie robiliśmy nic innego, oprócz budowania koncepcyjnych barier, urządzeń do
filtrowania, metabolizowania i przesyłania katabolitów spotkania. W praktyce konsekwentnie
budowaliśmy ogrodzenia i szukaliśmy parametrów, aby wyjaśnić działanie terapeutyczne,
rozkładając je na ruchy, taktyki i dynamiki. Wszystko to w iluzji ich odtwarzalności. Wszystko

2 Bruno Callieri (1923-2012) był jednym z ojców włoskiej psychopatologii fenomenologicznej.
1 Psychiatra, psychopatolog fenomenologiczny.
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to z pragnienia użycia (nawet samych siebie... ) do budowy empirycznych danych, które
można przetworzyć w statystycznym języku nauki pozytywistycznej. Jednak życie nie jest
powtarzalne. Żywa chwila jest ciągła; jest to ciągła teraźniejszość, w której żyjące odłamki
przeszłości można śledzić tylko w pamięci - a nawet wtedy, tylko w impecie, który prowadzi
nas naprzód. W niektórych przypadkach te perfekcyjne machiny psychoterapeutycznego
spotkania stały się tak przerośnięte w swoich modelach, że zaczęły być całkowicie obojętne
wobec samych agentów spotkania (podmiotów (sub-jecti) spotkania). Ponieważ każde
spotkanie obejmuje co najmniej dwóch uczestników, którzy są "wrzuceni" w zdarzenie
spotkania, oni sami zanurzają się w jego atmosferze. Prędzej czy później atmosfera
obejmuje wszystkich uczestników spotkania. Zanurzone podmioty starają się nawiązać
kontakt ze sobą, a czyniąc to, gdy ich wysiłki przysłonięte są mgłą, mogą się ze sobą
zderzyć. Ludzie wyczuwają drogę wokół. Ich ciała (doświadczenia) zderzają się; ich witalne
horyzonty łączą się i/lub kolidują. "Tworzą" dla siebie nowe horyzonty znaczenia (horyzonty
te nie są “tworzone" za nich), które pozwalają dostrzegać, bezpośrednio, wyłaniające się
fenomeny. Nabierają kształtu. W końcu oboje, terapeuta i klient, wyłaniają się ponownie.
Wszystko to jest niesamowicie żyjące i niewiarygodnie ożywione, żywe i in vivo – jest to
zapewne zbyt wiele, aby można było to ująć w jakiś schemat. Prawdopodobnie próba
schematyzacji i operacjonalizacji wydarzenia, które jest za każdym razem spotkaniem
interpersonalnym, i które jednocześnie stanowi spotkanie terapeutyczne, jest tak naprawdę
zbyt ambitna. Błąd metodologiczny może sprawić, że spotkanie straci jakiekolwiek
znaczenie. Nie jest tak jednak w przypadku próby jego opisania lub próby wyrażenia tego,
co się dzieje kiedy spotkanie się wydarza, gdy się rozwija, podążając za ejdetycznym
śladem, który pozostawia, jak jasny ślad na nocnym niebie. Tym właśnie zajmuje się
Francesetti.
W całej książce Francesetti odtwarza ogólne kroki, które doprowadziły nas tam, gdzie
jesteśmy, zdecydowanie oddzielając drogę modelowania choroby od drogi zrozumienia i
zbliżania się do niej. Ten epistemo-historyczny przekaz jest istotny. Dobrze, aby podróżnik
dowiedział się, co było przed rozpoczęciem podróży i uświadomił sobie, jak daleko podróż,
w krajobrazie interpersonalnym, odbiega od statycznej mapy geograficznej. Dobrze jest
pamiętać, jakie były i są techniki proponowane przez zgromadzoną wiedzę o spotkaniu. Bo
w pewnym momencie podróży, znajdziesz, po dokonaniu niezbędnych zmian, te same słupy
Heraklesa, które uważałeś, że pozostawiłeś za sobą. Poza nimi zgubisz się razem ze swoim
klientem i będziesz musiał podążać za "wzrokiem", „wyczuwając" drogę naprzód, czy ci się
to podoba, czy nie. Kluczowy punkt leży w niepodważalnym fakcie, jak stwierdzono w tej
książce, że terapeuta jest częścią spotkania; należysz do spotkania i żaden model nie może
cię uratować przed spotkaniem, pomóc ci go uniknąć lub uwolnić się od spotkania.
Spotkanie Francesetti opisuje w tej książce trafnie i zwięźle, jako radykalne bycie-tam twarzą
w twarz. Radykalne dotknięcie. Radykalne uczucie. Bez dróg ewakuacyjnych, bez skrótów,
bez poprawek. W ten sposób, jako pasażerowie, wyruszamy, odciążając się od znanego i
znajomego (epoché), w podróż do tajemnicy ludzkiego cierpienia. Podróż do ciemnych
lasów Dantejskich, w dzicz samobójstwa, z odciętymi ścieżkami i na szczęście także, do
polan, gdzie Erlebnisse są chwytane w przestrzeni własnego ciała, w pobliżu kluczowej
strefy kontaktu. O ile Francesetti stara się być "poprawny politycznie" w tej książce i
przedstawić współczesne trendy w neuronaukach, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak
w praktyce ludzka egzystencja i życiowa choroba stanowią dla nauki pozytywistycznej
nierozwiązane kwestie epistemologiczne, tajemnicę. Pragmatyczne (bezstronne) podejście
uznaje, że warto operować tym, co może być zoperacjonalizowane, pozostawia zaś bez
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operacjonalizacji wszystko to, co nie może być na ten moment wyrażone w strukturalnych
formułach różnych modeli.
Stąd jako podróżnicy-terapeuci wpadamy w paradoks, że aby cokolwiek zrozumieć, musimy
porzucić lub zawiesić osąd (epoché) modeli będących w naszym posiadaniu, jednocześnie
zachowując żywe w nas a priori podejścia fenomenologicznego i gestaltowskiego. Jeśli
chcesz być naprawdę otwarty na spotkanie z drugim, jeśli chcesz autentycznie spotkać go w
jego dramacie, to jako terapeuta musisz ściągnąć swoją epistemiczną tarczę i bezbronnie
zbliżyć się ku drugiemu, gotowy i chętny do bycia niezakotwiczonym i poruszanym przez
wiatr namiętności, pozwalając mu ochładzać cię lub ogrzewać. Nie jest to w żadnym
wypadku naiwny sposób zbliżania się do spotkania, ani pozwalania na to, aby spotkanie
przyszło do ciebie takie, jakie jest. Jest to raczej sposób szanowania, starannego chwytania
i "wykorzystywania" przypływów i faz księżycowych, rytmu i oddychania, sposób
przekształcania w poezję prozy świata unerwionego i unaczynionego bólem i historią drugiej
osoby, człowieka naprzeciwko ciebie, obok ciebie. Osoba ta stała się wyjątkowa dzięki jej
impetowi i desperacji. Pozycja terapeuty, jak to przedstawił Francesetti, jest pozycją istoty,
która jest zarówno pokorna, złożywszy swoją tarczę, jak i bohaterska, ponieważ porusza się
naga w całym swoim życiu w kierunku spotkania z drugim. Terapeuta porzuca dystansującą
maszynerię, aby pojąć prawdę. Prawda. Prawda życia. Jaka jest prawda o życiu? Uśmiech,
łza, ból, ruch ciała, gest, atmosfera. Świat. Piękno, które w pewnym momencie ujawnia cały
wycierpiany ból. Innymi słowy, to nic, czego nie można zrozumieć bez uśmiechu, płaczu,
ruchu, pozostania więźniem tej samej atmosfery. Oznacza to chodzenie z klientem, nigdy
pozostawanie w bezruchu. Tańczenie i zatrzymywanie się, aż znajdzie się wyjście dla nich
obu. Albo dla obu, albo dla żadnego. Ponieważ terapeuta odradza się z każdym istotnym
punktem zwrotnym dla klienta. Gdy coś umiera w terapeucie - klient upada; za każdym
razem, gdy coś zostaje porzucone - wybór jest utracony. Żaden model tego nie rozważa.
Żadna płatność nie może tego spłacić, żadne życie prywatne, żaden powrót do domu, żadna
kariera, żadna pochwała - nie może tego wynagrodzić. Zakorzenienie spotkania w
przed-dualistycznym świecie jest tymczasowym celem podróży – jest największym darem i
nagrodą za wszystko.
To poczucie spotkania, które wyłania się z tej książki, czyni z nas wszystkich niepewnych
nowicjuszy na równi z naszymi klientami. To sprawia, że jesteśmy dumni z naszego zawodu.
Sytuacja, krajobraz, horyzont, atmosfera; to są kamienie milowe, które Francesetti opisuje.
Punkty zakotwiczenia, które oferuje terapeutom, narażonym na porywy bólu i odgłosy fal,
kiedy nie możesz poruszać się samodzielnie; gdy czasami jesteś zbyt zagubiony, żeby się w
ogóle poruszyć. Aż nagle, udaje ci się wpaść w rytm i poczuć, jak należy się poruszać.
Czujesz drugiego. Próbujesz nawiązać kontakt i go znajdujesz. Znajdujesz go, a potem go
gubisz. Próbujesz jeszcze raz. Ryzykujesz. Podejmujesz wezwanie. Chwytasz to. Widzisz
to. Wąchasz to. Słyszysz to. Słyszysz siebie. Widzisz siebie. Jesteś widziany. Jesteś
słyszany. I zdajesz sobie sprawę, że przestrzeń między tobą a klientami, przestrzeń żywa i
dzielona przez was, wcale nie jest pusta. Nie jest już pusta, ale nie jest jeszcze "wami".
Istnieje medium, macierz, która poprzedza i podąża za terapeutą i klientem, zbliżając ich do
siebie i oddalając. Macierz ta nie jest międzyosobowa; jest kosmiczna. To jest świat życia,
obejmujący wszystko, nawet cierpienie, radość i śmierć. Powrót do tego świata życia jest
sam w sobie terapeutyczny, ponieważ jest nieuchronnie przekształcający, tak jak wszystkie
przeżywane chwile, kiedy ich azymut wskazuje na przyszłość. I to zarówno dla terapeuty, jak
i dla klienta. Ta psychoterapia, ta podróż, w której terapeuta i klient razem wyruszają na tę
niezwykłą chemin de vie [ścieżkę życia], jest historią, która dopiero zostanie napisana. Jest
ludzka, ale jednocześnie wykracza poza człowieka. Jest żywa i wzywa terapeutę, który
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praktykuje, aby móc poczuć życie, chwytać, tworzyć je i przyjmować; pozwolić sobie na to,
aby się pomylić i zaskoczyć jego targnięciom.
Na tej drodze, która otwiera się na przyszłość, to "lekkie" viaticum Gianniego Francesettiego
jest prawdziwym towarzyszem podróży, z którym można przystanąć  pomiędzy spotkaniem a
spotkaniem. Takim, który pozwala się spotkać się ze sobą, gdy tylko jest to możliwe, a
przynajmniej gdy zapada noc, zmuszając podróżnika do zatrzymania się i do odpoczynku,
serce do wyciszenia, a wzrok do zatracenia się w końcu w spojrzeniu drugiego człowieka.

6



Wprowadzenie do wydania angielskiego
Gianni FRANCESETTI

Niniejsza książka3 została pierwotnie napisana dla hiszpańskojęzycznych czytelników na
prośbę przyjaciółki i koleżanki, Carmen Vazquez Bandin. Jest to krótkie wprowadzenie do
podstaw perspektywy psychopatologicznej, która w ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwinęła
się poprzez integrację psychopatologii fenomenologicznej i psychoterapii Gestalt. Stąd
nazwa psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska. Odnosi się ona do sposobu
rozumienia ludzkiego cierpienia z perspektywy podejścia fenomenologicznego i perspektywy
pola. Z tych podstaw wyłania się radykalnie relacyjna lektura opisująca zarówno sposoby
powstawania i manifestowania się cierpienia, jak i sposoby działania psychoterapii.
Efekt tej eksploracji ma ogromny wpływ na praktykę kliniczną: psychopatologia staje się
badaniem form nieobecności, a psychoterapia staje się sztuką obecności.
Perspektywa ta jest częścią nurtu psychoterapeutycznego, który w wielu krajach jest coraz
częściej identyfikowany jako Włoska Szkoła Terapii Gestalt. Ta nazwa jest niewłaściwa z
dwóch powodów: po pierwsze, we włoskiej terapii Gestalt istnieją również inne prądy, nawet
całkowicie odmienne [od tu prezentowanego], z drugiej strony z kolei korzystamy tu z
dorobku wielu wybitnych autorów, którzy nie są Włochami (znajdziecie ich w odniesieniach
bibliograficznych). Prawdą jest jednak, że początki tej perspektywy psychopatologicznej są
zakorzenione w rozważaniach teoretycznych Instytutu Gestalt HCC (współkierowanego
przez Margheritę Spagnuolo Lobb i Giovanniego Salonia w latach 1979-2007, a następnie
podzielonego na Instytut Gestalt HCC Włochy i Gestalt Institute HCC Kairos) i że znaczna
część literatury pochodzi z tej szkoły i jej kreatywnych owoców. Jest wśród nich Instytut
IPsiG - Międzynarodowy Instytut Terapii Gestalt i Psychopatologii, który wraz z GS - Gestalt
Studia (Czechy) - zrodził Turyńską Szkołę Psychopatologii. Ważnym krokiem w
rozpowszechnianiu tej perspektywy było opublikowanie w roku 2013 Psychoterapii Gestalt w
praktyce klinicznej (Francesetti, Gecele, Roubal, 2013), szybko przetłumaczonej i
opublikowanej w dziewięciu językach oraz organizacja Międzynarodowych Treningów
Psychopatologii, które prowadziliśmy we Włoszech z Margheritą Spagnuolo Lobb w latach
2010-2020.
W niniejszym tekście moim celem jest zarysowanie wprowadzenia do tej koncepcji
psychopatologii, aby określić - choćby tymczasowo - jej zakres i wskazać pewne jej
podstawy. Jest to wstęp do psychopatologii; nie jest to opis różnych form, jakie przyjmuje
cierpienie, ale wstęp do sposobu rozumienia samej psychopatologii i jej związku z diagnozą i
terapią. Postanowiłem spróbować opisać złożoność zjawisk klinicznych w krótki i prosty
sposób. W ten sposób starałem się dać czytelnikowi wgląd w tę perspektywę bez
konieczności badania myśli wszystkich autorów i tomów literatury, na których spoczywa
lekkość tego tekstu. Aby lekko podróżować zostawiłem na ziemi sporo balastu, którego
czytelnikowi zapewne będzie w wielu miejscach brakowało. Starałem się nadrobić tę lukę,
wskazując bibliograficzne odniesienia do niezbędnych rozszerzeń i uzupełnień.
Mimo, iż jest to mało ambitne wprowadzenie, ma ono na celu nakreślenie konkretnego i
oryginalnego sposobu rozumienia ludzkiego cierpienia, który ma pomóc klinicystom zbliżyć
się do tego cierpienia i zająć się nim.

3 Książka jest dostępna w języku hiszpańskim (2019), włoskim (2020), portugalskim (2021),
angielskim (2021) i będzie opublikowana w języku rosyjskim, francuskim i niemieckim.
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Edycja hiszpańska została przyjęta z dużym zainteresowaniem zarówno w Hiszpanii, jak i w
Ameryce Łacińskiej, a niektórzy koledzy poprosili mnie o udostępnienie jej w innych
językach. Ich wsparcie zmotywowało mnie do przejrzenia pierwszej edycji i rozwinięcia
części, które zostały potraktowane zbyt zwięźle.
Angielskie wydanie zawiera przedmowę Gilberto Di Petta, jednego z głównych
współczesnych psychiatrów i psychopatologów fenomenologicznych. Dziękuję Gilbertowi za
zapoznanie czytelników z treścią tej książki i za dostarczenie znaczących teoretycznych i
historycznych ram. Nie jest on terapeutą Gestalt i przez ten wybór chcę rzucić światło na
wspólną płaszczyznę, jaką terapia Gestalt ma z psychiatrią fenomenologiczną, oraz na
wspólne dążenie, które moim zdaniem powinno być coraz bardziej powszechne: stworzenie
praktyki klinicznej opartej na teorii pola.
Jean-Marie Robine zaproponował, aby zaprosić kilku kolegów do napisania komentarza do
tej książki. Zapytałem więc Carmen Vazquez Bandin (która napisała przedmowę do
pierwszego wydania hiszpańskiego), Lynne Jacobs i Dana Blooma. Jest to troje znakomitych
uczonych i bardzo doświadczonych terapeutów i trenerów. Jestem im wdzięczny za to, że
poświęcili czas (jeszcze raz!) na przeczytanie mojego tekstu i podzielenie się swoją opinią
na jego temat. Czuję się uprzywilejowany ich przyjaźnią i możliwością pozostawania z nimi
w dialogu. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki jesteśmy podobni i sposób, w jaki się
różnimy.
Szczególnie dziękuję Nurii Maldonado za jej pracę w tłumaczeniu na język angielski,
Michelle Seely za korektę tekstu i Elisabeth Kerry Reed za korektę ostatecznego rękopisu.
Moją wdzięczność kieruję również do Jean-Marie Robine'a za opublikowanie tej angielskiej
wersji "lekkiego wprowadzenia".
Mam nadzieję, że ten przedsmak zainspiruje czytelnika zarówno do zapoznania się z
obszerną literaturą, na której opiera się ta książka, jak i do dalszego zgłębiania jej
perspektywy poprzez nowe publikacje i konkretne szkolenia kliniczne, które oferuje Turyńska
Szkoła Psychopatologii.
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1. Korzenie tekstu

Psychopatologia fenomenologiczna ma długą tradycję zapoczątkowaną przez Jaspersa
(1963) w jego tekście Psychopatologia ogólna (General Psychopathology) z 1913 roku.
Rozwinęła się ona w metodę badania i opisywania subiektywnych doświadczeń tych, którzy
cierpią, poprzez przyjęcie postawy jak najbardziej wolnej od przyczynowo-skutkowych
uprzedzeń i podkreślenie wyjątkowości oraz wartości każdego doświadczenia.
Rok 1913 był bardzo ważny dla psychopatologii: oprócz publikacji Jaspersa inaugurującej
psychopatologię fenomenologiczną, Hideyo Noguchi wyizolował Treponema pallidum,
patogen odpowiedzialny za kiłę obecny w mózgach pacjentów, którzy zmarli z powodu
postępującego paraliżu. W ten sposób pokazał on, że ta forma demencji jest wywoływana
przez bakterię kiły.
Odkrycie to miało paradygmatyczny efekt: uznano je bowiem za potwierdzenie tego, że
choroby psychiczne są chorobami mózgu i że po prostu, aby je wyleczyć, trzeba odkryć i
usunąć ich przyczynę organiczną. Perspektywa każdego z tych dwóch paradygmatów jest
wyraźnie różna. Fenomenologia interesuje się subiektywnym doświadczeniem pacjenta i
jego sposobem bycia w świecie i aby zbliżyć się do tego, konieczne jest słuchanie pacjenta z
jak największą otwartością i afektywną identyfikacją. Badania biologiczne zaś skupiają się
na organicznych przyczynach zaburzeń, a relacja z pacjentem jest wtórna wobec tego celu.
W istocie, kiedy organiczna przyczyna zostałaby zidentyfikowana, diagnoza mogłaby być
wykonana poprzez badanie instrumentalne lub laboratoryjne, jak to robią na przykład
kardiolodzy, bez konieczności słuchania pacjenta. Jednak ponad sto lat po odkryciu
Noguchiego, diagnoza psychiatryczna nadal jest funkcją słuchania i spotykania tych, którzy
cierpią. Do tego klinicyści muszą się przygotować. Te dwa paradygmaty są nieredukowalne,
radykalnie różne, jeden ma na celu zrozumienie przeżywanego doświadczenia, drugi
wyjaśnienie procesów biologicznych (Jaspers, 1963), ale są one również do pogodzenia.
Idealnie psycho- klinicysta potrzebuje obu: aby móc poznać doświadczenie pacjenta, musi
on posiadać możliwość słuchania fenomenologicznego; aby korzystać z psychofarmakologii
(lub diagnostyki różnicowej, lub nawet po prostu być w stanie rozmawiać z psychiatrą)
trzeba znać - lub przynajmniej rozpoznawać - biologiczne korelaty doświadczeń
psychopatologicznych.
Fenomenologia jest zasadniczym i niekiedy niestety zaniedbywanym wkładem w psychiatrię.
Zapoczątkowuje postawę terapeutyczną, która jest szczególnie uważna i szanuje
podmiotowość pacjenta, jego specyfikę i formę jego struktury. Psychopatologia
fenomenologiczna, podobnie jak ruch fenomenologiczny w filozofii, nie jest ujęta w
systematyczną ramę dyscypliny, ale raczej można ją odnaleźć w złożonych eksploracjach
wielu autorów, którzy rozwinęli swoje doświadczenie kliniczne w świetle perspektywy
fenomenologicznej (Galimberti, 1979). Mimo, że perspektywa ta “jest w mniejszości” we
współczesnej psychiatrii, ostatnio zainteresowanie nią rośnie i przybywa publikacji na jej
temat (Stanghellini, Broome, Raballo i in., 2019).
To otwiera oryginalne rozumienie psychopatologii i odkryć klinicznych, które wspierają
autentyczne spotkania z tymi, którzy cierpią. Autentyczne oznacza tu międzyludzkie, nie
uprzedmiotowiające, nadające wartość każdemu doświadczeniu, nawet najbardziej
niezrozumiałemu, nie rezygnując z poszukiwania znaczenia i uzdrawiając w ten sposób
konstytutywną samotność tych, którzy cierpią (Borgna, 2019). To stanowisko jest etyczne,
nawet zanim staje się kliniczne.
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Metoda fenomenologiczna wymaga (klinicznego)4 ukłonu w stronę pacjenta, umieszczając
każdy osąd w nawiasie (époché)5, nie w naiwnym sensie nieposiadania uprzedzeń
(hermeneutyka Gadamera nauczyła nas, że nie jest to możliwe), ale w sensie nie
zaniedbywania niczego, co przychodzi do nas, od pacjenta i od nas samych. To kwestia
przyjmowania tego, co czujemy, bez zbyt szybkiego odrzucania lub zakładania
czegokolwiek. To kwestia spojrzenia z zachwytem na to, co się wyłania. Oto
fenomenologiczne nawrócenie, o którym mówił nam Husserl: możliwość spojrzenia na świat
z otwartymi zmysłami, aby uchwycić go jako novum, jako nieustanne źródło nowości (Fink,
1933). Aby to zrobić, trzeba przerwy, dokładnie tak długiej, jak oddech. W tym sensie,
istnienie staje się czasownikiem przechodnim6: do opisania postawy, której wymaga ta
metoda, nie wystarczy powiedzieć "Ja istnieję". "Ja istnieję kto? Ja istnieję co?". Zadajemy
sobie te pytania, ponieważ coś wyłania się przeze mnie, dociera do mnie, a dokładniej:
ex-sists [istnieje - przyp. tłum].
Drugi korzeń tego tekstu, psychopatologia Gestalt, rozwinął się niedawno w polu terapii
Gestalt. Choć możemy znaleźć ważnych poprzedników analizy psychopatologicznej opartej
na psychologii Gestalt (Conrad, 1958), a sami założyciele naszego podejścia (Perls,
Hefferline i Goodman, 1951) mówili o analizie Gestalt, psychoterapia Gestalt, wywodząca
się z psychoanalizy i psychologii Gestalt, z silnym wpływem amerykańskiego pragmatyzmu i
fenomenologii, rozwinęła się w ruchu humanistycznym. W tamtych czasach wywierano silną
kulturową presję na dekonstruowanie ustalonego porządku, w tym establishmentu
medycznego, co sprawiło, że przez długi czas nasze podejście dystansowało się od
psychopatologii w obawie przed piętnującymi skutkami "patologizacji".
Od lat 80. XX wieku, podążając za bardziej ogólnym ruchem w psychoterapii, niektórzy
autorzy Gestalt powrócili do psychopatologicznego dyskursu, głównie po to, aby móc zbliżyć
się do cierpienia, które jest najtrudniejsze w leczeniu (Yontef, 2001; Robine, 2004; Melnick,
2003; 2013; Salonia 2007; Spagnuolo Lobb, 2001). Szczególnie od roku 2000 wzrosła liczba
artykułów na temat podejścia Gestalt do cierpienia psychopatologicznego, wówczas też
rozwinęła się refleksja na temat tego, jak opisywać cierpienie kliniczne w nurcie Gestalt
(Roubal, 2007; Francesetti, 2007; 2012; 2015; Francesetti i Gecele, 2009; 2011; Francesetti,
Gecele i Roubal, 2013).
Szczególnie teoria pola, będąca od początku podstawą terapii Gestalt, otwiera możliwość
przedstawienia wymiaru, z którego nieustannie wyłaniamy się jako podmioty; opisuje nas
jako stworzenia (tj. zawsze w procesie bycia tworzonymi) i fenomeny patosu, tj. te które
powodują cierpienie, którym raczej ulegamy, niż jesteśmy ich twórcami i tak istotne dla
psychopatologicznego rozumienia. Teoria pola pozwala nam na opisanie "jak i co" sprawia,
że istnieje "ja", tj., że “ja” prowadzi do istnienia.
W tym ‘Wprowadzeniu’ zamierzam zaprezentować psychopatologię
fenomenologiczno-gestaltowską, której uczę podczas moich szkoleń i z której korzystam w
swojej pracy klinicznej jako psychiatra fenomenologiczny i psychoterapeuta Gestalt.

6 Istnieć jest czasownikiem przechodnim. Istnienie człowieka / jest czasownikiem przechodnim. /
Niewidocznym dla wszystkich. / Lubię widzieć / dotykać / słuchać. / Widzę co? / Widzenie nie istnieje/
bez przedmiotu, który widzisz/ w istocie podmiot /ustanawia widzenie w swoim świetle. / Ja istnieję. Ja
istnieję kto? / Jaki obiekt dopełnia / w istocie podmiot / który ustanawia moje istnienie. / Huśtanie
zawierzone huśtawce/ twarzy naprzeciwko twarzy nad pojedynczą otchłanią / to nasza podróż. / Nie
istnieję / jeśli ktoś mnie nie podtrzyma (Limone 2020).

5 Epoché (ἐποχή epokhē, "zawieszenie") to termin ze starożytnej greki tłumaczony zazwyczaj jako
"zawieszenie sądu", ale także jako "wstrzymanie zgody".

4 Słowo klinika pochodzi ze starogreckiego κλίνειν klinein co oznacza nachylenie, pochylenie lub
odchylenie.
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Postanowiłem nazwać ją psychopatologią fenomenologiczno-gestaltowską, zachowując oba
terminy i łącząc je myślnikiem [oryg. phenomenological-Gestalt psychopathology].
Zachowuję je oba, ponieważ jeden nie wyczerpuje drugiego: są to dwie różne gałęzie
odmienne pod kątem historycznym, różniące się w przeważającym typie pacjentów i w
swoim podejściu. Połączyłem je myślnikiem, ponieważ z perspektywy, którą tu
przedstawiłem, oba te źródła są niezbędne i integrują się w nową formę, która różni się od
ich sumy i w której oba źródła są już nierozpoznawalne. Te dwie tradycje są zakorzenione
we wspólnym epistemologicznym i etycznym kontekście i razem pozwalają stworzyć
oryginalne spojrzenie na ludzkie cierpienie, otwarte na praktykę kliniczną, gdzie praktyka ta
wydaje mi się płodna i skuteczna. Perspektywa, którą tu prezentuję, opiera się na
fenomenologicznej i gestaltowskiej epistemologii, ale oczywiście jej nie wyczerpuje: w
złożoności, która nie ma końca, można znaleźć lub zbudować inne wizje psychopatologii
zakotwiczone w tych kontekstach. Do tego zachęcam czytelnika.
Próbowałem podzielić tekst na pytania, które otrzymuję najczęściej podczas seminariów. W
trakcie redagowania okazało się, że bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na jedno pytanie,
nie sugerując drugiego. W rezultacie powstała tkanina z nici, które nie są łatwe do
wyodrębnienia, a zatem nieuchronnie się przeplatają. Mam nadzieję, że podążam ścieżką,
która, jak w geometrii fraktalnej, daje możliwość odkrywania kolejnych poziomów głębi i
złożoności.
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2. Czym jest psychopatologia?

Psychopatologia jest szeroko zakrojoną i dyskutowaną dziedziną, w której różne i czasem
sprzeczne ze sobą perspektywy współistnieją ze sobą (Civita, 1999). Mówiąc ogólnie,
psychopatologia jest badaniem cierpienia psychicznego człowieka. Ale ta definicja, choć tak
prosta, kryje wiele pytań, a w szczególności trzy: Czym jest cierpienie? Czym jest psychika?
Jak badane jest cierpienie? Zobaczymy, że różne odpowiedzi na te pytania generują różne
psychopatologie, a te pociągają za sobą różne teorie i metody leczenia. Odpowiedź, którą
staram się wyodrębnić w tym tekście, wywodzi się, jak już powiedzieliśmy, z perspektywy
fenomenologiczno-gestaltowskiej.
Psychopatologia to słowo złożone z trzech korzeni: psycho-, -patho-, -logy, które
etymologicznie mają następujące znaczenia: psycho- od greckiego psychē oznacza
psychikę lub duszę. Wywodzi się ze słowa psychein, czyli "dmuchać". Następnie, -patho- z
greckiego pathos oznaczającego nieszczęście, chorobę lub cierpienie. To pochodzi od
paschein (Indo-Europ.), cierpieć. I -logy z greckiego logos, co można przetłumaczyć jako
mowę, słowo, znaczenie (Cortelazzo i Zolli, 1983).
Psychopatologia jest więc badaniem specyficznego rodzaju fenomenów: fenomenów patosu,
które powodują cierpienie, które można znosić, ale których się nie wybiera; jest to również
źródło z którego wywodzi się pasja, pasywny, patologia i pacjent, a wszystkie te pojęcia
implikują bycie poruszanym przez coś, na co nie decydujemy się świadomie i czemu nie
możemy się łatwo przeciwstawić. Drugim korzeniem jest psychein, nieuchwytny oddech,
który wprawia nas w ruch i sprawia, że czujemy się żywi. Zgodnie z etymologią, psychein -
oddech, psychika, jak powietrze - nie jest ani wewnętrzne ani zewnętrzne, ale wyłania się i
zamieszkuje zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nas. Posiłkując się tą podstawą
etymologiczną, psychopatologię możemy uznać za badanie doświadczeń, których nie
czujemy się ani w pełni sprawcami, ani nie jesteśmy od nich wolni. Doświadczeń, w których
nie możemy w pełni dokonać wyboru, a które dotyczą naszego poczucia bycia żywymi i w
kontakcie ze środowiskiem. W doświadczeniu psychopatologicznym jesteśmy więc mniej
wolni, mniej żywi, mniej istniejący, mniej "oddychający". Jesteśmy obecni mniej, niż
pozwoliłyby na to ograniczenia i potencjał bieżącej sytuacji, jesteśmy mniej artystami
naszego życia (Rank, 1932; Robine, 2006).
Psychopatologia nie oznacza posiadania lub odczuwania ograniczeń: w istocie to właśnie
wtedy, gdy działamy z wolnością i odpowiedzialnością w ograniczeniach egzystencjalnych i
sytuacyjnych, czujemy się najbardziej żywi, pełni i zdrowi. Bycie mniej żywym oznacza nie
istnienie w pełni i kreatywnie: nasza egzystencja może być faktem, poświadczonym
paszportem, natomiast doświadczenie istnienia (etymologicznie ex-sistere, czyli
wychodzenie, wyłonienie, pojawienie) nie jest faktem, ale doświadczalnym procesem, który
zachodzi w naszym życiu bez przerwy i z różnymi rezultatami. Przeciwieństwem ex-sistere
jest in-sistere (Zizek, 2002): co nie może się wyłonić, napiera i staje się pathos. Czasami
czuję, że w pełni istnieję i jestem w pełni żywy, czasami jest tak, jakbym nie istniał, innym
razem nie czuję, że istnieję dla innych, albo czuję, że istnieję za dużo, albo że nie chcę
istnieć itd.
Zmiany w procesie istnienia i obecności, obecności mniej lub bardziej w pełni i swobodnie,
są przedmiotem badań psychopatologii fenomenologiczno-gestaltowskiej. Ponieważ jednak
egzystencja jest zjawiskiem współtworzonym, a podstawową jednostką istnienia człowieka
jest bycie-z-innymi, psychopatologia nie może skupiać się na jednostce, ale skupia się na
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tym, jak jednostka wyłania się z sytuacji, jak się w niej czuje i istnieje oraz w jaki sposób
kontaktuje się z innymi. W tym momencie psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska
jest również egzystencjalna, ponieważ podziela podstawowe założenie egzystencjalizmu,
głoszące, że ludzie są stwarzani w sytuacji, w której się znajdują. Nie są oni postaciami
zdefiniowanymi a priori; natura osoby nie jest ani dobra jak twierdzi Rousseau, ani zła jak
mówi Hobbes. Istota ludzka wyłania się poprzez ograniczenia i wybory. W tym sensie
egzystencja poprzedza esencję (Sartre, 1946). Psychopatologia, z tej perspektywy, nie
znajduję się już wewnątrz mózgu osoby, ani w wewnętrznym świecie jednostki. Jest to
wyłaniający się krajobraz, w którym terapeuci i klienci odnajdują się w spotkaniu. Jest to
deklinacja nieobecności w miejscu, w którym znaleźli się w Heideggerowskim Befindlishkeit
(Gendlin, 1979).
Na zakończenie możemy powiedzieć, że z perspektywy fenomenologiczno-gestaltowskiej
psychopatologia jest badaniem form nieobecności i tego, jak nieustannie dążą one ku
obecności.
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3. Jaki jest pożytek ze studiowania
psychopatologii?

Studiowanie psychopatologii jest przydatne w rozpoznawaniu, rozróżnianiu i rozumieniu
form i procesów ludzkiego cierpienia. Cierpienie to przybiera różne formy: są one
nieskończone w różnicach osobistych (biegun idiograficzny) - nikt nie cierpi jak ktoś inny - a
jednocześnie cierpienie jest powtarzalne (biegun nomotetyczny), ponieważ, chociaż
znajdujemy nieskończoną specyfikę indywidualną w różnych społeczeństwach i kulturach,
sposoby cierpienia istoty ludzkiej są również uniwersalne. W badaniu psychopatologii
spotykamy więc typowe ludzkie drogi cierpienia (na przykład każda depresja wprowadza
pewne typowe doświadczenia, sposoby bycia i odczuwania, pewne tematy egzystencjalne i
relacyjne, a także skłania się ku pewnym typowym wydarzeniom wymagającym typowych
form wsparcia), które w tym samym czasie mają unikalne i niepowtarzalne cechy u każdego
konkretnego pacjenta. W rzeczywistości, to napięcie pomiędzy uniwersalnością a
indywidualnością jest obecne w każdym z nas i w każdej formie ludzkich doświadczeń.
Rozumienie tych doświadczeń poprzez studia psychopatologiczne pozwala przede
wszystkim poznać cierpienie własne, cierpienie, którego sami jesteśmy nosicielami przez
pokolenia. Świadomość ta ma zasadnicze znaczenie w pracy terapeuty, tym bardziej, gdy
stosujemy podejście relacyjne, które odnosi się do osobistego spotkania.
Po drugie, możemy rozpoznawać i rozróżniać formy cierpienia pacjentów, co jest ważne, aby
uznać ich doświadczenia (‘Rozumiem, jak się czujesz’), znaleźć środki niezbędne do terapii
(‘Rozumiem, co jest potrzebne w tej sytuacji’), ocenić ryzyko (‘Rozumiem, o co się martwić’)
oraz ukierunkować się w terapii (‘Rozumiem, w jakim kierunku możemy pójść’). Wiedza na
temat tego, co oznacza cierpienie z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń
obsesyjno-kompulsywnych lub doświadczenia psychotycznego, jakie kwestie są związane z
tymi zaburzeniami, jakie są zagrożenia i możliwości, jaka sieć ma być aktywowana do celów
terapii, jakie są punkty możliwego sojuszu i rozłamu terapeutycznego, jakie są wskazówki i
ścieżki terapeutyczne oraz - co niemniej ważne – jakie są granice i osobiste reakcje
terapeuty, jest niezbędnym wsparciem dobrej praktyki klinicznej. Oczywiście wszystko to
znika w tle niepowtarzalnej wyjątkowości spotkania z pacjentem, ale aby zniknąć w tle, musi
najpierw być świadomą figurą.
Po trzecie, studiowanie psychopatologii wspiera terapeutę w poszukiwaniu znaczenia dla
cierpienia, jakie przeżywa pacjent: jednym z czynników, które mogą zwiększać cierpienie
pacjenta, jest niezdolność terapeuty do postrzegania cierpienia pacjenta jako doświadczenia
obdarzonego poczuciem, kierunkiem i znaczeniem. W rzeczywistości cierpienie nie jest
samo w sobie celem, ale ruchem proceduralnym, który pojawia się w sytuacji i zmierza ku
rozwojowi poprzez fazy transformacji w relacji. Dlatego badanie psychopatologii wspiera
klinicystę w podróżowaniu po terytoriach cierpienia ze świadomością i uwagą, zwiększającą
jego wrażliwość i zdolność do różnicowania tego, co się dzieje, umożliwiając mu uchwycenie
przemian bólu i wspieranie przemian klinicznych. W tym sensie jest podstawowym
narzędziem pracy psychoterapeutycznej.
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4. Czy istnieją różne psychopatologie?

Istnieją różne psychopatologie. W zależności od tego, jak postrzegamy istoty ludzkie i jak
bardzo je redukujemy, pojawiają się różne sposoby konceptualizacji ich cierpienia. Na
przykład można uznać, że "choroby psychiczne są chorobami mózgu" (Griesinger, 1861) i w
ten sposób przypisać cierpienie psychiczne dysfunkcjom mózgu i neuroprzekaźników.
Podejście to pomija jednak fakt, że "istoty ludzkie nie są swoimi mózgami" (Noe, 2010) i
wydaje się mylić etiologię z patogenezą7.
Powszechne w ostatnich dekadach jest na przykład przekonanie, że depresja jest
spowodowana synaptycznym niedoborem serotoniny, a leki przeciwdepresyjne przywracają
ten odpowiedni poziom serotoniny w mózgu. Poza szeroko zakrojoną debatą na temat
skuteczności leków przeciwdepresyjnych (Kirsch, 2009), która ujawnia poważny problem
diagnostyczny w tej dziedzinie (Francesetti i Gecele, 2011; Francesetti, 2014), punkt, który
chcę podkreślić jest logicznym błędem tego klinicznego rozumowania. Wyobraź sobie, że
boli cię ząb i po zażyciu morfiny ból ten znika. Prawdopodobnie nie wyciągnąłbyś wniosku,
że przyczyną bólu zęba był niedobór morfiny; zamiast tego poszedłbyś do dentysty, aby
leczyć swoje ubytki. Fakt, że za pomocą leku czujesz się lepiej nie oznacza, że brak tej
substancji jest przyczyną złego samopoczucia (etiologia), ale raczej, że lek wpływa
korzystnie na proces, w którym pojawia się złe samopoczucie (patogeneza).
Psychopatologia, która ogranicza cierpienie psychiczne do zmian biochemicznych mózgu, z
pewnością nie stymuluje do poszukiwania relacyjnego lub egzystencjalnego sensu
cierpienia, ryzykując w ten sposób przyczynienie się do wzrostu cierpienia, które pochodzi
właśnie z braku możliwości znalezienia sensu w cierpieniu i samotności w tym
poszukiwaniu. Ta psychopatologia może być przydatna w badaniach farmakologicznych, o
ile skuteczność objawowa i sukces komercyjny nie sprawia, że zapomina się, iż wszystko to
opiera się na drastycznej redukcji człowieka. Zapominanie o tym niesie ze sobą ryzyko
oceniania skuteczności w kategoriach czysto symptomatycznych oraz utratę szerszej
perspektywy jakości życia i znaczenia cierpienia jako ewolucyjnego popędu.
Tysiące pacjentów, którzy mieli zabieg lobotomii czołowej w drugiej połowie XX wieku może
zaświadczyć o zniekształceniach, ryzyku etycznym i krótkowzroczności frenologicznego i
objawowego redukcjonizmu. Psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska postrzega
cierpienie jako zjawisko, którego nie można zrozumieć poprzez izolację mózgu czy nawet
jednostki: cierpienie powstaje z pola relacyjnego, przez które osoba przeszła, żyje i w którym
się wyraża. Wiąże się to również ze zrozumieniem cierpienia poprzednich pokoleń, których
pamięć żyje w relacyjnych i biologicznych sposobach bycia. Co więcej, jest to cierpienie nie
tylko psychiczne, ale głęboko ucieleśnione, estetyczne8 w tym sensie, że nasyca korzeń
naszego czucia.
Ta psychopatologia nigdy nie rezygnuje z poszukiwania znaczenia, nawet jeśli wydaje się
ono desperacko nieuchwytne. Minkowski wspomina, że Jung opowiedział mu taką anegdotę:
W klinice, w której pracował przez wiele lat była kobieta, teraz w podeszłym wieku, o której
wszystkie kliniczne i anamnestyczne notatki zostały zagubione. Nikt nie wiedział dlaczego
trafiła do szpitala psychiatrycznego, kiedy była młoda. Pacjentka była nazywana "szewcem",

8 Aisthesis w starożytnym greckim oznacza "odczuwanie", a zatem estetyka jest wiedzą przez zmysły
(Baumgarten, 1750).

7 Etiologia jest badaniem przyczyn zaburzenia lub choroby; patogeneza to sposób, w jaki choroba
nabiera kształtu.
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ponieważ stale poruszała prawą ręką typowym gestem charakterystycznym dla szewców,
gdy wkładali gwoździe do butów. W końcu pacjentka zmarła i na jej pogrzeb przyszedł jej
daleki krewny. Jung podszedł do niego i zapytał go czy wie, dlaczego kobieta była
hospitalizowana wiele lat wcześniej. On odpowiedział, "Nie pamiętam dobrze, ale to było
rozczarowanie miłością... tak, wydaje mi się, że została porzucona przez chłopaka. Szewca
z jej wioski". Chociaż nikt nie rozumiał jej gestu, pozornie stereotypowego i pozbawionego
znaczenia, a po pewnym czasie wszyscy zrezygnowali z poszukiwania jego sensu, ten
powtarzalny ruch "szewca" strzegł i przekazywał fundamentalny kawałek jej życia i
cierpienia. W niezrozumiałości pacjenta znajdujemy jego własne trudności w komunikacji i -
równolegle - trudności terapeuty w rozumieniu pacjenta.
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5. Jaki jest związek między psychopatologią a
diagnozą?

W ostatnich dziesięcioleciach możemy zauważyć stopniowe redukowanie psychopatologii na
rzecz diagnostyki nozograficznej (tj. w klasyfikacji zaburzeń psychicznych): tej pierwszej jest
coraz mniej, podczas gdy ta druga hipertrofuje. Dowodem tego procesu jest to, że
podręcznik diagnostyczny i statystyczny zwany DSM rozrósł się do niemalże 400 różnych
kategorii diagnostycznych, a jego stosowanie jest coraz powszechniejsze w praktyce
klinicznej.
Badania psychopatologiczne są obecnie często utożsamiane z badaniem DSM. Jest to
powszechny błąd, który prowadzi do zaniedbań w psychologii klinicznej i psychiatrii; i
niestety, coraz częściej też uznajemy to za naturalne, co z kolei przyczynia się do tego, że
zapominamy, iż DSM zrodził się do celów statystycznych (do wykorzystania w rekrutacji
wojskowej), a nie do celów klinicznych.
Diagnoza w ogóle nie pokrywa się z psychopatologią. W efekcie studenci otrzymują
informację, że po przestudiowaniu DSM znają psychopatologię. Jest to błędne przekonanie
o poważnych konsekwencjach, ponieważ klinicysta z takim treningiem ryzykuje będąc
nieświadomym tego, czego nie wie. Jeśli nie doświadczysz osobistej ścieżki terapeutycznej,
możesz użyć diagnozy jako obrony, aby nie skontaktować się z własnym cierpieniem.
Oznacza to, że pacjent, który potrzebuje zrozumienia, jest pozostawiony sam sobie, a co
ważniejsze, część cierpienia przyniesionego na sesję przez terapeutę spada bez jego
świadomości na pacjenta.
A przecież już Jaspers stwierdził, że diagnoza jest ostatnim zmartwieniem psychopatologa.
Diagnoza jest aktem wiedzy (gnosis) poprzez medium (dia). To bardzo złożony i ważny akt.
Istnieją różne rodzaje diagnoz i ważnym rozróżnieniem dla klinicysty zorientowanego
fenomenologicznie i gestaltowsko jest rozróżnienie między diagnozą zewnętrzną i diagnozą
wewnętrzną (Francesetti i Gecele, 2009). Pierwsza z nich polega na porównaniu
zewnętrznego systemu kategorii (np. DSM, ICD, ale także typów psychologicznych Junga,
struktur bioenergetycznych itp.) z tym, co obserwuję: jeśli to, co obserwuję, odpowiada temu,
co jest wymienione w kategorii "zaburzenia lękowe", mogę powiedzieć, że mój pacjent cierpi
na to zaburzenie. Jasne jest, że muszę jedynie znać 13 elementów zawartych w diagnostyce
ataku paniki, aby przeprowadzić tę czynność diagnostyczną. Kiedy to, co obserwuję,
odpowiada liście symptomów, przypisuję diagnozę; nic innego nie jest ode mnie wymagane i
mogę przejść do stosowania protokołu terapeutycznego przewidzianego dla tego
zaburzenia. W procesie tym niektóre istotne rzeczy niekoniecznie są wymagane, tj.: 1)
wykorzystanie przez klinicystę zmysłowych i przedrefleksyjnych elementów
diagnostycznych, 2) badanie subiektywnego doświadczenia pacjenta, 3) historia i kontekst
pacjenta, 4) skupienie się na wykrywaniu tego, co nie należy do kategorii diagnostyki, w tym
zasobów, 5) poszukiwanie znaczenia objawów, 6) sposób, w jaki elementy relacyjne
pojawiają się tu i teraz, 7) wkład terapeuty w samą diagnostykę. Diagnoza zewnętrzna jest
podstawowym i niezbędnym narzędziem dla klinicysty, ale jej znaczenie zależy od
świadomości klinicysty dotyczącej jej ograniczeń i sposobu wykorzystania do wspierania
terapii (Francesetti i Gecele, 2009; Lingiardi, 2018). Wśród różnych ograniczeń należy
wskazać, że diagnoza może przypisywać fenomen relacyjny, a nawet społeczny wyłącznie
pacjentowi. Na przykład rozpoznanie depresji endogennej może wskazywać zarówno na
nieobecność znaczenia cierpienia pacjenta, jak i na niezdolność klinicysty do zrozumienia
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tego znaczenia. Albo diagnoza zaburzeń lękowych i panicznych, tak częsta dzisiaj w okresie
pre-adolescencji i adolescencji, może przeoczyć fakt, że są to indywidualne przejawy pola
społecznego, w którym np. nadmierna ekspozycja chłopców na świat jest powszechna,
niefiltrowana i znormalizowana. Jeśli znormalizujesz nadmierną społeczną ekspozycję, która
powoduje lęk, wtedy dzieci są łatwo określane jako patologiczne, ze wszystkimi
konsekwencjami, które to za sobą pociąga: wstydu, poczucia nieadekwatności, wycofania,
unieważniania ich doświadczeń w kluczowym momencie dla ich wzrostu i kształtowania
osobowości.
Drugim rodzajem diagnozy jest diagnoza estetyczna lub wewnętrzna. Jest to zmysłowa i
przedrefleksyjna wiedza o tym, co dzieje się w kontakcie z pacjentem. Opiera się ona na
autonomicznym kryterium procesu kontaktu (PHG): umiejętność rozpoznawania poprzez
jakości estetyczne opisane w psychologii Gestalt, bez konieczności porównywania ich z
zewnętrznymi parametrami i klasyfikacjami. Jest to bezpośrednia, zmysłowa, atmosferyczna,
przedrefleksyjna i przedwerbalna ocena. Terapeuta jest zorientowany na uchwycenie tego,
co wyłania się w sytuacji i gotowy nadać wartość wszystkiemu, co może poczuć. Nie wybiera
tego, co czuje; to pojawia się jako patos (Waldenfels, 2011; Francesetti, 2019a; 2019b), czyli
cierpienie z wymiaru, który jest predualistyczny, w którym bieguny subiektywności i
obiektywności nie zostały jeszcze zdefiniowane, ani zróżnicowane. Z tego miejsca mogą
wyłonić się proste i empatyczne doświadczenia z pacjentem. Ale mogą się też pojawić
nieprzyzwoite, nieoczekiwane, dziwne, rozbieżne, niepokojące, nietrafione uczucia.
Terapeuta może odczuwać coś, czego nie chciałby czuć, na przykład pacjent mówi o czymś
bolesnym, a klinicystę to irytuje lub nudzi. To, co jest odczuwane jako nie na miejscu, z
greckiego átopon, jest bardzo ważnym uczuciem, ponieważ często jest to sposób, w jaki
nieukształtowana (niezasymilowana i odłączona) część doświadczenia znajduje sposób, aby
się wyłonić. Jeśli coś nie mogło wyjść na jaw, ponieważ zostało odłożone na bok w
poprzednich doświadczeniach, może wyłonić się tylko z afektywnym tonem niewłaściwości.
Te rezonanse mają wielką wartość, ponieważ - jak zobaczymy później - często znajdują się
w centrum zachodzących zmian w procesie terapeutycznym.
W odróżnieniu od diagnozy, psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska jest badaniem
cierpienia osoby i jej historii, ucieleśnienia i kontekstu, sposobu jej życia, określonych
niuansów i tego, jak się różnią od innych podobnych doświadczeń; motywów i ich znaczenia
egzystencjalnego; sposobu, w jaki cierpienie pojawia się w spotkaniu. Oznacza to również
badanie sposobu, w jaki klinicysta przyczynia się do pojawienia się cierpienia; znaczenia
połączenia relacyjnego, które otacza i strzeże intencjonalnego kontaktu, jaki przekazuje
terapeucie. Psychopatologia wymaga zatem za każdym razem nowej podróży, której nigdy
nie da się zamknąć w etykietce, którą zawsze wymyśla się na nowo, nigdy nie przestaje się
jej kwestionować i która nigdy się nie kończy. W psychopatologii jesteśmy zawsze
początkującymi (Callieri, 2001). Psychopatologia jest zatem podstawowym wsparciem dla
diagnostyki zewnętrznej, a psychopatologia fenomenologiczno-gestaltowska jest wsparciem
dla diagnostyki wewnętrznej, ponieważ szkoli terapeutę do odczuwania i rozpoznawania
krajobrazów, w których przebywa ze swoimi pacjentami.
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6. Jakie są cechy specyficzne psychopatologii
fenomenologiczno-gestaltowskiej?

Możemy spojrzeć na to, co dzieje się na sesji z perspektywy indywidualistycznej, pojmując
umysł jako atrybut osoby (perspektywa jednoosobowa). W tej perspektywie cierpienie jest
ogólnie uważane za - w jakiś sposób - wadliwe funkcjonowanie pacjenta, a terapia jest
korektą takiej wadliwości dokonywaną przez eksperta. Jest to perspektywa
charakterystyczna dla modelu medycznego.
Można też uznać umysł za proces wyłaniający się z interakcji między dwiema lub więcej
osobami, jak od początku twierdzi terapia Gestalt (Perls, Hefferline i Goodman, 1951) i
terapia systemowa (Bateson, 1979), następnie psychoanaliza z interpersonalną
psychoanalizą Sullivana (1953) i dalej z całym jej relacyjnym zwrotem (Greenberg i Mitchell,
1983; The Boston Change Process Study Group, 2010; Lingiardi i in., 2011). Możemy to
nazwać modelem "dwuosobowym" lub modelem współtworzenia, w zależności od tego, jak
bardzo podkreślony jest aspekt wzajemnego współtworzenia. W tym przypadku cierpienie
jest postrzegane jako konsekwencja dysfunkcyjnego sposobu interakcji między osobami.
Podczas sesji terapeuci są bardziej zaangażowani niż w modelu jednoosobowym, stawiając
siebie na szali, ponieważ w interakcji z pacjentem może albo dojść do dysfunkcyjnego
sposobu spotkania (tworząc tym samym ryzyko retraumatyzacji), albo może dojść do
spotkania, które leczy, naprawia, uczy i wprowadza nowe formy nawiązywania kontaktu.
Trzecim paradygmatem, obecnym od początku w teoretycznej podstawie Terapii Gestalt, jest
ten, który możemy nazwać paradygmatem pola (Robine, 2004; 2008; Vazquez Bandin,
2014; Francesetti, 2019b; Francesetti i Griffero, 2019; Roubal, 2019). Choć nie jest on
wyłączny dla terapii Gestalt - np. był silnie rozwijany w psychoanalizie (Stern D.B., 2013a;
2013b) - to jednak w podejściu tym teoria pola jest centralnym konstruktem teoretycznym i
została szeroko rozwinięta, aby badać nie tylko sytuacyjne elementy sesji, ale także
społeczny i kulturowy wymiar psychopatologii i terapii. W tej perspektywie patrzymy na
cierpienie jako na wyłaniający się w sytuacji terapeutycznej fenomen i traktujemy terapię
jako proces, który nie tylko jest współtworzony przez pacjenta i terapeutę, ale także sytuację,
która - zasadniczo i cyrkularnie - tworzy ich oboje. Nie ma cierpienia abstrakcyjnego,
ponieważ jedynym cierpieniem, jakie napotyka terapeuta, jest to, które pojawia się w sytuacji
terapeutycznej, z całym potencjałem i ograniczeniami, które wprowadza. Terapeuta i pacjent
wyłaniają się z sytuacji, ich self wyłania się z id i z osobowości sytuacji (Robine, 2004). W tej
perspektywie zmiana nie wynika z wiedzy terapeutów, którzy działają na procesy pacjentów;
nie wynika nawet z aktywnej i twórczej współpracy pacjenta i terapeuty; terapeuci są raczej
"na służbie" wyłaniających się w polu sił, a ich kompetencją jest wspieranie tych sił oraz,
będąc pod ich wpływem, tworzenie zmiany, do których te siły dążą (Francesetti, Roubal,
2020; Roubal, Francesetti, 2021).
Ten paradygmat opiera się na fenomenologii, która uczy nas, że podmiot i – zwrotnie -
przedmiot, świat, wyłaniają się z niezróżnicowanego przed-dualistycznego, patycznego,
atmosferycznego, ucieleśnionego gruntu (Francesetti, 2019a; 2019b), z czegoś, co je
poprzedza i je porusza. Znajdujemy się bezpośrednio w danej sytuacji: w heideggerowskim
befindlishkeit, czyli krajobrazie, w którym zamieszkujemy tu i teraz, bez wybierania go
(Gendlin, 1979). To właśnie w tym "byciu poruszanym", w tym patosie, spotykamy cierpienie:
cierpienie, które zmierza ku nowej formie - jest zamierzone, to znaczy ma wewnętrzne
napięcia - i te napięcia kierują przemianami w terapii. Ten paradygmat opiera się również na
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psychologii Gestalt (Metzger, 1941; Ash, 1995), która podkreśliła, jak w procesach
percepcyjnych figura podmiotu oddzielonego od przedmiotu jest wynikiem procesu
zaczynającego się od niezróżnicowanego, niejasnego i niejednoznacznego początku, a
następnie jest stopniowo definiowana według wewnętrznych i estetycznych kryteriów.
Wreszcie opiera się też na antropologii egzystencjalnej, w której istoty ludzkie są tworzone w
sytuacji, w której się znajdują (Sartre, 1946). Nie istnieje z góry ustalona i w swojej esencji
dobra lub zła natura ludzka (Bloom, 2018); wyłania się ona tu i teraz, z ograniczeniami,
możliwościami i wyborami tej właśnie chwili życia. Jest to zatem psychopatologia oparta na
polu: sytuacyjna, ucieleśniona, intencjonalna, estetyczna, doświadczalna, egzystencjalna.
Koncepcja ta jest również zgodna z ostatnimi odkryciami neuronauk (Damasio, 2010;
Rizzolatti i Sinigaglia, 2006), psycho-socjologii (Zimbardo, 2007) i psychopatologii (Zahavi,
2017).
Taka psychopatologia skupia się na tym, jak doświadczenie, np. depresyjne, pojawia się tu i
teraz w sytuacji; jest zainteresowana tym, czego doświadcza pacjent, czego doświadcza
terapeuta, co wyłania się między nimi i wokół nich; jaką atmosferę tworzą i w jaki sposób ją
tworzą; interesuje się tym, jakie tematy między nimi krążą, jaką mają tendencję do
powtarzania się lub przekształcania. Jest to eksploracja krajobrazów cierpienia i tego, jak je
zamieszkiwać i pielęgnować, aby być w nich w pełni obecności i w ten sposób je
przekształcać. Cierpienia nie da się zrozumieć w sposób abstrakcyjny, wyłania się ono
estetycznie w tu i teraz podczas sesji, popycha terapeutę i pacjenta do jego
urzeczywistnienia, do wprowadzenia go w życie. Spotykamy psychopatologię jako krajobraz,
w którym znaleźliśmy się na sesji. Psychopatologia, tutaj, staje się „krajobrazoznawstwem”.
Ta koncepcja teorii pola odczytuje pojawiające się zjawiska psychopatologiczne jako
aktualizacje tu i teraz, a nie jako wewnętrzne wydarzenie pacjenta. Psychoanalityczna teoria
odgrywania [oryg. psychoanalytic theory of enactments] (Jacobs, 1986) wydaje się bliska tej
koncepcji, choć bardziej odnosi się do zjawisk behawioralnych i do pewnego rodzaju reakcji
terapeuty na pacjenta. W koncepcji aktualizacji, którą tu prezentujemy, “nadejście” tego, co
cierpi i wzywa do transformacji – poprzez doświadczenie terapeuty i klienta - jest
oczekiwane i mile widziane. Istnieć jest czasownikiem przechodnim (Limone, 2020).
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7. Czym jest cierpienie psychopatologiczne?

Cierpienie jest słowem, które pochodzi z łacińskiego sufferre (su + ferre), co oznacza nieść
na sobie. Ponieważ noszę je na sobie, to nie jest ono mną: nie jest zasymilowane i
zintegrowane z tym, kim jestem, z moją osobowością. Cierpiący pacjent jest więc osobą,
która coś przynosi terapeucie. Ale co? Aby zrozumieć, co przynosi pacjent, musimy zacząć
od tego, co oznacza "mieć doświadczenie": jest to złożony proces, który ma początek,
rozwinięcie i zakończenie. Doświadczenie [oryg. Experience - przyp. tłum.] wywodzi się
etymologicznie z indoeuropejskiego korzenia per- (stąd grecka peira i łacińska empeiria), co
oznacza przejść przez. Ekspertem jest ten, kto przez coś przeszedł.
Terapia Gestalt analizuje proces doświadczania, skupiając się na sekwencji kontaktu: od
ekscytacji nowością do asymilacji, która prowadzi do wzrostu. Doświadczenie wymaga
de-strukturowania tego, co jest napotykane i nowej konfiguracji dokonywanej przez tych,
którzy doświadczają oraz integrują spotykaną nowość pozwalając sobie zostać przez nią
przemienionymi. Pod koniec tego procesu nowość zostaje zasymilowana (z łacińskiego
ad-similare, tj. stać się częścią) i staje się częścią wspomnienia, które można przywołać, gdy
jest to adekwatne i trafne, albo kiedy jest to pomocne w kontakcie z nowym
doświadczeniem. Czasami z kolei nowość musi być dalej de-strukturowana i modyfikowana
przez napotkaną "nową nowość". Po asymilacji doświadczenie ma jasną formę i może być
zmentalizowane oraz (wystarczająco) zwerbalizowane. Nawet przy wszystkich
ograniczeniach języka, staje się "osobowością", która jest pamięcią self (mniej lub bardziej
werbalną). Doświadczenie staje się przeszłością: tzn. jest minione, nie jest już w tu i teraz i
może być zapamiętane (oryg. remembered, to jest, umieszczone z powrotem w membrach,
z łaciny: w kończynach, w ciele) bez powrotu do teraźniejszości (to znaczy, bez ponownego
ucieleśniania go [oryg. flashback - przyp. tłum.]).
Proces ten jest tak ważny w terapii Gestalt, że nowość, pobudzenie i wzrost są kluczowymi
koncepcjami tego podejścia (Perls, Hefferline i Goodman, 1951). Aby proces ten mógł się
odbywać, potrzebne jest odpowiednie i wystarczające wsparcie na wszystkich poziomach:
obecność powietrza, które pozwala nam oddychać i mieć energię; obecność
wystarczającego pobudzenia do spotkania nowości; wystarczające zaufanie, aby się do niej
zbliżyć; wrażliwość ciała, które odbiera nowość i wystarczający grunt do jej utrzymania, w
połączeniu z przeszłymi lub obecnymi doświadczeniami; wystarczająco dobre środowisko
zdolne rozpoznać i rezonować z naszymi uczuciami.
Jak zauważyła Laura Posner Perls (1992), funkcje wsparcia są niezbędne w procesie
kontaktu. Bez wystarczającego wsparcia, doświadczenie nie może być przeżyte ani
przekroczone. Kiedy doświadczenia nie można przeżyć, a zatem zakończyć i zasymilować,
pozostaje ono czymś otwartym, czekając na domknięcie (słynna niedokończona sprawa
Terapii Gestalt). Kiedy nie mamy wystarczającego wsparcia, aby stawić czoła sytuacji,
potrzebujemy kogoś, kto nam da to wsparcie; ale jeśli nie mamy nikogo, a czasem nawet ten
ktoś jest powodem, dla którego sytuacja jest nie do zniesienia, nie możemy przejść przez to
doświadczenie, ani go przyswoić. Pozostaje ono otwartym wspomnieniem, niezakończoną,
chaotyczną układanką wrażeń zmysłowych, które nie mają formy, nie sa się o nich
opowiedzieć, nie są zintegrowane ani dostępne. Możemy nazwać to
doświadczeniem-niedoświadczonego proto-doświadczenia. Pozostaje ono oddzielone od
funkcji osobowości self (tzn. nie jest to w pełni zintegrowana część mnie; istnieją
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niezintegrowane fragmenty i zachowują się one w cielesnym tle, funkcji id, jako otwarte,
niespokojne i niejasne napięcie).
Aby móc iść naprzód w życiu bez wpadania w pułapkę teraźniejszości, która nie może stać
się przeszłością, do głosu dochodzi system, który odkłada te zmysłowe ślady na bok,
dysocjując je. Nie stają się one dostępnymi zasobami w naszym życiu, lecz w procesie
kontaktu objawiają się jako zmysłowo niedostępne punkty. W konsekwencji, kiedy życie
zbliża nas do tych śladów, nie możemy być w pełni obecni, ponieważ albo będziemy się
znieczulać, aby nie odczuwać dyskomfortu tych pofragmentowanych śladów, albo
wpadniemy w te ślady, które nagle staną się teraźniejszością, powodując utratę
teraźniejszości bieżącej sytuacji. Tak czy inaczej, będziemy mniej obecni. Niezasymilowane
proto-doświadczenie jest więc wnoszone w nasze self jako brak kontaktu. Jest to punkt, w
którym jesteśmy mniej żywi, mniej kreatywni, mniej istniejący, mniej obecni.
Cierpienie, czyli sposób noszenia w sobie tego, co nie zostało zasymilowane, jest więc
nieobecnością. Nieobecnością, a jednocześnie lojalnością wobec tego, co zostało
napotkane. Ta nieobecność - co powinno być jasne - nie ukrywa niczego, co jest dobrze
ukształtowane i sformułowane, o czym mówi np. pierwsza teoria wyparcia Freuda (Stern
D.B., 1997). Zamiast tego, chodzi o coś, co nie znalazło jeszcze kształtu, ponieważ kształt
wyłania się tylko z asymilacji, która tutaj, z definicji, nie mogła się wydarzyć. Nieobecność
jest zatem obecnością czegoś, co nie ma jeszcze kształtu, co powstrzymuje się przed
wejściem w kontakt, ponieważ jest zdysocjowane i gdyby przyszło, zabrałoby teraźniejszość.
To jest przeszłość, która nie będąc przeszłością, uobecnia się. To impas, na który cierpi
pacjent (nie wybiera go) i z definicji nie może rozwiązać go sam. To, co zostało
zdysocjowane, ponieważ zabrakło wsparcia, aby to przekroczyć i uniknąć dezintegracji self,
nie może zostać przekroczone przez samotną osobę. Jest konieczne, aby inny użyczył ciała
po to, aby pozwolić nieukształtowanemu uobecnić się. Ktoś musi być obecny i gotowy
poczuć to, co dotąd nie było odczuwane, ponieważ nie było możliwe, by to czuć.
Cierpienie jest więc nieobecnością, która szuka innego ciała, aby móc się ujawnić i
przekształcić zmysłowe ślady niedoświadczonego-doświadczenia w celu jego asymilacji i
integracji. Terapeuta obecny dla tej wyłaniającej się nieobecności, sprawia że nieobecność
jest obecna, a zatem nieobecność nie jest już dłużej nieobecna. Nieobecność ma
wewnętrzny ruch, poszukuje, jest zamierzona: zmierza ku staniu się obecną jako ruch do
dopełnienia. W tym użyczaniu ciała dla narodzin i nadania kształtu, wkład terapeutów jest
wyjątkowy: ich obecność, ich ciała, są wyjątkowe i niepowtarzalne, co sprawia, że sposób
nadawania kształtu i przyswajania doświadczenia jest także wyjątkowy.
Ta perspektywa pomaga nam wyraźnie odróżnić ból egzystencjalny od psychopatologii
(Salonia, 2004; Francesetti, 2019c): doświadczanie bólu nie jest psychopatologią,
przeciwnie, psychopatologią jest niemożność doświadczenia bólu. Możemy powiedzieć, że
psychopatologia jest konsekwencją niezasymilowanych protodoświadczeń: jest to sposób,
noszenia ich w sobie jak najmniej kłopotliwie. Często to, czego nie można było przejść,
stanowiło bolesne doświadczenie. Ból żałoby jest na przykład oznaką obecności, a
niemożność jego odczuwania jest oznaką nieobecności. Strata i śmierć są częścią życia;
prowadzą do cierpienia psychopatologicznego wtedy, kiedy nie ma relacyjnego i
egzystencjalnego wsparcia, aby je przejść i przyswoić (Vazquez Bandin, 2012). Oczywiście,
czasami tego życia jest za mało, ale to część jego egzystencjalnych ograniczeń, i znowu nie
jest to psychopatologią. Nie tylko bolesne doświadczenia mogą być nie do przejścia: nawet
radość, gniew czy przyjemność, jeśli nie są doświadczane w relacji, która je rozpoznaje,
waliduje i szanuje ich granice, nie mogą zostać zasymilowane. Kiedy dzieci żyją w
atmosferze ciągłej żałoby, uczą się nie radować, tzn. ich ciała nie poddają się radości.
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Alternatywnie, mogą czuć przyjemność w sytuacjach nadużycia: ta przyjemność nie będzie
raczej zasymilowana jako taka, ponieważ jest wymieszana z innymi nie sformułowanymi
uczuciami w doświadczeniu, w którym granice nie są respektowane. Podobnie, w
depresyjnym polu rodzinnym, dzieci mogą zbudować osobowość, która tylko przynosi
radość i wsparcie innym, podczas gdy nie będą w stanie kształtować swoich własnych
doświadczeń smutku i własnych pragnień. We wszystkich tych przypadkach jednak ból jest
wpleciony w fabułę uczuć.
Kontekst relacyjny, w którym żyjemy - to jak druga osoba jest dla nas obecna - wpływa
zatem na nasze możliwości przechodzenia i przyswajania doświadczeń. Jest to prawdą w
każdym momencie życia, a zwłaszcza we wczesnych latach, kiedy układ nerwowy jest
bardzo plastyczny i formowalny. Jednakże ta formowalność zależy nie tylko od ograniczeń
biologicznych, ale także od ograniczeń społecznych: każdy kontekst faworyzuje pewne
formy osobowości i dyskryminuje inne (Gecele, 2013). Dlatego też zawsze istnieje
domyślna, w większości niewidoczna presja społeczna, która sprzyja przechodzeniu przez
pewne doświadczenia, a przez inne nie. W związku z tym każde pole społeczne sprzyja
powstawaniu pewnych form osobowości: w ten sposób przenosi się to, co nie zostało
sformułowane.
Zaburzenia osobowości obserwowane klinicznie są najbardziej intensywnymi i sztywnymi
formami przenoszenia tych proto-doświadczeń, podczas gdy społecznie akceptowane lub
preferowane sposoby ich przenoszenia pozostają niewidoczne i powszechne. Osobowości
oraz ich zaburzenia są zatem sposobami przenoszenia proto-doświadczeń. Są one tłem, na
którym różne zakłócenia przybierają swoje formy. Obserwacja ta ma fundamentalne
znaczenie w pracy klinicznej, ponieważ tło osobowości jest często ważniejsze niż
specyficzne objawy pojawiające się na pierwszym planie. Tło jest w rzeczywistości głównie
egosyntoniczne, a zatem pacjent nie narzeka na nie, podczas gdy objawy są
egodystoniczne i dlatego mają tendencję do bycia widocznymi przez co przyciągają uwagę
lekarza. Ale często, jeśli tło osobowości nie jest brane pod uwagę, praca nad objawami, na
które skarży się pacjent, może być bardzo trudna. Zaburzenia osobowości są więc
powtarzalnymi, sztywnymi i egosyntonicznymi sposobami, dzięki którym nosimy nasze
nieobecności.

23



8. Jaki jest związek między osobistą historią a
cierpieniem psychopatologicznym?

Relacja pomiędzy osobistą historią a formami, jakie przybiera cierpienie, jest ewidentna: ta
relacja tworzy formy nieobecności, które pozwalają nam nieść to, co jest nieuformowane,
bez poczucia, że jest to nieustannie obecne. Niedoświadczone-doświadczenie wytrąca się w
symptom lub typ osobowości, który pozwala na jego dysocjację. Symptomy i typy
osobowości są właśnie wynikiem tego procesu; są śladami nieobecności drugiego.
Skoncentrujmy się teraz na historiach, które stawiają wyzwanie naszej zdolności do
asymilacji i które w związku z tym ukazują się jako cierpienie i zaburzenia. Każda sytuacja,
która nie może wyłonić się jako doświadczenie w relacji, ani uzyskać wsparcia do asymilacji,
jest zaczątkiem psychopatologii. Do takich sytuacji należą oczywiście traumatyczne
doświadczenia, zarówno przemocy (np. przemoc seksualna i fizyczna), jak i wykorzystania
(relacyjnego i seksualnego) (Bromberg, 1998; Mucci, 2013; Van der Kolk, 2014).
Trauma, z definicji, jest doświadczeniem, którego nie można przejść: etymologicznie
wywodzi się z łaciny i oznacza ranę, która z kolei pochodzi z sanskryckiego tarami, tj.
przedziurawić. Podczas gdy doświadczenie polega na przechodzeniu przez, przekraczaniu,
trauma wiąże się z byciem przekroczonym, ugodzonym. Jest to zdarzenie, które pozostawia
dziurę, pustkę, nie jest przyswajalne, jego przekroczenie zależy nie tylko od intensywności
tego zdarzenia, ale także od obecności lub braku wsparcia relacyjnego. Ponieważ trauma
jest niemożliwa do przyswojenia, powoduje ona przede wszystkim hiperpobudzenie, tj.
utrzymywanie się wysokiego poziomu aktywacji lub stanu alarmu, korespondującego z
doświadczoną traumatyczną sytuacją, a nie z tym, co wydarzyło się później. Czas traumy
nie jest czasem chronologicznym ani czasem obecnej relacji: jest to czas, który pozostaje
usztywniony w momencie traumy. Wiecznie obecny. Tam, gdzie jest trauma, tam strumień
czasu opuszcza swoje koryto (Grossman, 2014). Następnie, trauma powoduje dysocjację9,
tj. odsunięcie doświadczenia na bok bez asymilacji, tak że jest ono albo niedostępne, albo,
gdy się wyłania, wchłania obecną sytuację do traumatycznego doświadczenia.
Chronologiczna przeszłość, nie zasymilowana, staje się żywą teraźniejszością. Traumy
relacyjne, w których sprawcą przemocy lub nadużyć jest druga osoba, są znacznie
trudniejsze do przyswojenia niż te naturalne (wypadki lub klęski żywiołowe), ponieważ
niszczą strukturę relacyjną, która jest niezbędna do asymilacji doświadczeń.
Trauma jest zazwyczaj otoczona oraz izolowana przez wstyd i poczucie winy, które
utrudniają do niej dostęp i możliwość dzielenia się nią. Dysocjacja, wraz ze wstydem i
poczuciem winy, tworzy barierę milczenia. To poprzez ciszę traumy przekazywane są
kolejnym pokoleniom (zobacz rozdział 12. o przekazie transgeneracyjnym). Kolejny fenomen
przyczyniający się do milczenia pojawia się, gdy traumy wpływają na całe epoki lub
pokolenia, tj. kiedy są traumami społecznymi. W takich sytuacjach traumatyczne
doświadczenia stają się normalne i jako takie przestają być widoczne. Rosyjska koleżanka
opowiedziała mi i mojemu tłumaczowi, jak jej pradziadek został zamordowany przez Stalina,
a jego dzieci, wtedy jeszcze małe, zostały rozproszone po sierocińcach w czterech

9 Termin dysocjacja jest tu używany w sensie kompartmentalizacji: doświadczenie nie integruje się z
czasową i przestrzenną tkanką osobowości i pozostaje od niej oddzielone. Zjawisko to nazywa się
również dysocjacją wtórną, aby odróżnić je od dysocjacji pierwotnej, która odnosi się do dezintegracji
self, fenomenu przynależnego, na różne sposoby, do doświadczeń borderline i psychotycznych
(Meares, 2012).
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zakątkach Rosji. Tłumacz skomentował to słowami: “To straszne” a ona odpowiedziała: “To
nie jest straszne, to tylko nasza rosyjska historia”.
Należy podkreślić, że trauma sama w sobie nie jest psychopatologią. Doświadczenia bólu są
częścią naszego życia od czasu wygnania z Raju, odkąd zaczęliśmy rodzić w bólu i w pocie
czoła pracować na chleb. I nie ma powrotu; anielskie Cherubiny blokują drogę ognistymi
włóczniami. Psychopatologia natomiast jest nieobecnością, która uniemożliwia przeżycie
traumy. Psychotraumatologia, po wielu latach marginalizacji, przeżywa dziś rozkwit. Na
początku swoich badań Freud uwzględniał stłumione traumatyczne podłoża objawów
psychopatologicznych, później jednak z różnych powodów (sprzeciwu przedstawicieli świata
medycznego, niezdolności do krytykowania sztywnego wiedeńskiego społeczeństwa i
rezygnacji z dalszych badań nad seksualnością kobiet, Lisi, 2019) uznał, że zgłaszane
traumy nie były prawdziwe, lecz wymyślone i ujawniały wewnętrzne konflikty pacjentów. Tak
narodziła się teoria genezy psychopatologii, wychodząca od nieświadomego konfliktu
między popędami id i zakazami superego (Eagle, 2010). Wydawało się to pasować to do
ówczesnego społeczeństwa, w którym istniał wyraźny konflikt między indywidualnymi
dążeniami a normami społecznymi. Jednakże ograniczeniem Freuda stało się postrzeganie
swojej teorii jako ogólnej, niezależnie od jej kontekstu (Salonia, 2019). Podejście to wiąże
się z wysokim ryzykiem retraumatyzacji pacjentów, ponieważ terapeuta wierzy, że chodzi
“tylko” o fantazje reprezentujące wewnętrzny konflikt, a to z kolei unieważnia i dewaluuje
prawdę traumatycznych doświadczeń, które zazwyczaj jednak są prawdziwe w historiach
tych, którzy proszą o pomoc (Mucci, 2013).
Podejście pierwotnie reprezentowane przez Janeta (Craparo, Ortu i van der Hart, 2019) [na
przełomie XIX i XX w. - przyp. tłum], łączące psychopatologię z prawdziwą traumatyczną
przyczyną, straciło na popularności na początku ubiegłego wieku. Sytuacja zaczęła się
zmieniać w latach 70-tych XX wieku wraz z badaniami przeprowadzonymi głównie w
Stanach Zjednoczonych na weteranach wojny w Wietnamie oraz badaniami
psychofizjologicznymi, które podkreśliły biologiczne i cielesne konsekwencje stresu i traumy
(Laborit, 1979; Porges, 2011; Van der Kolk, 2014). Dzisiejsze zagrożenie jest odmienne od
tego z czasów Freuda, tj.  ryzykujemy raczej, że cała psychopatologia zostanie
zredukowana do psychotraumatologii. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy pojęcie
traumy: jeśli podamy bardzo szeroką definicję tego zjawiska jako doświadczenia, przez które
nie można przejść z powodu braku wystarczającego wsparcia, to być może wszystko, co
stanowi podstawę psychopatologii, jest traumą. Ale w tym przypadku termin ten nie miałby
już żadnej specyfiki i nie służyłby już opisywaniu poszczególnych rodzajów doświadczeń.
Nieobecność drugiego nie zawsze jest doświadczana jako traumatyczna. Na przykład
dziecko, u którego w rodzinie nie mogą pojawić się agresywne uczucia, może rozwinąć
objaw fobii, ale nie nazwałbym tego efektem posttraumatycznym. Co więcej, kształtowanie
osobowości odpowiada na społeczne impulsy, które niekoniecznie są traumatyczne. Dlatego
chciałbym ograniczyć koncepcję traumy relacyjnej do doświadczeń przemocy, nadużyć i
zaniedbań (o których będziemy wkrótce mówić), a koncepcję traumy naturalnej do tych
ostrych i dramatycznych doświadczeń straty lub terroru, których nie można było przyswoić z
powodu braku odpowiedniego wsparcia relacyjnego i środowiskowego.
Istnieje wiele rodzajów zaniedbań: dziecko może nie mieć żywności, ochrony fizycznej,
higieny, domu i schronienia, edukacji, szkolnictwa, opieki medycznej, zabawy, odpowiedniej
obecności uczuciowej, aby zaspokoić potrzeby bezpieczeństwa, uczuć i regulacji
emocjonalnej. Badania nad zaniedbaniami nabierają w ostatnich latach tempa, ujawniając,
jak bardzo są one rozpowszechnione i jak wpływają na zdrowie dziecka (Liotti i Farina,
2011). Brak odpowiedniej obecności uczuciowej głęboko wpływa na rozwój dziecka, z
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konsekwencjami psychofizycznymi, które mogą prowadzić do śmierci, jak wykazał Spitz
(1965) w swoich klasycznych badaniach w sierocińcach. Kiedy rozwój dziecka
charakteryzuje się powtarzającymi się traumatycznymi przeżyciami i trauma nie jest już
wyjątkowym wydarzeniem w wystarczająco dobrym środowisku, ale staje się normą
codziennego życia, wówczas mówimy o traumatycznym rozwoju. Takie historie są źródłem
najpoważniejszych form cierpienia klinicznego.
Dlatego nie wszystkie psychopatologie są konsekwencją traumatycznych zdarzeń, ponieważ
niemożliwość przejścia przez jakieś doświadczenie może być wynikiem niewystarczającego
wsparcia relacyjnego, które niekoniecznie uaktywnia psychofizjologiczne reakcje traumy. Na
przykład, pewien rodzaj doświadczenia może być zakazany lub ignorowany w określonej
rodzinie, społeczności lub społeczeństwie i dziecko nigdy nie może go doświadczyć, nawet
jeśli nie wystąpią żadne możliwe do wykrycia traumatyczne zdarzenia. Istnieje duży obszar
psychopatologii - nieobecności związanych z osobowością - który zależy przede wszystkim
od form, jakie społeczeństwo nadaje określonym doświadczeniom indywidualnym, mniej zaś
od trudnych doświadczeń w indywidualnej biografii. Te formy osobowości są egosyntoniczne
i tak normalne w pewnym kontekście społecznym, że wydają się niewidoczne jako formy
patologiczne; są one nieobecnościami, których każdy doświadcza w mniejszym lub
większym zakresie, dlatego są uważane za normalne sposoby życia. Paradoksalnie, na
obserwację kliniczną trafiają “nieudane” zaburzenia osobowości. Jednak w tym przypadku
„normalne” w sensie statystycznym nie pokrywa się ze „zdrowym”: ubytki w uzębieniu są
normalne u dzieci, ale to nie oznacza, że są zdrowe. W społeczeństwie narcystycznym,
histerycznym czy psychopatycznym, posiadanie wyostrzonych cech narcystycznych,
histerycznych czy psychopatycznych jest oczywiście normalne, ale faktem jest, że są one
formami nieobecności.
Relacja między życiowymi zdarzeniami a cierpieniem nie odpowiada prostej logice
przyczyny i skutku, ale raczej logice złożoności. Złożone dynamiki z definicji nie pozwalają
nam przewidzieć, jaka będzie ich ewolucja i wynik (podczas gdy rezultaty dynamik
skomplikowanych można przewidzieć, jeśli mamy wystarczająco dużo o nich informacji)
(Morin, 2008)10. W rzeczy samej, “po fakcie” możliwe jest skonstruowanie historii, która
nadaje sens obecnemu cierpieniu, jednak bardzo trudno jest przewidzieć, albo raczej jest to
niemożliwe, w jaki sposób w wyniku pewnych zdarzeń będą się rozwijać niektóre rodzaje
zaburzeń czy nawet szczególne zdolności. Jest to zasada mrówki na drzewie: kiedy widzimy
mrówkę na gałęzi drzewa, łatwo jest przewidzieć, że przyszła ona z pnia, ale jeśli widzimy
mrówkę wspinającą się po pniu, bardzo trudno jest przewidzieć, na której gałęzi się znajdzie.
Mając na uwadze to zastrzeżenie, badania pokazują, że złe traktowanie, nadużycia fizyczne,
emocjonalne i seksualne oraz zaniedbywanie, wspólnie określane w literaturze jako
trudności wieku dziecięcego [oryg. childhood adversities], są najważniejszymi predykatorami
zaburzeń psychicznych i że około 80% osób cierpiących na zaburzenia psychiczne ma w
swojej historii takie trudności. Pochodzący z 2015 r. raport US Department of Health’s
National Child Abuse and Neglect Data System mówi o tym, że spośród dzieci doznających
trudności: ponad 75% dzieci jest zaniedbanych, ponad 15% dzieci jest maltretowanych, a
około 10% dzieci jest wykorzystywanych seksualne. Innym ważnym faktem jest to, że około
jedna trzecia z tych wydarzeń wystąpiła w pierwszych trzech latach życia dziecka, dlatego
istnieje duże prawdopodobieństwo, że jako dorośli osoby te nie będą miały narracyjnego i

10 Oryg.: The relationship between lived events and suffering does not respond to a simple logic of
cause and effect, but rather to a logic of complexity; complex dynamics by definition do not allow us to
predict what their evolution and outcome will be (whereas the results of complicated dynamics can be
predicted if we have enough information) (Morin, 2008).
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autobiograficznego wspomnienia tych wydarzeń. Aby dać świadectwo prawdzie swojej
historii, pozostaje im jedynie pamięć ciała i wierność objawów.
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9. Czym cechuje się cierpienie neurotyczne,
borderline i psychotyczne?

Te trzy jakości cierpienia można uznać raczej za trzy tryby funkcjonowania, aniżeli za
organizacje czy struktury, jak zostały one określone przez Kernberga (1993; Cancrini, 2006).
Jako tryby działania, w których możliwe jest przełączanie się z jednego na drugi, trochę jak
atraktory chaotyczne [oryg. strange attractors], wokół których może obracać się różna treść
doświadczenia. Przejście od jednego trybu działania do drugiego zależy od pola relacyjnego,
od tego, jak bardzo popycha ono w kierunku jednego z tych atraktorów, na ile wyznacza
sztywne granice między jednym a drugim i na ile sprzyja przejściu od jednego typu
doświadczenia do drugiego. W płynnych kontekstach społecznych, w których żyjemy,
funkcjonowanie osobowości borderline jest przeważającym atraktorem ze względu na
niestabilną, niezdefiniowaną i niewyraźną konstrukcję granic pomiędzy nami a światem
(Gecele, 2013). W związku z tym trudniej jest znaleźć "czysto" neurotyczne lub
psychotyczne tryby funkcjonowania, ponieważ atraktor borderline rozprzestrzenia się i
eroduje pozostałe dwa tryby.
W pierwszej połowie XX wieku określono różnicę między psychozą (najpierw
schizofreniczną i maniakalno-depresyjną, a później schizoafektywną) a zaburzeniami
neurotycznymi; dodatkowo zaburzenia charakteru lub osobowości uznano za
egosyntoniczne sposoby bycia w świecie niektórych osób, które mogły powodować
cierpienie u innych (Schneider, 1959). Później zidentyfikowano sytuację kliniczną, która
może oscylować pomiędzy funkcjonowaniem psychotycznym a neurotycznym: stan "na
krawędzi", a zatem borderline. W 1970 r. Kernberg (1975; 1993) zaproponował
zróżnicowane definicje organizacji osobowości neurotycznych, psychotycznych i borderline
w oparciu o rodzaj zastosowanej obrony, badanie rzeczywistości [oryg. the examination of
reality] i rozproszenia ego. Jego praca pozwala nam uznać doświadczenie borderline za tryb
funkcjonowania sam w sobie, a nie tylko definiować go jako funkcjonowanie nie-neurotyczne
i nie-psychotyczne; tym samym możemy uniknąć ryzyka umieszczenia wszystkich sytuacji
klinicznych, które są niezdefiniowane lub niepożądane i niepokojące dla klinicysty w tym
samym szarym obszarze. W psychozie obrona jest archaiczna, badanie rzeczywistości jest
zaburzone, a ego nie ma określonych granic. W nerwicach obrona jest bardziej rozwinięta,
badanie rzeczywistości jest zachowane, ego ma określone granice. W funkcjonowaniu
borderline obrony są archaiczne (w szczególności rozszczepianie i identyfikacja
projekcyjna), badanie rzeczywistości jest zwykle zachowane, ale ego jest niewyraźne i
dlatego nie ma zdefiniowanych granic.
Ważnym elementem wprowadzonym przez Kernberga jest fakt, że organizacja borderline
może być obecna w różnych zaburzeniach osobowości, np. osobowość narcystyczna lub
obsesyjna może charakteryzować się funkcjonowaniem borderline. Często dochodzi do
nieporozumień w tej kwestii, dlatego niezbędne jest wyjaśnienie: organizacja borderline (lub
funkcjonowanie) nie odpowiada tylko zaburzeniu osobowości borderline. Organizacja
wskazuje na tryb funkcjonowania, który może być podstawą, na której dalej prezentują się
różne zaburzenia osobowości. Na przykład pacjent może wykazywać cechy narcystycznego,
histerycznego lub obsesyjnego zaburzenia osobowości itp., i charakteryzować się
funkcjonowaniem borderline. Ma to fundamentalne (i często pomijane) znaczenie w terapii.
Na przykład, kiedy terapeuci pracują z pacjentami, którzy prezentują osobowości
narcystyczne, nie biorąc pod uwagę tego, czy funkcjonowanie ich jest borderline, będą
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wspierać tych pacjentów, aby wyrażali części, które – przede wszystkim ze wstydu - nie są
wyrażone, co jest prawidłowe w podejściu do stylu narcystycznego. Interwencja ta, mająca
na celu zmniejszenie ładunku emocjonalnego niewyrażonych części, może wspierać jednak
pacjenta w zachowaniach „acting-out” i wyrażaniu swoich doświadczeń w intensywny i
chaotyczny sposób. W tym momencie terapeuta podejmuje dwa rodzaje ryzyka: po
pierwsze, może uznać to za sukces terapeutyczny i oznakę "zakończonej" terapii: pacjenci,
którzy nie wyrażali wcześniej swoich uczuć, teraz je wyrażają, o tak! Po drugie, nie
rozumiejąc, że jest to ewolucja ścieżki terapeutycznej, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie
ta zmiana może mieć dla relacji terapeutycznej, terapeuta może się jej przestraszyć.
Poza różnymi sposobami zrozumienia tych trybów funkcjonowania, ważne jest, aby
rozważyć kilka zagadnień. Po pierwsze, że te trzy różne tryby funkcjonowania istnieją, co ma
istotne znaczenie dla terapii, ponieważ zmienia to podejście do pacjenta i wyzwań
związanych z leczeniem. Po drugie, te trzy tryby funkcjonowania mogą występować u tej
samej osoby w różnym czasie (i może się to zdarzyć zarówno pacjentowi, jak i terapeucie),
nawet podczas tej samej sesji. Po trzecie, okoliczności sytuacji mogą w różnym czasie
wytworzyć pole neurotyczne, borderline lub psychotyczne. I po czwarte wreszcie, stany te
nie wyczerpują wszystkich możliwych trybów funkcjonowania, na przykład wiele zmienionych
stanów świadomości nie może być łatwo zrozumianych w ramach tych trzech kategorii. To
powiedziawszy należy pamiętać, że psychopatologia przyjmuje formy zależne od kultury i
społeczeństwa. To właśnie sprzyja lub zapobiega pewnym formom cierpienia i je kształtuje
(patoplastyczność). Dzisiaj praktycznie już nie widzimy zaburzeń neurotycznych i
psychotycznych w terapii, o których mówili Freud czy Perls: zaburzenia osobowości stały się
etnicznym i endemicznym zaburzeniem naszych czasów, przytłaczając i infekując warstwy
neurotycznych i psychotycznych doświadczeń, które występują rzadziej w typowej i czystej
formie (Gecele, 2013; Gecele i Francesetti, wkrótce).
Biorąc pod uwagę te przesłanki, aby zrozumieć różnice i cechy tych trzech trybów
funkcjonowania, możemy zacząć od gestaltowskiej analizy11 "percepcji"12. To między innymi
Metzger (1941) udowodnił empirycznie, że percepcja jest procesem, który w ułamku
sekundy prowadzi do wyniku percepcyjnego, w którym badani postrzegają siebie jako
oddzielonych od obiektów: podmiot jest w pozycji zarówno przestrzennego jak i
emocjonalnego odłączenia a obiekt ma określone i jasne zarysy. Ten wynik percepcyjny,
który Metzger określa jako Endgestalt (tj. ostateczna forma percepcyjna) jest wynikiem
procesu, który powstaje z zupełnie innej, bardziej pierwotnej chwili percepcyjnej. Formy
percepcyjne tej początkowej chwili nazywane są Vorgestalten (tj. wczesne formy
percepcyjne). W czasie Vorgestalten doświadczenie jest niejasne, nieokreślone i globalne.
Figura wciąż nie wyróżnia się poprzez oddzielenie od tła, coś istnieje, ale jest nieokreślone -
jest jakaś obecność, która jest niestabilna, niejednoznaczna, nieokreślona; jest to
doświadczenie niepokoju zanim podmiot wyraźnie odróżni się od obiektu. W tej pierwszej
fazie dominują właściwości fizjonomiczno-ekspresyjne. Są one naładowane emocjonalnie
oraz w sposób bezpośredni i przed-refleksyjny komunikują coś intensywnego, są
doświadczane pasywnie, jakby chwytały podmiot. W powietrzu unosi się oczekiwanie na
rozwinięcie, na cel, który musi być zdefiniowany, ale nie jest on jeszcze dany. Jeśli to
rozwinięcie jest opóźnione, pojawia się napięcie i niepokój, który rośnie. Natomiast w
końcowym momencie Endgestalten przeważają cechy strukturalno-materialne, oraz

12 Zob. Francesetti (2019a).

11 Klaus Conrad (19-58) wykorzystał badania Metzgera do swojej gestaltowskiej analizy
doświadczenia schizofrenicznego.
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doświadczenie ulgi w postrzeganiu odrębnej, obiektywnie nakreślonej figury, od której
podmiot czuje się oddzielony i którą jest w stanie obserwować z krytycznym osądem i
poczuciem emocjonalnej rozdzielności. To kończy poczucie bycia biernie pochwyconym
przez coś niewyraźnego i niepokojącego. W Vorgestalten, u źródeł każdej percepcji,
doświadczenie jest atmosferyczne oraz przed-dualistyczne i jest podstawą naszego
patycznego życia (Tellenbach, 1968; Griffero, 2010; Bohme, 2010; 2017; Schmitz, 2011;
Francesetti, 2015; Francesetti, 2019a). Patyczne oznacza odczuwane w żywym i cierpiącym
ciele. To, co patyczne, sprawia, że jesteśmy bezpośrednio i pasywnie pochwyceni; jesteśmy
poruszeni przez cierpienie i pasję, jest to wydarzenie, któremu jesteśmy poddani (a nie
którego jesteśmy podmiotami). W atmosferze, figura i tło nie są jeszcze zdefiniowane, jest to
emocjonalnie naładowany i rozproszony cień w przestrzeni, bezpośredni i pozbawiony
określonych granic, z którego wyłaniają się podmiot i przedmiot, który impregnuje i zabarwia
kwitnące doświadczenie, który chwyta podmioty i przedmioty we wzajemnym i cyrkularnym
stawaniu się.13

W tej początkowej fazie percepcji granice i bieguny subiektywności i obiektywności nie są
zdefiniowane ani stabilne. Ta gestaltowska analiza percepcji współbrzmi z dokonanym przez
Antonio Damasio opisem tego, w jaki sposób “umysł zyskuje jaźń” (2010)14. Zgodnie z tym
modelem, opracowanym na podstawie jego badań neurologicznych, self stopniowo wyłania
się w percepcji - w ułamkach sekund - przechodząc przez kolejne fazy: proto-self,
subiektywne self, autobiograficzne self. W pierwotnej, początkowej fazie proto-self,
obecność czegoś jest odczuwana, bez określenia, do kogo należy. Bezruch zamienia się w
ciszę, której nie można jeszcze przypisać mi jako podmiotowi, ponieważ poczucie bycia
odrębnym podmiotem pojawia się później. Koncepcja wyłaniającego się self Daniela Sterna
(1985) również oddaje ten początkowy element każdego doświadczenia. Wyłaniające się
self charakteryzuje pierwsze dwa miesiące życia dziecka: w tym czasie rozwoju dziecko nie
ma zdefiniowanego ciągłego poczucia self, ani nie jest ono wyraźnie odróżnione od świata;
raczej proces wyłaniania się self jest na pierwszym planie. W modelu Sterna, etapy rozwoju
są obecne w każdym kolejnym doświadczeniu, za każdym razem i przez całe życie.
Również refleksja fenomenologiczna wskazuje na pierwotny wymiar doświadczenia, w
którym podmiot i przedmiot nie są jeszcze zróżnicowane i opisuje bezbronną i naturalną
postawę (Husserl, 1931), gdzie nasza percepcja jest produktem, a nie pierwotnym faktem
empirycznym, chociaż zwykle nie zwracamy na to uwagi (Merleau-Ponty, 1945; Wiesing,
2014; Alvim Botelho, 2016). Na tym poziomie niezróżnicowania wrażenia nie są jeszcze
przypisane osobie, lecz są niejasne i niejednoznaczne. Obecność tego pierwotnego
doświadczalnego momentum potwierdza sama etymologia słów: w języku łacińskim
sub-jectum oznacza wrzucony poniżej [oryg. thrown below], podczas gdy ob-jectum oznacza
wrzucony poza [oryg. thrown beyond], przypominając nam, że nie są one oryginalnymi

14 Zobacz: FIAP 2014. Self comes to mind. A dialogue with Antonio Damasio, dostępny na
https://youtu.be/8LD13O7dkHc

13 "Filozoficzna rehabilitacja patyczności oznacza zatem nadanie wartości [...] pozwalaniu sobie na
odpuszczanie, na bycia 'poddanym temu', a nie 'twórcą tego'. Wymaga to obrony niemodności [oryg.
unfashionableness] oraz wiąże się z krytyczną rolą umiejętności bycia środkiem tego, co nam się
przydarza, a nie tego, co robimy - czegoś, co dziś jest naprawdę bardzo rzadkie. Promowanie
zaniechania może wydawać się performatywną sprzecznością (należy się zrobić, aby być biernym),
ale naprawdę tak nie jest. Hiperracjonalistyczny dogmat pełnego subiektywnego samostanowienia,
wsparty ideą, że działanie jest na pierwszym miejscu, a sens życia polega jedynie na planowaniu
swoich celów, nie może podzielać, a może nawet nie może pojąć takiej umiejętności. [...] Patyczność
to umiejętność odbierania efektów, a nie ich wytwarzania, bycia przejętym przez to, co się dzieje i
działania tylko w świetle tego" (Griffero, 2020, s. VII).
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danymi [oryg. original data], ale produktem bycia wrzuconymi do dwóch różnych rejonów
doświadczalnego świata (Francesetti, 2016a). W poprzedniej pracy nazwaliśmy ten moment
przed-osobową fazą doświadczenia (Francesetti i Spagnuolo Lobb, 2013) i uznaliśmy go za
kamień węgielny rozumienia doświadczenia psychotycznego. W doświadczeniu tym
podmiotowi nie udaje się wyłonić z przed-osobowego wymiaru Vorgestalten, dlatego wędruje
przez świat, któremu  brakuje określonych granic, niepokojący, niekomunikatywny, który
wciąga i z którego nie można się wydostać. Co więcej, delirium i halucynacje, prawdziwe
kreatywne dostosowania w tym koszmarze, wciągają nas głęboko uniemożliwiając dostęp do
współdzielonego świata, ale przynajmniej jesteśmy wciągani w świat bardziej
zdefiniowany15· Analiza ta jest zgodna z rozumieniem zaburzenia minimalnego self16

Zahaviego i Parnasa jako centralnego elementu doświadczenia schizofrenicznego (Zahavi,
2017).
Ten niezróżnicowany świat nazwałem poza Słupami Heraklesa. Jest to miejsce, które
starożytni umieścili poza znanym i nazywalnym światem, poza non plus ultra. Jest to świat
zamieszkały przez potwory i chimery, przed którymi chronią nas kolumny lub filary
(oznaczające w języku greckim granice). Wszyscy, u podstaw wszystkich naszych
doświadczeń, wyłaniamy się z tego świata. Perspektywa ta jest zgodna z koncepcją
wyłaniającego się self, która stanowi podstawę teorii terapii Gestalt (Philippson, 2009;
Robine, 2016; Francesetti, 2016a; Spagnuolo Lobb, 2016; Alvim Botelho, 2016; Bloom,
2016): self jest procesem, który wyłania się w sytuacji, powstaje jako self sytuacji (Perls,
Hefferline i Goodman, 1951; Robine, 2004). Przyjęcie, że podmiotowość pochodzi z
przed-dualistycznej matrycy jest szczególnie ważne, ponieważ tworzy perspektywę
post-kartezjańską (lub post-demokrytejską według Schmitza, 2011), w której zrozumienie
cierpienia i jego leczenie wynika z pola (lub z relacji, z sytuacji, bądź z matrycy
intersubiektywnej, w zależności od autorów), a nie z jednostki, choć to ona cierpi, wyraża to
cierpienie i wywołuje jego transformację. Ta analiza procesu percepcji jest również bazą, ale
w innej skali czasowej, cyklu kontaktu opisanego w Terapii Gestalt (Perls, Hefferline i
Goodman, 1951). Niezróżnicowany moment patyczny jest domeną funkcji id, z której na
podstawie asymilowanych kontaktów (funkcja osobowości) nieustannie wyłaniamy się jako
podmioty.
Pozwólcie nam teraz krótko przedstawić opis doświadczeń oraz próbę ich zrozumienia w
kategoriach aktualizacji cierpienia na sesji.

1.1. Pierwsza forma: cierpienie psychotyczne
Od pierwszego spotkania obecność Marii w kontakcie ze mną bezpośrednio i intensywnie
tworzy atmosferę zawieszenia, wysokiego napięcia, klimat, w którym wszystko może się
wydarzyć. Tragedia jest zawieszona nad naszymi głowami i w każdej chwili może dojść do
niewyobrażalnej katastrofy.
Oddycham... Staram się znosić udrękę i pozostawać w tej opresyjnej, złowrogiej atmosferze,
ale niekiedy kręci mi się w głowie. Ciągle przypomina mi się sesja z innym pacjentem, lata
wcześniej, z którym w pewnym momencie poczułem, że pokój pływa (albo ja sam?). Przez
ułamek sekundy byłem zdezorientowany, a potem, patrząc na siebie z pacjentem, wspólnie

16 Minimalne self jest fazą wyłaniania się self, która pozwala nam odczuwać doznania jako własne.

15 Pierwszym, który wykorzystał pracę Metzgera do zrozumienia doświadczenia psychotycznego był
Klaus Conrad (1958), który położył podwaliny pod studium psychopatologii, które nazwał "Analizą
Gestalt". Niestety kolejni badanie nie wykorzystali stworzonego przez Conrada potencjału
(Alessandrini i Di Giannantonio, 2013).
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zrozumieliśmy, że to było prawdziwe trzęsienie ziemi. W tym klimacie rozpoczyna się sesja z
Marią:
T: Dzień dobry.
M: Dzień dobry.
Cisza.
T: Jak się tu znalazłaś?
M: Moja córka mnie przyprowadziła... Tak, myślę, że moja córka. Przynajmniej tak to
rozumiem.
Sposób, w jaki wymawia te słowa, tak zwykłe dla niej, jakby wypowiadała frazesy, przenosi
mnie do wszechświata, gdzie nic nie jest stałe ani spójne: [ten świat] jest jak powietrzny wir
delikatnych papierowych obiektów, które się rozpadają; realnie i ontologicznie nie ma tu
pewności.
T: Twoja córka Anna?
M: Tak, ma na imię Anna, moja córka… przynajmniej, tak myślę.
Poszukiwanie odpowiedzi nie przechodzi przez ciało, jak gdyby nic nie było osadzone w
pewności pamięci, doświadczenia czy uczucia. Wszystko jest możliwe, dlatego nic nie jest
uchwycone, a odpowiedzi pochodzą z dedukcji wykorzenionej z czegoś, co możemy łącznie
nazwać ciałem lub rzeczywistością.

Pierwszą formą nieobecności jest bycie nieukonstytuowanym jako podmiot, co ma miejsce w
doświadczeniach psychotycznych (Francesetti i Spagnuolo Lobb, 2013; Francesetti 2019a).
Paradoksalnie, w nieobecności można spotkać szczególną, bardzo silną obecność. Kiedy ją
spotkamy – o ile się nie wycofamy - zostaniemy złapani, zainfekowani, a nawet
zdenerwowani czy przytłoczeni. Mamy tu do czynienia z brakiem ukonstytuowania podmiotu,
przy jednoczesnej bardzo silnej obecności atmosferycznej; ponieważ podmiot jest w
potencjale, pragnienie ukonstytuowania się jest bardzo silne, ale to ukonstytuowanie nie
wydarza się, przynajmniej nie w tym polu relacyjnym. Jeśli spojrzymy w oczy osoby
zanurzonej w psychotycznym niepokoju, zobaczymy coś poza, bezkresną otchłań. W
konsekwencji czujemy się nadzy i przytłoczeni: psychotyczne spojrzenie jest
dekonstruktywne, ponieważ zanurza nas w wymiarze, w którym podmiotowość nie jest
ukonstytuowana, a granice muszą dopiero powstać. Nie ma tu możliwości współtworzenia w
określony sposób, choć pragnienie wyłonienia się w określony sposób jest mocne, nawet
jeśli niemożliwe jest dotarcie do określoności. Jesteśmy zanurzeni w ciągłej i nieustannie
nieudanej próbie stworzenia świata z jasnymi i połączonymi granicami, jak w tyglu, gdzie
każda możliwość jest tworzona i rozpuszczana. W doświadczeniu psychotycznym
pacjentowi nie udaje się wyłonić z niezróżnicowanego świata, w którym swój początek ma
każda percepcja. Pacjent pozostaje uwięziony poza słupami Heraklesa, umieszczonymi
przez tego bohatera w Cieśninie Gibraltarskiej, aby oddzielać świat znany od nieznanego,
gdy za Morzem Śródziemnym, za kolumnami, żyją potwory, od których musimy być
oddzieleni, aby przetrwać. W wymiarze tym doświadczalne bieguny, które stają się
przedmiotem i podmiotem, nie są jeszcze ukonstytuowane. To wymiar Vorgestalten opisany
przez Metzgera (1941). Bycie tam uwięzionym oznacza doświadczanie niewypowiedzianej
udręki. I to jest główny punkt dramatu psychotycznego: niewypowiadalność doświadczenia.
W rzeczywistości każda gramatyka (Chomsky, 1968) opiera się na strukturze składającej się
z podmiotu, orzeczenia i dopełnienia. Ale kiedy doświadczenie nie osiągnęło jeszcze
rozróżnienia między podmiotem a przedmiotem, nie ma języka, który mógłby wyrazić to, co
przeżywa człowiek. Złowroga, wielka i niepokojąca udręka, w której wszystko może się
zdarzyć, staje się również nieprzezwyciężalną izolacją. Tutaj na ratunek przychodzi delirium:
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kreatywne przystosowanie, które pozwala nam nadać kształt i sens tej udręce i opowiedzieć
o niej. Z tego samego powodu pojawia się halucynacja, która pozwala nam wyrzucić na
zewnątrz obiekt zmniejszając mękę niezróżnicowania. Te dwa kreatywne przystosowania
redukują cierpienie, ale nie pozwalają sięgnąć do zwyczajnego i współdzielonego z innymi
świata, i jest to charakterystyczną cechą doświadczenia psychotycznego: życie poza
naturalnym świadectwem wspólnego świata (Blankenburg, 1971). Prawdy tego wymiaru
strzegą głupcy, poeci i dzieci (Salonia, 2001; 2004; Borgna, 2011) zdolni do używania języka
w sposób, który zaburza gramatykę i wyłania niezróżnicowane. Pochodzimy stamtąd i nie
możemy tam być. Zanim zostaniemy określeni jako podmioty, jesteśmy pulsującym polem
życia, a podczas doświadczenia psychotycznego tam właśnie jesteśmy uwięzieni. I stamtąd
jesteśmy wygnani, zmuszeni do przeżywania naszej tragicznej potrzeby dualności
(Fachinelli, 1989). Jest to miejsce psychotycznego cierpienia, ale także doświadczenia
komunii ze wszechświatem - tajemnicze miejsce wielkiej radości. Pochodzimy z miejsca, w
którym nigdy nie byliśmy, w którym nie możemy być ani do którego nie możemy wrócić
(Waldenfels, 2011).

1.2. Druga forma: cierpienie neurotyczne
Jeden z pacjentów, mężczyzna w wieku 50 lat, mówi: "Nie mam szczególnych problemów,
zwyczajne życie. Ale czuję jakbym nie żył. Mam 50 lat i życie nie ma smaku, jestem ciągle
niezadowolony. Ostatnio poczułem przez chwilę jakiś rodzaj szczęścia podchodzący do
gardła, ale tam się to zatrzymało. Ciało zesztywniało, wystygło, a ja już nic więcej nie
czułem"
"I co teraz czujesz, gdy mi to mówisz?"
"Nic... jest w porządku... w skrócie: normalnie."

Drugi sposób, w jaki możemy być nieobecni, to ten w którym jesteśmy ukonstytuowani jako
zdefiniowane podmioty, ale nieobecni w naszych zmysłach, znieczuleni. Jest to nieobecność
odczuwana w naszych doświadczeniach neurotycznych: poczucie podstawowego
niezadowolenia lub doświadczenie drażniących symptomów, które psują nam smak życia:
lęku, nudy lub rozmyślanie o życiu zamiast życia w pełni. Brakuje nam możliwości pełnej
obecności na granicy kontaktu, przez co jesteśmy pozbawieni całości potencjału, jaki ta
pełnia ze sobą niesie. Proces doświadczenia neurotycznego został dokładnie
przeanalizowany w PHG, gdzie możemy znaleźć opis zakłóceń w kontakcie, które utrudniają
spotkanie z nowością, podnieceniem, a tym samym wzrostem, pozostawiając doświadczenie
częściowo puste. Są to tryby ochronne, wyuczone, kreatywne przystosowania, których
nauczyliśmy się aby zmniejszać ból w trudnych sytuacjach, a później stały się sztywne,
powtarzalne, skrystalizowane, niefunkcjonalne. Nieobecność w kontakcie na początku
chroniła, ale później - zapomniana - stała się przyzwyczajeniem. W tym trybie
funkcjonowania pełna obecność jest trudna lub niemożliwa. Nauczyliśmy się zmniejszać
swoją obecność, aby być mniej wrażliwymi, aby czuć mniej bólu i móc znosić wspomnienia
będące świadectwem nieobecności lub inwazji innych w naszej osobistej historii, nie
zmniejszamy jej jednak na tyle, by nam to przeszkadzało w ukonstytuowaniu się jako
określone i odrębnę podmioty. Emocje są tu słabo odczuwalne i rzadko wyrażane, a podmiot
jest nieco zdesensytyzowany i niezbyt spontaniczny. Osoba ma ograniczony kontakt z tym,
co jest niezróżnicowane i jest odłączona od przepływu życia. Źródło ciągłej, życiowej
inspiracji zostało zredukowane lub wyschło. Do miejsca, z którego psychotyk nie może
wyjść, neurotyk nie może wejść.
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To na granicy kontaktu terapeuta napotyka te nieobecności (albo zakłócenia w kontakcie lub
fleksje, jak powiedziałby Robine, 2013) i poznaje je estetycznie - za pomocą zmysłów - jako
brak pełnego istnienia i pełnej obecności. Odczuwanie w tym przypadku jest już działaniem
terapeutycznym, ponieważ przywraca do życia w polu relacyjnym świadomość zapomnianej
nieobecności. Pamiętanie o nieobecności jest już większą obecnością: przypominanie [oryg.
re–membering] w języku angielskim etymologicznie oznacza ponowne umieszczenie w
członkach, w ciele. Przemieszczenie nieobecności pomiędzy nami dokonuje cudu
przekształcenia jej w obecność. Aisthesis [zmysłowość - przyp. tłum.] staje się tutaj poiesis
[tworzeniem - przyp. tłum], a odczuwanie – działaniem.

1.3. Trzecia forma: cierpienie borderline
43-letnia Annamaria, która od dwóch lat jest na terapii, siada, jest bardzo poruszona,
wygląda na głęboko przygnębioną, nie może usiedzieć na krześle.
A: Gdy tylko usiadłam, poczułam się przyduszona... Nie mogę oddychać... Nie wiem
dlaczego.
Jej twarz wykrzywia się w grymasie płaczu, który nie może się wydostać, spojrzenie jest
szybkie i ulatuje na boki, tak jakby szukało drogi ucieczki a ciało wykręca się od więzów,
których nie widzę.
T: Co się dzieje Annomario?
A: Nie wiem... Nie wiem... Nie mogę tu zostać... Chcę się podrapać...
Staram się poradzić sobie z napięciem przez oddychanie, przypominając sobie, że
wielokrotnie z bólu Annymarii urodziło się coś dobrego i rozsądnego, chociaż czasami
wysiłek był na granicy wytrzymania.
A: Chcę się podrapać...
Mówi to, przesuwając paznokciami po ramionach, drapiąc się i jednocześnie przerywając,
poruszana przez przeciwstawne, tytaniczne siły.
Patrzę na nią, oddycham, czuję wielki ból i bezradność.
A: Przychodzi mi na myśl fragment snu z ostatniej nocy… Nie pamiętam niczego, oprócz
tego, że zbliżyłeś się do mnie, zbyt blisko…
Natychmiast czuję, że jestem zbyt blisko niej, czuję zagrożenie potworem ze snu. Pamiętam
złośliwą, dwuznaczną, okropną i obrzydliwą obecność nadużycia seksualnego dokonanego
przez jej ojca, kiedy była dzieckiem. Kręci mi się w głowie...
A: Boję się... może coś się stało ostatnim razem... Strasznie się boję...
Teraz pamiętam: ostatnim razem czułem silną czułość do Annymarii, głębokie pragnienie,
aby ją objąć...

Cierpienie borderline ma cechy, które odróżniają je od cierpienia neurotycznego i
psychotycznego (Gecele, Francesetti, wkrótce). Tutaj, w przeciwieństwie do psychozy,
podmiot jest ukonstytuowany, ale w niestabilny sposób, bez doświadczania ciągłości self
oraz różnych obszarów i momentów własnego życia. Istnieją kawałki doświadczenia
niezintegrowane z osobowością i części osobowości niezintegrowane w całość. W
przeciwieństwie do neurozy, tematem podstawowym nie jest tutaj mocniejsze, pełniejsze
odczuwanie życia i intensywniejsze wyrażanie emocji, ale zdolność ich formowania,
odczuwania i wyrażania bez dezintegrującego wpływu na ciągłość self i relacje.
Charakterystyczną cechą tego doświadczenia, jak to wskazał Isadore From, jest
intencjonalność zachowania skrupulatnie skonstruowanego zarysu siebie samego, zawsze
na skraju zagubienia (Spagnuolo Lobb, 2013a). Zarys ten, który musi być broniony za
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wszelką cenę i który jest mniej lub bardziej niestabilny, obarczony jest wysokim ryzykiem,
kiedy drugi znika (stąd duże obawy przed porzuceniem) i równie wysokim ryzykiem, kiedy
drugi podchodzi zbyt blisko (stąd silne obawy przed inwazją). Proces różnicowania self,
kiedy zachodzi prawidłowo, prowadzi do ukonstytuowania doświadczenia w taki sposób, że
osoba czuje się zróżnicowana i połączona. Niestabilność tego procesu sprawia, że podmiot
czuje się zagrożony utratą zróżnicowania (obawy przed inwazją) lub utratą połączenia
(obawy przed porzuceniem). Jakość tych lęków różni się od tych, które występują w
funkcjonowaniu neurotycznym. Tutaj, w doświadczeniu borderline, porzucenie (tj. utrata
połączenia) lub inwazja (tj. utrata granic) otwiera ryzyko doświadczenia psychotycznego.
Stąd terror, który można zrozumieć tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę ryzyko, jakie te
doświadczenia niosą dla osób, które żyją z funkcjonowaniem borderline. Ta perspektywa
pozwala nam zrozumieć, że w tym doświadczeniu strach przed porzuceniem jest tylko
jednym z podstawowych aspektów doświadczania. Drugi, strach przed inwazją, jest równie
istotny i to właśnie połączenie ich obu sprawia, że regulacja odpowiedniej
odległości/bliskości w terapii jest niestabilna i złożona. W tym miejscu nie zgadzamy się z
niektórymi autorami, którzy uznają aspekty związane z potrzebą miłości i przynależności za
bardziej istotne do opisania tego doświadczenia (Masterson, 2014; Greenberg, 2016).
Niestabilne jądro tożsamości oscyluje pomiędzy różnymi i kontrastującymi ze sobą
intensywnościami emocjonalnymi: stąd spostrzeżenie, że to, co jest stabilne w
doświadczeniu borderline, to właśnie niestabilność. W terapii, podobnie jak w innych
relacjach, fale idealizacji przeplatają się z falami destrukcji, z charakterystycznym brakiem
niuansów percepcyjnych i z ocenami typu "albo biały, albo czarny".
Możemy sobie zadać pytanie, w jakich sytuacjach ten tryb percepcyjny (który odpowiada
rozszczepieniu, archaicznemu mechanizmowi obronnemu wskazanemu przez Kernberga
(1975), określanemu jako charakterystyczny dla doświadczenia borderline) mógł stać się
kreatywnym przystosowaniem, tj. służyć osobie. Takie funkcjonowanie może być przydatne
na przykład, aby wydostać się z sytuacji zamieszania, chaosu i dezorientacji, w której
przebywanie jest zarówno przykre, jak i niebezpieczne. W istocie, traumatyczne wychowanie
charakteryzujące się nadużyciami (psychologicznymi, emocjonalnymi, seksualnymi) często
występuje w historii funkcjonowania borderline. Nadużycie jest z definicji pomieszaniem
granic i stanowi przeszkodę w tworzeniu określonej podmiotowości. Podział rzeczywistości
na rozszczepione bieguny jest sposobem ucieczki od tego pomieszania.
Wysoka wrażliwość na dystans (zbyt duży grozi porzuceniem, zbyt mały inwazją) jest zatem
wynikiem przerażającego i samotnego wysiłku, aby wyłonić się zza Słupów Heraklesa, gdzie
króluje „niezdefiniowane”, a doświadczenie jest zorganizowane jako psychotyczne. Nie
chodzi jednak o doświadczenie, które można zdefiniować po prostu jako nie-psychotyczne i
nie-neurotyczne, ale o konkretne funkcjonowanie - rozpoznawalny i opisywalny sposób życia
i nieustannego ratowania się przed wypadnięciem poza Słupy Heraklesa. W tym sensie jest
to funkcjonowanie pomiędzy psychotycznym a neurotycznym, ponieważ może między nimi
oscylować i stawać się raz jednym, raz drugim, co w tym kontekście oznacza
funkcjonowanie z bardziej lub mniej określonymi granicami i połączeniami, ale wskazuje na
określoną charakterystykę doświadczenia i ścieżkę terapeutyczną, która wymaga
odmiennych priorytetów od innych trybów funkcjonowania. Podkreślenie tego nie tylko
odpowiada potrzebie teoretycznego rozróżnienia: w doświadczeniu borderline jednym z
najgłębszych i najbardziej bolesnych przeżyć jest brak poczucia godności własnego istnienia
i brak doświadczenia bycia widzianym jako osoba, której istnienie jest godne. Psychiatria i
psychologia przez dziesięciolecia nie uznawały tego funkcjonowania za inne, wyjątkowe
doświadczenie, które zasługuje na uważne przyjrzenie się temu, czym ono jest, a nie tylko
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temu, czym nie jest. Wykorzystywały tę kategorię jako kosz odpadów, w którym
umieszczano to, czego nie było w innych kategoriach, nawet pacjentów, których klinicysta
nie lubi (Vaillant, 1992). Oddanie godności tym doświadczeniom jest nie tylko naszym
obowiązkiem w psychopatologii, ale także działaniem terapeutycznym, które będzie stale
powtarzane w terapii: rozpoznawanie i poszanowanie tych doświadczeń, uznawanie ich
nieredukowalnej złożoności i podtrzymywanie pamięci, która ostatecznie zintegruje
percepcyjne i afektywne odłamki, pojawiające się stopniowo, nierzadko jako eksplozje.
Doświadczenie borderline, jeśli nie przepełnia go ból i jeśli zostanie "zaopiekowane", oferuje
uprzywilejowaną kompetencję percepcyjną: bliski związek z patycznym wymiarem
niezdefiniowanego niezwykle wrażliwy na pole, jakbyśmy mieli do czynienia z doskonałą
sejsmograficzną zdolnością wychwytywania sił zaangażowanych w sytuację, z
zakorzenieniem w witalności. Cenny szósty zmysł, który gdy jest zbyt wiele niepokoju
popycha ku odreagowaniu, może stać się dla osoby, która nauczy się odpowiednio to
kontenerować, źródłem wiedzy o tym, co się dzieje wokół, zanim będzie to dostępne dla
innych.

1.4. A dzisiaj jakich pacjentów spotykamy w naszej praktyce?
Jak zobaczymy później, i jak już wspomniałem, cierpienie przybiera formy, które kontekst
społeczny tworzy i wspiera, tak więc psychopatologia zmienia się wraz z czasem i
przestrzenią, w miarę jak zmieniają się kultury, społeczeństwa i sytuacje. W czasach
postmodernistycznych, w płynnym kontekście, w którym granice między sferą prywatną a
społeczną są niezwykle niejednoznaczne, w którym rozdrobnienie, złożoność i intensywne
tempo uniemożliwiają asymilację doświadczeń - doświadczenie borderline często stanowi
podstawowe funkcjonowanie przystosowawcze w społeczeństwie. W istocie, zaburzenia
osobowości rozszerzyły się, zerodowały, przerzedziły a w końcu zastąpiły neurotyczne i
psychotyczne doświadczenia, i stały się endemiczne. Można je uznać za zaburzenie
etniczne naszych czasów (Gecele, 2013). Dlatego niezbędne jest przygotowanie się do
praktyki klinicznej, która jest wystarczająco elastyczna, aby mogła się dostosowywać do
pacjentów, których spotykamy, a nie być sztywno zakotwiczoną w wyuczonych kategoriach.
Zwłaszcza obecnie: właśnie dlatego, że w naszych czasach doświadczenie zmierza do
wymiaru borderline, przyjmowanie pacjentów poprzez definiowanie ich z góry ustalonymi
kategoriami, natychmiast prowokuje reakcję "borderlinizacji", tj. zwiększa intensywność
zaburzenia. Właśnie dlatego, że (oni i my) funkcjonują w trybie borderline, są (jesteśmy)
szczególnie uwrażliwieni na uproszczoną definicję zewnętrzną. Aby ustanowić sojusz
terapeutyczny, należy porzucić ograniczoną definicję i posiadać odpowiedni grunt do
rozpoznania i utrzymania złożoności czynników pozornie niedających się ze sobą pogodzić:
indywidualnego doświadczenia i płynności społecznej. Stworzenie jądra tożsamości,
zdolnego do pogodzenia przeciwstawnych biegunów, ustabilizowanego przez funkcję
osobowości self, staje się również trudne ze względu na charakterystyczne przyspieszenie
naszych czasów. W tym kontekście ekspozycja na nowość jest ciągła, podczas gdy przerwa
na asymilację jest znikoma i słabo wspierana społecznie. To sprawia, że trudno jest zyskać
poczucie tego "kim jestem", wychodząc od tego, czego doświadczyłem, ponieważ brakuje
czasu na to, aby sens doświadczenia przekształcił się w ucieleśnione "kim się stałem". Ten
aspekt alienowania doświadczenia w czasach przyspieszenia (Rosa, 2010) dodatkowo
wzmacnia tendencje, które prowadzą do funkcjonowania borderline.
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10. Czy sprawianie, że inni cierpią jest formą
cierpienia?

35-letni mężczyzna, bardzo napięte ciało, dziwna rozbieżność między uśmiechem na ustach
a twardością spojrzenia. Jeśli coś odczuwam, to jest to strach. Czuję jego sarkazm17

drapiący moje ciało. Został do mnie przysłany, ponieważ źle traktował swoją partnerkę.
Chłodno mówi do mnie: "Kiedy jestem z kobietą, nie czuję nic poza swoją przyjemnością.
Interesuje mnie tylko moja przyjemność. Na początku nie ma żadnych problemów. A potem
zawsze w pewnym momencie ona mi się sprzeciwia i nie mogę tego znieść. Moja złość
wydaje się nieuzasadniona, więc ona chce odejść. Czy ona nie rozumie, że musi zostać? A
jeśli nie rozumie tego w zwykły sposób, będzie musiała przekonać się o tym w inny, bolesny,
sposób".
"Czy powiedziałeś, że w pewnym momencie zawsze tak się dzieje w twoich związkach?".
"Tak... ale musisz wiedzieć, że ja w zasadzie traktuję kobiety jak prostytutki, bo one
wszystkie są dziwkami. One tego nie zauważają, bo jestem przebiegły, ale wykorzystuję je.
W końcu, gdy to zauważą, jest już za późno, już je wykorzystałem...

Co z bólem tych, którzy zadają ból drugiemu człowiekowi? Tych, którzy torturują, znęcają
się, gwałcą, zabijają? Czy to też jest cierpienie? A jeśli tak, to jaki to ma sens? Debata na
temat złożoności doświadczeń psychopatycznych jest bardzo ożywiona, wszelkie
uproszczenia są ryzykowne, dlatego ograniczymy się tutaj do kilku uwag, aby włączyć tę
jakość doświadczenia do możliwych sposobów cierpienia i odeślemy czytelnika do innej
publikacji (Francesetti, 2021a).
W psychopatii inni są reifikowani, tzn. postrzegani i traktowani jak przedmioty dla własnych
celów podmiotu, ich ból jest obojętny lub sprawia przyjemność. Relacja Ja-Ty nie jest
możliwa; mamy do czynienia z relacją Ja-To (Buber, 1923). Warunki, które w badaniach
określono jako elementy ryzyka i predyspozycji do zachowań psychopatycznych, są
różnorodne i można je podzielić na indywidualne i sytuacyjne. Do pierwszych zalicza się
predyspozycje biologiczne (pewne struktury genetyczne i hormonalne) oraz biograficzne (u
większości osobowości psychopatycznych występowało wielotraumatyczne dzieciństwo). Do
drugich należą sytuacje, w których nawet osoby nieposiadające predyspozycji biologicznych
czy osobowościowych zachowują się w sposób przemocowy i uprzedmiotowiający (Efekt
Lucyfera opisany przez Zimbardo (2007) w eksperymencie stanfordzkim); do tego dochodzą
refleksje na temat działań przemocowych jako konsekwencji rozwoju technologii, który
powoduje rozdźwięk między ludzką zdolnością do produkcji a zdolnością do zarządzania jej
skutkami.
W celu dogłębnego zbadania tych tematów odsyłamy do cytowanej literatury, ograniczając
się tutaj do podkreślenia wymiaru relacyjnego, który może pomóc nam odnaleźć znaczenie
w doświadczeniu, które często wykracza poza to, co zrozumiałe, akceptowalne, ludzkie.
Proponowany przeze mnie element relacyjny nie wyczerpuje ani nie jest alternatywą dla
innych wymiarów, lecz raczej stanowi kolejny trop do badań, dociekań i pracy klinicznej. Jeśli
z relacyjnej perspektywy teorii pola cierpienie jest czymś, co niesiemy, tutaj mamy być może
do czynienia z sytuacją największego cierpienia: tutaj doświadczany ból został umieszczony
tak daleko, że aby go poczuć, potrzebujemy innego ciała. Nasze ciało jest tak znieczulone

17 Z greckiego sarkaizein, tj. rozrywanie ciała (Cortellazzo i Zolli, 1983).
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na ten ból, że musimy zadać ból drugiemu, aby mógł się on ujawnić. W ten sposób przenosi
się zło tego świata. Istnieje wiele jego stopni, od tego codziennego, które należy do nas
wszystkich, do tego z wiadomości kryminalnych, gdzie ktoś posuwa się do zabójstwa lub
tortur, także tego społecznie akceptowanego lub zalecanego w sytuacjach wojny i
prześladowania grup mniejszościowych.
Psychopatia jest często traktowana marginalnie w psychoterapii, ponieważ rzadko zdarzają
się związane z nią prośby o pomoc, a jej leczenie - zwykle w instytucji takiej jak więzienie -
jest bardzo trudne. Jest to doświadczenie tych, którzy nie czując zła, czynią zło. Jest to
tragedia tych, którzy nie czując swojego bólu, prowokują go u drugiego. Ból tych, którzy nie
czując bólu, staje się bólem zadawanym i bólem rodzącym się w drugim człowieku. Ci,
którzy torturują, wyrażają swoją nieobecność zadając ból torturowanym. Jest to przemiana
zła-nieobecności w zło-zbrodnię, a to przemienia się w zło-ból. To cierpienie (którego
doświadczenie pozbawione zostało możliwości odczuwania bólu drugiego) należy słusznie
zaliczyć do psychopatologii. Jaki sens możemy dostrzec w tym cierpieniu? Z radykalnie
relacyjnego punktu widzenia możemy wysunąć hipotezę o żywotnej intencjonalności tego
aktu: ból, który nie może być odczuwany, zostaje ożywiony przez inną istotę. Tylko w ten
sposób może się on ujawnić i zostać przemieniony. Jest jasne, że wywołuje to w nas uczucie
wstrętu, ponieważ reagujemy na perwersję wpisaną w ten proces: niewinny cierpi przemoc i
ból, aby przekształcić ból kata. Słowa Simone Weil są w tym względzie oświecające:
"Niewinna ofiara, która cierpi, zna prawdę o swoim oprawcy. Kat jej nie zna. Zło, które
niewinna ofiara czuje w sobie, jest w jej kacie, ale ten nie może go poczuć. Niewinna ofiara
może poznać zło tylko w postaci cierpienia. To, czego nie odczuwa zbrodniarz, jest jego
własną zbrodnią. (...) To właśnie niewinna ofiara może odczuwać piekło. (...) Wszelka
zbrodnia jest przeniesieniem zła z tego, kto działa, na tego, kto doświadcza skutków
działania." (Weil, 1952, 122; 124). Simone Weil również pisze o przemianie nieobecności w
ból i piękno: "Fałszywy Bóg przemienia cierpienie w przemoc. Prawdziwy Bóg przemienia
przemoc w cierpienie. [...] Cierpliwość polega na tym, by nie zamieniać cierpienia w
zbrodnię. To samo w sobie wystarcza, by przemienić zbrodnię w cierpienie. [...] Czystość
jest absolutnie niewrażliwa w tym sensie, że żadna przemoc nie może uczynić jej mniej
czystą. Jest jednak bardzo wrażliwa w tym sensie, że każdy atak zła sprawia jej cierpienie,
że każdy grzech, który jej dotyka, zamienia ją w cierpienie. [...] Zło jest zawsze niszczeniem
namacalnych rzeczy, w których realnie obecne jest dobro. Zła dokonują ci, którzy nie znają
tej realnej obecności. W tym sensie prawdą jest, że nikt nie jest zły dobrowolnie. [...] Dobrem
jest to, co nadaje większą realność bytom i rzeczom, złem zaś to, co ją odbiera" (Ivi, 122 ff.).
Jak już wspomniałem, prośba o pomoc od osobowości psychopatycznej jest rzadkością, ale
może się zdarzyć. Niemniej jednak logika używania ciała drugiej osoby w celu wydobycia na
światło dzienne bólu, którego nie możemy odczuwać, zdarza się każdemu z nas stale, choć
w sposób mniej intensywny lub mniej ciągły niż w przypadku osób, które w ten sposób
ukształtowały swoją osobowość. W istocie powiedzieliśmy, że reifikacja innych, bez względu
na zło, jakie im wyrządzamy, jest cechą charakterystyczną psychopatii. Ale czy nie jest to
również jedna z najpotężniejszych sił w obecnym społeczeństwie? Społeczeństwie opartym
na kapitale, na maniakalnej i przyspieszonej konsumpcji, które jest nieustannie poruszane
przez siły, które nas alienują i które traktują człowieka jak przedmiot. Czy to możliwe, że
psychopatia jest epifenomenem, który wydobywa na światło dzienne powszechny, normalny,
pospolity, a jednocześnie utajony ból niebycia podmiotem? A może w praktyce klinicznej i w
wiadomościach kryminalnych obserwujemy skrajne lub wybitne lub nie "socjo-syntoniczne"
[oryg. ‘socio-syntonic'] przejawy normalnego, wszechobecnego, niemal konstytutywnego
zjawiska naszych organizacji społecznych? Czy nie moglibyśmy - przynajmniej
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eksperymentalnie - odwrócić perspektywy, by uczynić ją bardziej kompleksową? A gdyby
psychopaci byli tymi, którzy są najbardziej przystosowani i najlepiej utożsamiają się z
obecnymi siłami społecznymi, a zatem - paradoksalnie - są najmniej aspołeczni ze
wszystkich? Są to prowokacyjne twierdzenia, które przypominają nam, by nigdy nie
zapominać, że tło społeczne jest obecne także w indywidualnych historiach oraz w każdym
opisie diagnostycznym i psychopatologicznym (Gecele, 2013). W praktyce klinicznej ważne
jest, aby zdawać sobie sprawę, że sytuacja terapeutyczna jest ziarnkiem piasku, w którym
zawiera się cały wszechświat (William Blake, Auguries of Innocence, 1863) i jak pole
społeczne wspiera lub utrudnia procesy terapeutyczne. Jest to również niezbędna
perspektywa, aby nie dać się bezwiednie porwać przez pole społeczne i nie działać pod
wpływem tych sił, za których konsekwencje potem płacimy. Jest to także wsparcie dla
korzystania z własnego "nie", jako aktu zerwania połączenia z siłami społecznymi, które
nieustannie nas porywają.
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11. Jaki związek możemy uchwycić między
wydarzeniami życiowymi a konkretnymi formami
psychopatologicznymi?

Jak widzieliśmy, istnieje ścisły związek między trudnymi doświadczeniami życiowymi a
cierpieniem psychopatologicznym. Dostrzegliśmy również znaczenie rozróżnienia między
funkcjonowaniem neurotycznym, borderline i psychotycznym. Istotne jest, aby traktować te
związki jako wsparcie dla myślenia klinicznego, a nie jako mapę, która reprezentuje
dokładne obszary kliniczne, ponieważ ryzykujemy wtedy przyjęcie perspektywy
redukcjonistycznej, przyczynowej i mechanistycznej, która nie pomoże nam w naszej pracy.
Jeśli unikniemy tego ryzyka, zidentyfikowana synoptyczna rama niesie dla nas możliwą sieć
powiązań pomiędzy różnymi wydarzeniami i elementami klinicznymi.
Proszę więc czytelnika, aby wyobraził sobie następujący widok: na osi rzędnych, pionowo,
mamy - u podstawy doświadczenia psychotyczne, w części środkowej doświadczenia
borderline, na górze doświadczenia neurotyczne. Na dole znajduje się percepcyjny wymiar
Vorgestalten, następnie są Słupy Heraklesa, a na górze Endgestalten. Przechodząc od dołu
do góry, stopniowo tworzy się doświadczenie neurotyczne - tutaj doświadczenie
charakteryzuje się: 1) obecnością granicy, która odróżnia podmiot od przedmiotu (od świata)
i 2) przynależnością do wspólnego świata. Ten wymiar doświadczenia można opisać
gramatyką naszego języka. Z drugiej strony, wymiar na dole można opisać poetycko lub,
jeśli zróżnicowanie albo przynależność jest niemożliwa, językiem szaleństwa, halucynacji i
majaczenia. Język funkcjonowania borderline charakteryzuje się ciągłym poszukiwaniem
przynależności i różnicowania, a w terapii wyraża się to jako potrzeba pacjenta - i terapeuty -
aby samodzielnie znaleźć słowa opisujące ich doświadczenie, a jednocześnie być
rozumianym we wspólnym świecie dzielonego sensu. Jest to nieustanne, trudne i ryzykowne
poszukiwanie - czasem dramatyczne - języka, który jednocześnie odpowiada własnym
doświadczeniom i jest dzielony z innymi.
Na osi podrzędnych, poziomej, po lewej możemy umieścić doświadczenia zaniedbania
(samotność i porzucenie), a po prawej skutki inwazji i pomieszania (przemoc, złe
traktowanie, nadużycia uczuciowe lub seksualne).
Jeśli narysujemy linie hipotetycznego rozwoju klinicznego, możemy umieścić doświadczenia
depresyjne po lewej stronie rysunku, ponieważ w tych historiach są typowe doświadczenia
zaniedbania, a rodzaj funkcjonowania może być neurotyczny, borderline lub psychotyczny.
W ostatniej ćwiartce leżą depresja melancholijna i zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
Tutaj tematem jest brak poczucia, że należymy do wspólnego świata, z którego czujemy się
albo wykluczeni (pole depresyjne, gdzie drugi jest nieosiągalny i bardzo daleki) lub bardzo
włączeni (pole maniakalne, gdzie drugi jest nieosiągalny, ponieważ jest zawsze pod ręką,
stąd iluzorycznie zawsze jest osiągnięty [oryg. always already reached]). Także na dole, w
obszarze psychotycznym, ale po prawej stronie rysunku możemy umieścić doświadczenia
spektrum schizofrenicznego: w historii relacyjnej często zdarzają się inwazje i symbiotyczne
niezróżnicowanie, a trudność polega właśnie na tworzeniu wyraźnej granicy między
podmiotem a środowiskiem. Nie trzeba dodawać, że każde doświadczenie nadużycia i
inwazji wiąże się z zaniedbaniem. Pomiędzy możemy umieścić doświadczenia
schizoafektywne, w których występują zarówno objawy depresyjne/maniakalne, jak i
schizofreniczne, w związku z czym problematyczne jest zarówno tworzenie granic, jak i
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doświadczenie bycia częścią wspólnego świata. Na prawo od doświadczeń depresyjnych,
możemy umieścić obszar zaburzeń panicznych, obszar fobii i obszar
obsesyjno-kompulsywny. Te rodzaje cierpienia mają również doświadczalny korzeń w
samotności: w zaburzeniu lękowym - niesformułowanej lub wypartej samotności, która
skutkuje brakiem ochrony, kiedy jest się wyeksponowanym przed światem (Francesetti,
2007); w zaburzeniu obsesyjno- kompulsywnym - przerażającej samotności w środowisku, w
którym nie ma schronienia, więc aby uciec od terroru, jedynym możliwym sposobem jest
odłączenie się od ciała i znalezienie schronienia w myślach (Francesetti, Kerry-Reed i
Vazquez Bandin, 2019). Dalej na prawo znajdziemy zaburzenia odżywiania, gdzie historia
wycofania się z żyjącego ciała jest na ogół połączona z relacyjnym doświadczeniem
zaniedbania oraz inwazji i pomieszania granic. Lęk jako objaw można znaleźć w każdym
obszarze tej figury, ponieważ jest to zakłócenie ekscytacji w procesie formowania figury.
Uzależnienia są zachowaniami, które mogą być wynikiem różnych trajektorii biograficznych,
ale możemy ogólnie umieścić je w obszarze funkcjonowania borderline. Zaburzenia
osobowości są egosyntoniczne i dlatego może się wydawać, że nie przeszkadzają. Mogą
wiązać się z funkcjonowaniem neurotycznym, borderline lub psychotycznym, ale najczęściej
jest to funkcjonowanie borderline. Charakteryzują się one trudnością w integracji części
doświadczenia poprzez rozszczepienie różnych części osobowości i ich polaryzację oraz
trudnością w objęciu ich refleksją. Różne zaburzenia osobowości (na przykład narcystyczne,
obsesyjne, histeryczne, borderline, itp.) mogą być formami przyjmowanymi przez
funkcjonowanie borderline. Słowo "borderline" jest używane zarówno jako funkcjonowanie,
jak i jako jedna z form tych zaburzeń.
Ponieważ osobowość jest rezultatem wzajemnego kształtowania się podmiotu i środowiska,
można powiedzieć, paradoksalnie, że są to "udane" kreatywne przystosowania. W istocie,
pacjenci nie przychodzą chętnie na terapię z powodu swoich zaburzeń osobowości, ale z
powodu pojawiających się symptomów lub niepowodzeń relacyjnych, które zależą od ich
osobowości. Badanie zaburzeń osobowości występujących w społeczeństwie jest sposobem
na badanie samego społeczeństwa, a w szczególności obszarów dyskomfortu, które to
społeczeństwo wyraża, i z którymi dana jednostka jest w konfluencji, a w związku z tym jest
ich mniej świadoma.

41



12. Czy cierpienia przenoszone jest przez
pokolenia?18

To pytanie zachęca nas by rozszerzyć nasze spojrzenie poza wymiar biografii jednostki. W
badaniu genezy ludzkiego cierpienia nauki "psy" historycznie skupiały się na różnych
hipotezach wyjaśniających pochodzenie cierpienia. W odniesieniu do ich antropologii i
epistemologii (Civita, 1999; Pagnini, 2010) nawet dziś w naszej dziedzinie obecne są różne
modele, które zmieniały się z biegiem czasu, a teraz być może w coraz większym stopniu
wchodzą między sobą w dialog. Wśród nich obecne są modele biologiczne, w których
geneza cierpienia mieściłaby się w zmianie funkcjonowania organicznego, na ogół
mózgowego19. Inne modele, zakładając jako punkt wyjścia niemożność zbadania "czarnej
skrzynki" naszego funkcjonowania umysłowego, zatrzymały się na obserwowalnym
zachowaniu: stanowisko to było podstawą behawioryzmu w pierwszej połowie XX wieku i
niektórych późniejszych modeli poznawczych. Jeśli chodzi o psychoanalizę, opracowała ona
klasyczny model psychopatologii, powstałej w wyniku wewnętrznego konfliktu między
niemożliwymi do pogodzenia popędami a środowiskiem.
Zasadnicza zmiana nastąpiła w powojennym okresie ubiegłego stulecia, dzięki głębokim
zmianom społecznym i kulturowym, głównie w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej: w
psychoterapii relacje interpersonalne odgrywają coraz bardziej centralną rolę, częściowo
rewolucjonizując modele ludzkiego cierpienia. Ruchy humanistyczne i narodziny podejścia
systemowego odegrały w tej odnowie główną rolę. Spojrzenie poszerzyło się z samej
jednostki na środowisko, a źródła dyskomfortu poszukiwano w sieci relacji, które dana osoba
ma w swoim obecnym życiu lub historii rodzinnej. Od pierwszej połowy XX wieku, na ścieżce
równoległej do psychoterapii, wpływ filozofii fenomenologicznej dał początek
fenomenologicznej psychiatrii, lokującej podmiotowość i jej relacyjne korzenie jako
fundament rozumienia cierpienia i terapii20 (Borgna, 2006; Stanghellini, Broome, Raballo i
in., 2019). Także psychoanaliza stopniowo odświeżyła swoje koncepcje: we współczesnej
psychoanalizie cierpienie nie jest już konsekwencją konfliktu wewnątrzpsychicznego, ale
niewydolności środowiska, braku lub niewłaściwej opieki nad dziećmi przez rodziców (Eagle,
2010). Możemy rozróżnić te modele ze względu na punkty skupienia uwagi, z których
korzystają: mózg, jednostka, relacje, które badani mają i mieli w swojej historii. Każdy z tych
punktów koncentracji jest sensowny, pod warunkiem, że ten, kto z niego korzysta, jest
świadomy możliwości i ograniczeń z jakimi wiąże się dana perspektywa.
W historii psychoterapii punkt widzenia stopniowo się poszerzał i dziś jesteśmy dziećmi
koncepcji, która szczególnie koncentruje się na tym, w jaki sposób rodzice wpływają na
rozwój dzieci, wykorzystując w ten sposób, jako jednostkę obserwacji wertykalnej, relację
między dwoma pokoleniami: pokoleniem rodziców i pokoleniem dzieci. Rodzina z kolei służy

20 Erwin Straus zasługuje na szczególną uwagę jako przykładowy kontrapunkt do redukcjonizmu
Griesingera: "To osoba myśli, nie mózg" (Straus, 1935).

19 Za protoplastę tego stanowiska można uznać niemieckiego psychiatrę Griesingera, który w połowie
XIX wieku stwierdził, że choroby psychiczne są chorobami mózgu (organ ten wydziela myśli, jak
wątroba żółć, a jego dysfunkcje zmieniają umysł).

18 Ta część została częściowo zaczerpnięta z mojego rozdziału w Spagnuolo Lobb M., Levi N.,
Williams A.D, wyd. (2016) Gestalt Therapy with Children: From Epistemology to Clinical Practice.
Istituto di Gestalt HCC Italy Publ., Syrakuza; więcej informacji na ten temat można znaleźć w tekście
(Francesetti, 2016b). Perspektywa transgeneracyjna została rozszerzona w Francesetti & Griffero,
2021.
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jako jednostka obserwacji horyzontalnej. Historyczną zaletą tego podejścia jest to, że
znacznie rozszerzyło ono możliwości rozumienia psychopatologii i pozwoliło rozwinąć
metody leczenia. Z drugiej strony jego konsekwencją jest również obwinianie rodziców w
sposób, który często jest krzywdzący, redukcyjny i niesprawiedliwy.
Na tym tle historycznym, terapia Gestalt rozwinęła radykalnie relacyjną teorię, ustanawiając
niepodzielną jednostką obserwacji pole organizm/środowisko, postrzegając self jako
nieredukowalne do jednostki (Perls, Hefferline, Goodman 1951; Spagnuolo Lobb, 2013c;
Francesetti, 2015, 2016a; Robine, 2016), a także obejmując wymiar społeczny jako
niezbędne tło do zrozumienia osób, rodzin, grup i wspólnot. W praktyce klinicznej jednak,
zastosowanie terapii Gestalt oscylowało - w zależności od kontekstu - pomiędzy bardziej
indywidualistycznymi i bardziej relacyjnymi modalnościami (Vazquez Bandin, 2014; Jacobs,
Hycner, 2009). Z perspektywy Gestalt cierpienie powstaje z przecinających się relacji, pod
wpływem kontekstu społecznego, a podczas sesji wyłania się jako współtworzone pole
fenomenalne21 (Francesetti, Gecele i Roubal, 2013; Francesetti, 2015; 2019a; 2019b).
Proces poszerzania spojrzenia w naukach "psy" wydaje się nadal trwać. Na przestrzeni
dziesięcioleci pojawili się autorzy, którzy rozszerzyli obszar swojego zainteresowania poza
pierwsze pokolenie, generację rodziców, oferując wglądy teoretyczne, raporty kliniczne, a
nawet przekonujące badania empiryczne (zob. np. Ancelin Schutzenberger, 1993;
Boszormenyi-Nagy i Spark, 1973; Bowen, 1978; Beck, 1987; Carter i McGoldrick, 1998,
2003). Autorzy ci podkreślili, że aby zrozumieć cierpienie pacjenta, konieczne jest
poszerzenie horyzontu tak, aby obejmował on kilka poprzednich pokoleń, a nie tylko
pierwsze. Jednocześnie głosy te, jakkolwiek posiadające autorytet, pozostały dość
odosobnione w świecie psychoterapii, która nadal przyglądała się przede wszystkim
jednostce lub związkom pierwszego stopnia. Niemniej jednak niektóre bieżące kierunki
badań wydają się przybierać formy, które mogą znacznie poszerzyć horyzont naszego
rozumienia psychopatologii. Wśród nich szczególnie istotne wydają się badania
epigenetyczne i badania dotyczące przenoszenia traumy. Dzięki energii, jaką dziś inwestuje
się w te dwie dziedziny badań, na znaczeniu zyskuje perspektywa transgeneracyjna mogąca
istotnie wzbogacić naszą praktykę. Taka perspektywa może pomóc nam zrozumieć, w jaki
sposób w trakcie swojego rozwoju dzieci mogą nadawać kształt cierpieniu, które pochodzi z
wymiaru odległego w czasie i przestrzeni, ale w jakiś sposób obecnego w ich życiu i
wpływającego na ich zdrowie. Ewolucja ta może być również odpowiedzią na obecną
głęboką społeczną potrzebę odzyskania korzeni poprzez pamięć i historię, wynikajacą z
życia w kulturze, w której czas został podzielony, wykorzeniony z tradycji i skoncentrowany
na teraźniejszości i na przyspieszeniu (Bauman, 2011; Rosa, 2010).
Przez przekaz transgeneracyjny rozumiemy przekazanie, z jednej generacji na drugą,
założeń, doświadczeń, przekonań, wartości, mitów, zakazów, obowiązków, długów i zasług,
nakazów, sekretów, życiowych skryptów, lojalności itp., które nie są jawne, ale są
przekazywane w sposób niewerbalny i często niewerbalizowalny. Są one przekazywane
dzieciom bez słów czy koncepcji, a zatem bez możliwości rozpoznania ich i strawienia.
Istnieje również wyraźny przekaz rodzinny, składający się z narracji lub werbalnych nakazów
(na przykład "musisz zostać prawnikiem" lub "w naszej rodzinie mamy słuch muzyczny”),
który jest przekazywany przez słowa, a więc przez to, co jest możliwe do wypowiedzenia.
Można to nazwać przekazem intergeneracyjnym22 (Ancelin Schutzenberger, 1993). Ten

22 To rozróżnienie na przekaz transgeneracyjny i intergeneracyjny nie zawsze jest stosowane w
literaturze tego tematu.

21 Dla dalszego badania pojęć pola fenomenalnego, pola fenomenologicznego i strategii interwencji z
perspektywy polowej zob. Francesetti (2019b) oraz Francesetti i Roubal (2020).
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ostatni jest łatwiej rozpoznawalny i krytykowany przez potomków, a zatem łatwiej
zdystansować się od niego i odróżnić. Ten typ przekazu stanowił hipotezę już od czasów
Freuda (1913), ale pozostawał raczej hipotezą heurystyczną, która dawała podstawy teorii, a
nie elementem wpływającym na praktykę kliniczną.
W ostatnich dziesięcioleciach stopniowo rosło zainteresowanie traumą, jej skutkami zarówno
dla cierpiących, jak i dla kolejnych pokoleń (Mucci, 2013), również w dziedzinie terapii
Gestalt (Taylor, 2014). Głównymi psychologicznymi skutkami traumatycznych przeżyć są
nadpobudliwość i dysocjacja. Obie reakcje uaktywniają głównie prawą półkulę, obszar
pamięci niejawnej (Hugdahl, 1995) i autobiograficznej (Markowitsch, Reinkemeier, Kessler i
in., 2000), pozostawiając głębokie i przedwerbalne ślady w historii osoby i w tym jak się
samoopisuje (Schiffer, Teicher, Papanicolau, 1995; Taylor, 2014). Skupmy się na dysocjacji,
która stanowi nieuniknioną i radykalną reakcję na traumę: to kreatywne przystosowanie
interweniuje jako ochrona podczas traumy, poprzez izolowanie doświadczenia, które nie
może być zasymilowane i zintegrowane. Jest to "ucieczka, gdy nie można uciec" (Putnam,
1992, s. 104 cyt. w Lingiardi, 2014, s. X) a z neurologicznego punktu widzenia może zostać
zdefiniowana jako "przerwa w integracji wyższych funkcji poznawczych (świadomości,
tożsamości, pamięci, postrzegania otaczającego środowiska)" (Liotti, 2005, cyt. w Lingiardi,
2014, s. X).
Z punktu widzenia terapii Gestalt dysocjację można opisać jako doświadczenie, do którego
nie można się zbliżyć ani zasymilować, sztywno zamrożone w tle, owinięte i chronione
znieczuleniem. To doświadczenie pozostaje odrębne i nie może przyczynić się do narodzin
jakiejkolwiek figury. Z drugiej strony, jak już widzieliśmy, jeśli staje się figurą, nie będąc
zintegrowanym i wspartym przez tło, jest nie do zniesienia do tego stopnia, że osoba traci
kontakt z tu i teraz i jest wciągana w traumatyczne przeżycie, które wyłania się w
teraźniejszości. Dysocjacja jest kreatywnym przystosowaniem, gdy nie ma relacyjnego
wsparcia, aby przyswoić doświadczenie. Obserwacja ta pozwala nam podkreślić kluczowy
aspekt w definicji traumy: składa się na nią nie tylko samo wydarzenie, ale także brak
relacyjnego wsparcia niezbędnego do jego przejścia i przyswojenia (Stolorow, 2007). Jak
powiedzieliśmy wcześniej, experience [doświadczenie - przyp. tłum.] oznacza
etymologicznie „przejść przez” (łac. experiri, od korzenia per, "przejść przez"), więc możemy
powiedzieć, że trauma jest pod każdym względem doświadczeniem niezakończonym, z
powodu braku wsparcia, które umożliwiłoby jej przekroczenie. Jak zauważyliśmy,
etymologicznie trauma pochodzi od słowa tarami, bycia przebitym, przeciętym: brak
relacyjnego wsparcia oznacza, że zamiast przejść przez doświadczenie, ono przechodzi
przez nas [oryg. we are passed over by it]. Ujawnia to składnik traumy, który często nie jest
wystarczająco podkreślony: samotność. To właśnie oznacza brak tego drugiego, który
poprzez rezonowanie, pozwalałby nam nadać kształt doświadczeniom, stworzyć relacyjny
dom dla niewysłowionego, niewypowiadalnego, przytłaczającego. W polu noszącym traumę
ta jakość samotności jest tolerowana poprzez dysocjację: znieczulenie ochronne, dziurę w
fabule narracyjnej; doświadczalnej próżni, w której występuje próżnia relacyjna. Istnieje
zatem wiele dowodów na to, jak trauma jest przenoszona z jednej generacji na kolejne
generacje (Mucci, 2013; Liotti, 2005), ale jak to się dzieje?

12.1. Przekaz relacyjny
Schore (2010), prowadząc badania neuronaukowe i w kontekście badań nad niemowlętami,
zebrał wiele dowodów na to, że nierozwiązane traumy opiekuna powodują wahania nastroju,
problemy w radzeniu sobie ze stresem i funkcją regulacji w relacji z dzieckiem. To z kolei
wpływa na funkcje regulacyjne mózgu rozwijającego się dziecka. Badania dotyczące
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przenoszenia stylów przywiązania również podkreśliły to, jak sposoby bycia-z są
przekazywane od rodziców do dzieci (Liotti, 2005; Mucci, 2013; Taylor, 2014). Te przejścia
wydają się mieć jako wspólny mianownik trudność lub niezdolność rodzica do dostrojenia się
do dziecka, kiedy w momencie kontaktu aktywizują się zdysocjowane doświadczenia
(Lyons-Ruth and Block, 1996). Zdysocjowane doświadczenia stanowiły relacyjną próżnię,
która dzisiaj objawia się jako próżnia zmysłowa, a poprzez to znieczulenie [doświadczenia]
w kontakcie powracają do bycia pustką relacyjną przekazywaną następnemu pokoleniu.
Cechą wyróżnioną przez wszystkich, którzy badali traumę transgeneracyjną, jest
traumatyczne działanie ciszy: im bardziej cisza jest obecna, tym silniejszy wpływ wywiera
trauma w rodzinie i przekazie społecznym. Cisza i znieczulenie wydają się być tym, co
powoduje przeniesienie materiału z jednego pokolenia na drugie, a efekty są wyraźnie
podkreślone w drugim, a jeszcze bardziej w trzecim pokoleniu (Baron, 1995; Danieli, 1993).
Ta cisza tworzy podziemny przepływ "nieświadomych oddziaływań i wymazanych
wspomnień przekazywanych następnemu pokoleniu, nawet w formie snów czy motywów
wspólnych dla całych rodzin" (Mucci, 2013). Ujawnienie i mówienie o tym jest odpowiedzią
na głębokie zranienie tych, którzy przeżyli ogromną traumę społeczną: “Ocaleni rozumieją,
że ci, którzy zapominają o traumatycznej przeszłości, są skazani na jej powtórzenie. Dlatego
publiczne ujawnianie prawdy jest wspólnym mianownikiem wszystkich działań społecznych"
(Herman, 1992). Kłamstwa i zapomnienie, które znieczulają ból, są poważnymi formami
indywidualnej i społecznej przemocy i stanowią ryzyko nawet w terapii, gdy terapeuta
unieważnia traumatyczne doświadczenie, na przykład poprzez umniejszanie lub
zaprzeczenia. Relacyjne przenoszenie traumy z jednego pokolenia na drugie wydaje się
zatem opierać na nieprzetworzeniu traumy przez osobę, która jej doznała: prowadzi to do
dysocjacji, tj. żywego, lecz niedostępnego wspomnienie wydarzenia, które nie jest ani
zasymilowane ani nie jest do zasymilowania, co wpływa na sposoby komunikacji, relacji i
kontaktu, przekazując tego ducha dzieciom, dzieciom tych dzieci i tak dalej.

12.2. Przekaz epigenetyczny
Kolejny pojawiający się i bardzo interesujący kierunek badań dotyczy transmisji
epigenetycznej (Bottaccioli, 2014; Hochberg, Feil, Constancia i in., 2011; Spector, 2012).
Badania te obaliły dogmat biologii molekularnej, zgodnie z którym DNA jest
"fundamentalnym niezmiennikiem" (Monod, 1970). Termin epigenetyka etymologicznie
oznacza "ponad genami" i odnosi się do tego, że DNA jest oznaczane przez molekuły, które
przyłączają się do DNA, aby modulować jego funkcje, w tym ekspresję genów. Jest to
bardzo ważna funkcja, ponieważ organizm jest charakteryzowany nie tyle genami, które
posiada, co tymi, których używa. DNA reprezentuje zatem potencjał, który może być
wyrażany albo nie, według sygnatur epigenetycznych. Trzy kluczowe punkty wspomnianych
badań to: po pierwsze, że środowisko wpływa na sygnatury epigenetyczne; po drugie, że są
one przenoszone na kolejne pokolenia; po trzecie, że są one odwracalne. Oznacza to, że
doświadczenia mogą modyfikować DNA i modyfikacje te są następnie przekazywane
dzieciom. To pośmiertna zemsta Lamarcka na Darwinie: poprzez swoją teorię "dziedziczenia
cech nabytych", przedstawił on hipotezę tego mechanizmu. Niektóre badania (McGowan,
Meaney i Szyf, 2008) wykazały, jak epigenetycznie zmodyfikowane jest DNA myszy
wychowywanych przez zaniedbujące je matki; modyfikacje te trwale zmieniają odpowiedź na
stres, a sygnatura epigenetyczna jest przekazywana potomstwu co najmniej przez pięć
pokoleń. Niedawne badania wykazały, w jaki sposób skutki traumy są epigenetycznie
przenoszone na dzieci ocalałych z Holokaustu (Yehuda, Daskalakis, Bierer i in., 2015).
Traumatyczne doświadczenia przodków są zatem również przekazywane biologicznie. Ale
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najistotniejsze dane dotyczące psychoterapii i praktyki klinicznej (Hofer, 2014) wskazują, że
zapisy te są odwracalne i można je zmienić poprzez doświadczenia: te mogą modyfikować
sygnatury DNA. Wynika z tego jasno, że doświadczenia w terapii mogą przerwać
transgeneracyjne, biologiczne przenoszenie skutków traum doświadczanych przez
poprzednie pokolenia. Jak wskazuje Spector (2012), najważniejszą lekcją, jaką
wyciągnęliśmy z badań epigenetycznych, jest to, że możemy zmienić nasze geny, nasz
biologiczny los oraz los naszych dzieci i wnuków. W tym świetle psychoterapia jawi się - lub
potwierdza, że jest - jedną z sił zmiany indywidualnej i społecznej, która ma wpływ na
przyszłe pokolenia.
Możemy więc podsumować stwierdzeniem, że cierpienie jest przekazywane pomiędzy
pokoleniami: to, co jest przenoszone, przechodzi z pokolenia na pokolenie, aż do momentu,
gdy ujawni się i zostanie przekształcone.  To, co nie zostanie przekształcone, będzie
przekazywane dalej. Zadanie psychoterapii znajduje tutaj szerszy horyzont niż uwalnianie
jednostki od jej cierpienia: w tym świetle psychoterapia staje się naprawianiem
egzystencjalnej tkanki świata, która wykracza poza pacjenta i terapeutę; praca ta
przekształca materiał przeniesiony spoza ram czasu ich życia i projektuje swoje skutki w
nieprzewidywalny sposób nawet na przyszłe pokolenia.
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13. Jak cierpienie ujawnia się podczas sesji
psychoterapeutycznej?

Cierpienie wyłania się podczas sesji jako doświadczenie estetyczne i patyczne: jest to coś,
co terapeuta wyczuwa (estetyczne), choć tego nie wybiera (patyczne). Tak wyłania się pole
fenomenalne: horyzont prawdopodobieństwa zdarzeń, który nakreśla doświadczalny
krajobraz, z jego możliwościami i ograniczeniami. Na przykład terapeuta może uważać, że
odległość między nim a pacjentem jest za duża lub za mała, że powietrze nabiera
szczególnych cech (ciężkie, rzadkie, gęste, lepkie itp.), że przestrzeń i czas zmieniają się;
może doświadczać szczególnych odczuć w ciele, zlokalizowanych w niektórych bardziej lub
mniej specyficznych obszarach, może odczuwać potrzebę oddalenia się lub zbliżenia, lub
pociąg albo odrazę, może być zaniepokojony jakimś obrazem lub wspomnieniem. Może
odczuwać nieskończony strach, chcieć zażartować lub wręcz przeciwnie, czuć dotkliwą i
surową powagę. To tylko przykłady wśród nieskończonych możliwości doznań i
doświadczeń, które pojawiają się na sesji. Nie jest to oczywiście obszar, w którym terapeuta
dokonuje wyboru tego, co poczuje, a jedynie miejsce otwartości na czucie: osoba czuje to,
co czuje w sposób patyczny, tj. doznając. Jest to patos, który się wyłania (Waldenfels, 2011)
i który często dociera do nas jako nieznajomy lub obcy: im bardziej doświadczamy, jako
terapeuci, naszych wyłaniających się doznań jako dziwnych i nie na miejscu, tym bardziej
prawdopodobne jest, że dostrzegamy coś w polu fenomenalnym, co pragnie wydobyć się na
światło dzienne, aby znaleźć swoją formę i zostać przekształconym. Ten cenny nieznajomy
jest tym bardziej nie na miejscu, im bardziej nie znalazł relacyjnego miejsca w historii
pacjenta (albo terapeuty): to atopon (od greckiego a-topos, nie na miejscu), który pojawia się
na marginesie tego, co znane i sformułowane; jest początkiem nieznanego (ponieważ nie
jest sformułowany), który zawsze był znany (ponieważ przenosi się na nas [oryg. it is carried
upon us]). To niezwykły - Unheimliche - niepokojący gość, o którym mówił Freud: coś, co
wydaje się znajome i obce w tym samym czasie, ożywione i nieożywione, co generuje
uczucie obcości, dezorientacji, niepokoju, oczekiwania. Jednak tutaj chodzi o już
uformowaną, stłumioną pamięć, która jest ukryta i która musi zostać ujawniona poprzez
interpretację. Jest to raczej domagająca się ujawnienia potencjalność, a na to, jaki ona
przyjmie kształt, wpływa i współtworzy go terapeuta oraz wyjątkowość danej sytuacji. To jest
potencjał, a nie już wypełniona forma. Jak wskazuje fizyka kwantowa: w nieustannym
wyłanianiu się materii z funkcji falowych tylko jedna z nieskończonych możliwości przyjmuje
kształt i wyłania się w tu i teraz jako cząstka (O'Neill, 2008). W tym przypadku forma
relacyjna przyjmuje unikalny i bezprecedensowy kształt zaczynając od intencjonalności
kontaktu konkretnej sytuacji terapeutycznej: intencjonalność jest właśnie napięciem
wewnętrznym bieżącej sytuacji. Zauważamy nacisk, który skłania do nadania kształtu w
kontakcie z niesformułowanym (Stern D.B., 1997), ale nie ma jeszcze ostatecznej formy,
która może się ujawnić. Ta forma będzie pojedynczym i niepowtarzalnym owocem sztuki
spotkania. Terapeuci wykorzystują własne uczucia, aby uchwycić to, co wyłania się w polu
fenomenalnym, poprzez szereg kroków, które wymagają konkretnych umiejętności:
przygotowania się do odczuwania tego, co się wyłania; posiadania wrażliwości estetycznej,
aby to uchwycić (ożywione zmysły); tolerowania lęku albo niepewności wynikającej z
kontaktu z atoponem, wyrastających z niewiedzy dokąd prowadzi to, co się dzieje; unikania
przedwczesnego przypisywania postrzeganej treści samym sobie lub pacjentowi; unikania
utożsamiania się z tym, co się wyłania, ale przyjmowania tego z zaciekawieniem;
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oczekiwania na coś, co się pojawi wokół albo po pierwszym doznaniu tak, aby z tego tła
wyłoniło się poczucie pierwszej figury; oceny sposobu wykorzystania tego, co wyłoniło się
dzięki mądrości konkretnej sytuacji (phronesis23) (Francesetti, 2019b)24. Wyłonienie motywu,
który ma być przetwarzany, dokonuje się kiedy świadomość rozpoznaje go jako coś
trudnego do tolerowania lub nie na miejscu, dokładnie atopon, i wymaga to aktu époché: tj.
powstrzymania się od identyfikacji, od osądu, od robienia, czyli oczekiwanie bez osądzania,
czy jest to dobre czy złe, właściwe czy niewłaściwe itp. Jeśli pojawia się ochota do
osądzania, to również ona podlega époché: tj. jest to również interesujące i powinno być
pomieszczone, a nie skłaniać do działania. Terapeuci przyjmują tu postawę twórczej
obojętności [creative indifference]: identyfikują się z tworzącym się procesem, nie pragnąc
go zmieniać, pozwalają płynąć wzbudzonemu przepływowi. Epoché jest zawieszeniem
osądzania i robienia, poprzedza działanie, tj. poiesis. To, co się wyłania, to sposób, w jaki
motywy relacyjne pacjenta i terapeuty nabierają kształtu, a fakt ich odczuwania jest
pierwszym krokiem do ich przyjęcia. W tym momencie ważne jest to, aby terapeuci zdawali
sobie sprawę, że ich doświadczają, aby nie pozwalać im krążyć nieświadomie, gdyż
wzmaga to ryzyko retraumatyzacji pacjenta.

Mały przykład kliniczny może zilustrować ten punkt.
Podczas sesji pacjent mówi, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo naraża się na
niebezpieczeństwo, nie chroniąc siebie i nie zauważając swojego strachu. W zeszłym roku
wszedł do płonącego samochodu, żeby uratować kilka dokumentów, a ostatnio miał
wypadek na motorze, bo jechał za szybko po mokrej drodze. Teraz zastanawia się, dlaczego
robił te niebezpieczne rzeczy, i wiele innych, bez poczucia strachu, który pozwoliłby mu
choćby pomyśleć o chronieniu siebie. Opowiadając te historie, czuje trzepotanie w brzuchu.
Pozostając przy tym doznaniu, zdaje sobie sprawę z tego, że jest to rodzaj subtelnego
strachu. Badanie tych uczuć pokazuje, że strach nigdy nie został uznany w jego życiu.
Zawsze czuł się zmuszony do budowania osobowości, która jest niezawodnie silna,
odważna i spartańska.
W pewnym momencie doświadczam, że coś hamuje mój oddech. Wydaje się, że to samo
dzieje się z pacjentem. Na chwilę czas się zatrzymuje i przybiera jakość napięcia i jakiegoś
rodzaju oczekiwania. Czuję dyskomfort, nagłą pustkę między nami, rodzaj niepokoju z
którego trzeba uciec. Zadaję niezręczne pytanie, niejasno sformułowane. Klient mówi, że nie
rozumie pytania.
Zaczynam się interesować tym, co się dzieje i zdaję sobie sprawę z tego, że ja również nie
rozumiem mojego pytania. Zadałem pytanie tylko dlatego, że nie mogłem znieść
wstrzymania rytmu mojego oddechu. Teraz, kiedy zwolniłem, zdałem sobie sprawę z tego,
że poczułem rodzaj strachu, może strach przed pozostawieniem pacjenta samego w tej
pustce, która pojawiła się między nami.
Zrozumienie tego pomaga mi oddychać swobodniej, rozluźnić się. Wydaje się, że jest teraz
miejsce na więcej światła, że coś może się otworzyć w tej sytuacji. Postanawiam podzielić
się z pacjentem moim doświadczeniem. To dotyka go głęboko i otwiera poczucie
samotności. Mówi: “Dobrze wiedzieć, że boisz się zostawić mnie samego, że boisz się o
mnie. Tego mi brakuje. Że ktoś, komu na mnie zależy, może poczuć moją samotność i może

24 W celu zapoznania się z głębszymi rozważaniami na temat umiejętności pracy terapeutycznej w
perspektywie pola, zobacz Francesetti, 2019b i Francesetti i Roubal, 2020.

23 Phronesis jest praktyczną mądrością wyłaniającą się w konkretnej sytuacji, jest orientacją, która nie
pochodzi z ogólnej wiedzy teoretycznej (episteme), ani z powielania techniki (techné).
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się o mnie bać... Mam dobre życie, mam szczęście, są ludzie, którzy mnie kochają i ja też
kocham, ale brakuje mi tego. Zawsze mi tego brakowało”.
W tym przykładzie widzimy, jak zostałem pochwycony przez pole fenomenalne, w którym
strach został zakazany. Moje poczucie strachu było uczuciem, które nie miało prawa istnieć
w tym polu. Zadając pytanie, zareagowałem na ten niepokój, zamiast czekać i przyznać, że
bałem się zostawić pacjenta samego. Dopiero po mojej reaktywnej interwencji mogłem
rozpoznać swoje uczucia i postanowiłem się nimi podzielić. Wewnętrzne napięcie w polu -
intencjonalność - poszukiwało uznania strachu. Strachu, który otworzył zarówno poczucie
samotności, jak i potrzebę bycia rozpoznanym w ograniczeniach i kruchości. Choć najpierw
pole mnie pochwyciło, modulowałem swoją obecność, aby raczej wesprzeć transformację
niż potwierdzić wzorzec.
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14. Co dzieje się z cierpieniem na sesji
psychoterapeutycznej?

Cierpienie pojawia się w sposób fenomenalny, terapeuci czują je poprzez własne ciało,
przyjmują je w siebie: w tym sensie użyczają swojego ciała siłom pola, aby cierpienie mogło
ujrzeć światło dzienne (Marion, 2003). W ten sposób przyczyniają się do narodzin tego, co
napiera w polu, aby zaistnieć. Ale wyczucie tego i uwolnienie na światło dzienne poprzez
ujawnienie pojawiających się motywów nie jest jeszcze terapią. Jest to pierwszy krok: to, co
się wyłania, ma na celu znalezienie formy, w której możliwe staje się poznanie
doświadczenia w kontakcie, aby mogło zostać zasymilowane. Takie ukierunkowanie
oznacza, że jest to intencjonalne: jest to aktywna intencjonalność kontaktu, wewnętrzna siła,
która konstytuuje pole jako horyzont zdarzeń. Terapeuci używają teraz innych umiejętności
estetycznych: pierwszą jest wrażliwość i otwartość na uchwycenie tego, co się wyłania;
drugą jest modulowanie własnej obecności zgodnie z wewnętrznymi estetycznymi kryteriami
procesu kontaktu (Bloom, 2003; Francesetti, 2012): czują grę obecności i nieobecności i
pracują tak, aby być w pełni obecnymi i istniejącymi w sytuacji terapeutycznej. Terapeuta jest
obecnością, która moduluje samą siebie delikatnie i nieprzerwanie, wahając się, poszukując,
wprowadzając, wspierając proces niepewności, który wymaga cierpliwości, uwagi i zdolności
do uchwycenia siły, kierunku, gracji, intensywności i dobrej formy tego, co się wyłania.
Zadaniem terapeuty jest być obecnym przy nieobecności, która się pojawia, co sprawia, że
nieobecność nie jest już nieobecna: w końcu Gestalt, który pozostał niedomknięty,
doświadczenie, które nie było sformułowane (Stern D.B., 1997), przeszkadzający i
niepokojący gość przyniesiony przez pacjenta (w cierpieniu) może przyjąć egzystencję i
formę, i stać się obecny. Procesowi transformacji nieobecności w obecność towarzyszy
głębokie zaangażowanie terapeuty i wyłonienie się w spotkaniu szczególnej atmosfery, która
jest postrzegana jako piękno. Tutaj nieobecność staje się obecna jako ból, który wyłania się
wraz z uczuciem piękna rozprzestrzeniającego się w przestrzeni, szczególnej atmosfery,
która sygnalizuje przekształcenie nieobecności w obecność, niemego bólu w żywe piękno
(Francesetti, 2012).
W tym momencie powinno być jasne, że opisywany przeze mnie paradygmat jest daleki od
modelu, w którym terapeuci są ekspertami oddziałującymi na funkcjonowanie pacjentów, aby
je zmienić i sprawić, że pacjenci poczują się lepiej (jak w paradygmacie medycznym czy
jednoosobowym). Ale nie jest to również paradygmat współtworzenia, w którym terapeuta i
pacjent wchodzą w interakcje i razem tworzą zmianę (współtworzenie lub paradygmat
dwuosobowy). Tutaj proponuję inny scenariusz, który nazywam paradygmatem pola, na
fundamencie praktyki klinicznej opartej na teorii pola, gdzie terapeuci są do dyspozycji
transformujących sił pola, które wykraczają poza terapeutę jak i pacjenta (Francesetti i
Roubal, 2020; Roubal i Francesetti, 2021). Terapeuci interweniują poprzez bycie wrażliwymi
na to, co ich porusza, po to aby uchwycić własne sposoby bycia nieobecnymi w sytuacji i
modulować zwiększanie własnej obecności: terapeuci są majeutyczni, nie wobec pacjentów,
ale wobec tego, co rodzi się w polu, terapeuci są ciałem, przez które nieobecność nabiera
kształtu i staje się obecnością. Nieobecność jest sposobem na udźwignięcie bólu, którego
nie można sformułować i zintegrować, a zatem jest cierpieniem. Kiedy terapeuta jest obecny
w nieobecności, przestaje być nieobecny, a ból rozwija się, nabiera nowego życia w ciałach
terapeuty i pacjenta, i oboje stają się bardziej żywi. Umartwione ciało odradza się. Nieme
ciało znowu śpiewa. Jesteśmy świadkami wzrostu bycia, jak powiedziałaby Simone Weil
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(1952). Paradoksalna teoria zmiany nie jest już paradoksalna. Paradoksalnie staje się
Oczywistą Teorią Zmiany [Obvious Theory of Change]: z łaciny, ob (na) + via (drodze), która
spontanicznie pojawia się na drodze.
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15. Jaki jest związek między psychopatologią a
społeczeństwem?

W terapii Gestalt, słowo “osobisty” jest synonimem słowa “społeczny” (Salonia, 2013;
Robine, 2015; Bloom, 2016; Gecele, 2021). Osoba jest owocem pola społecznego, w którym
nabiera kształtu i jednocześnie nie może zostać zredukowana tylko do tego, co natychmiast
uświadamia, że istnieje silna i złożona współzależność między wymiarem społecznym a
wymiarem indywidualnym, której nie można sprowadzić do relacji przyczynowo-skutkowej.
Każdy kontekst społeczny wytwarza typowe formy cierpienia, sprzyjając im lub je
prowokując (etiopatogeneza cierpienia) albo wpływając na ich formę (patoplastyczność). Na
przykład kontekst, który promuje samowystarczalną niezależność i dewaluuje potrzebę
wsparcia ze strony innych, łatwo prowadzi do zaburzeń panicznych i narcystycznych stylów
osobowości. Podobnie, kontekst, w którym afektywne i cielesne połączenia między ludźmi
są ubogie, a kontakty interpersonalne są pospieszne, prawdopodobnie doprowadzi do
nasilenia doświadczeń depresyjnych. Kontekst społeczny z niepewnymi, porwanymi,
chaotycznymi i łatwo przepuszczalnymi granicami będzie sprzyjał doświadczeniom
borderline. Bardzo niepewny, nieprzewidywalny i niebezpieczny kontekst społeczny
prawdopodobnie wywoła reakcje paranoiczne i obsesyjne.
Konteksty społeczne i kulturowe tworzą zatem i oferują wstępne kształty dla niektórych
rodzajów cierpienia. Na przykład: zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia, depresja staje
się drugą na świecie przyczyną kosztów medycznych i społecznych, a w 2030 roku będzie
na pierwszym miejscu (przed chorobami układu krążenia, infekcjami i nowotworami) i to
sprawia, że zastanawiamy się, jakie są cechy pola społecznego, które mogą powodować ten
epidemiologiczny wzrost. Musimy jednak również przyjrzeć się innym aspektom, takim jak
efekt patoplastyczny, które składają się na złożoność całego obrazu. W naszej kulturze
depresja jest dość rozpoznawalna i "modna", a zatem kilka dolegliwości szukających formy
do wyrażania siebie może przyjąć jej kształt, ponieważ jest ona rozpoznawalna i wymowna
dla dzisiejszego społeczeństwa. Innym aspektem jest wepchnięcie do patologii wszystkiego,
co jest po prostu fizjologiczne: w przyspieszonym społeczeństwie [oryg. accelerated society
- przyp. tłum,] (Rose, 2010) każda potrzeba przerwy staje się wykroczeniem, a zatem jest
spychana do patologii. Potrzeba odpoczynku (śpimy średnio pół godziny krócej niż 30 lat
temu i dwie godziny krócej niż na początku XX wieku), a także czas na asymilację
doświadczeń, niezbędny w szczególności do przeżycia separacji i żałoby, nie są w naszym
kontekście społecznym uznawane, dlatego uważa się je za depresję, podczas gdy są one
jedynie nieuznanymi potrzebami zatrzymania się i procesowania. Wreszcie, możemy
zauważyć naciski ekonomiczne ze strony tych, którzy mają interes w tym, by pewnego
rodzaju formy patologiczne rozprzestrzeniały się, np. interesy przemysłu farmaceutycznego,
który, jak każdy przemysł, promuje swoje produkty i wywołuje ich potrzebę. W szczególności
zaburzenia osobowości są najbardziej wrażliwe na zmiany społeczne: typowe dla danego
czasu charakterystyki są tutaj podkreślone w bardzo wyraźny sposób. Będąc statystycznie
normalnymi, te cechy są niewidoczne, z wyjątkiem tych, którzy wyrażają je w sposób
szczególnie intensywny, lub w późniejszym okresie, gdy oddalenie od danego czasu
pozwala uznać za osobliwe to, co było normalne w danym kontekście.
Szczególnie interesuje mnie tu podkreślenie poziomu złożoności relacji między cierpieniem
psychopatologicznym a społeczeństwem. Ale ta relacja wzywa nas również do spojrzenia
wstecz: jeśli psychopatologia zmienia się w czasie, a zatem zmieniają się także pacjenci i
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ich problemy, to modele i metody leczenia również muszą się zmienić (Salonia, 2013). Czy
możemy dziś wykorzystać ten sam sposób pracy, który Perls stosował na wybrzeżu Kalifornii
w latach 60-tych XX wieku z pacjentami pochodzącymi z bogatej burżuazji i awangardy
kulturowej, często po latach psychoanalizy? Tło, problemy, intencjonalność są dziś zupełnie
inne: możemy zacząć od tej teorii i odświeżyć ją w świetle naszych czasów, ale nie ma
sensu odtwarzać zachowań, które były terapeutyczne w tamtym czasie i stanowiły wyraz
tamtego kontekstu. Jest wiele publikacji na ten temat i odsyłamy do nich czytelnika po
rozwinięcie tematu (Salonia, 2007; 2013; Vazquez Bandin, 2008; Staemmler, 2009;
Spagnuolo Lobb, 2013b; Bloom i O'Neill, 2014; Robine, 2015; Gecele, 2021).
Biorąc pod uwagę znaczenie przypisywane agresji przez terapię Gestalt, związek między
psychopatologią a społeczeństwem ma w tym obszarze szczególne znaczenie. Nasz model
narodził się różnicując się z psychoanalizy poprzez wartość przypisywaną agresji dentalnej u
niemowląt: w życiu dziecka moment ząbkowania oznacza rozwój zdolności do destrukcji
[oryg. de-structuring] świata, aby uczynić go przyswajalnym (Perls, 1942). To spostrzeżenie
pozwoliło Perlsowi zmienić koncepcję wrodzonej, destrukcyjnej agresji Freuda na
konceptualizację, w której agresja (ad-graedior, etymologicznie zmierzając-ku), staje się
fizjologiczną i pozytywną funkcją człowieka w sięganiu po środowisko. W ruchu tym jest
zdolność de-strukcji, i odwrotnie, aby pozwolić sobie na bycie de-strukturowanym [oryg.
de-structured], trzeba być w stanie spotkać się z nowością każdej sytuacji życiowej i zdołać
tę nowość przyswoić. Jest to zatem niezbędna funkcja wzrostu. Wartość agresji, jej
eksploracji i ekspresji zamiast jej zahamowania czy sublimacji, jest centralnym elementem
podejścia Gestalt.
W tej teoretycznej perspektywie funkcja agresji nie może być wyizolowana z konkretnej
sytuacji, w której realizuje zadanie wspierania spotkania ze środowiskiem, ruchu w kierunku
drugiego. Jest funkcjonalna właśnie dlatego, że ten ruch wyłania się z sytuacji i zmienia
poprzez zmianę samej sytuacji. W Kalifornii Fritza Perlsa w 1960 roku wspieranie
ad-graediora oznaczało wspieranie sił różnicowania z ograniczającego i sztywnego
kontekstu społecznego, ale także otwartość na zmiany, w kierunku nowego horyzontu, który
obiecująco pojawił się w polu widzenia. W tamtym czasie miało sens wspieranie sił "do
przodu" i "przeciwko", wspieranie konfliktu - również ze złości - zrywanie konfluencji z
ograniczającym kontekstem. Terapia Gestalt powstała i rozwijała się równolegle z
amerykańskimi ruchami na rzecz emancypacji mniejszości, w celu dekonstrukcji statusu quo
i oddania głosu osobom pozbawionym głosu. Dzisiaj, będąc w zupełnie innym kontekście,
wspieranie ad graedior prawie nigdy nie zbiega się ze wspieraniem złości, konfliktu i dążenia
do różnicowania. Naszym czasem jest ten, kiedy nie ma stabilnego tła relacyjnego, aby się
odróżnić, nie ma stworzonego podłoża z wyraźnymi i trwałymi w czasie granicami (Salonia,
2013). Nasz czas jest raczej płynny, borderlinowy, dwubiegunowy. Nacisk na złość w
czasach borderline oznacza po prostu popychanie złości w kierunku zachowań acting out z
całym ryzykiem przemocy i szaleństwa, jakie się z tym wiąże. Albo wytwarzanie krótkiego,
maniakalnego płomienia, który niczego nie zmienia i nie pozostawia śladu, ponieważ nie ma
pamięci relacyjnej. W czasach, w których ruch jest przyspieszony, złość i przemoc są trudne
do opanowania i wybuchowe, a polis jest nawiedzane przez wulgarne, destrukcyjne i
pogardliwe krzyki i slogany; ruch ku potem [oryg. next], nie oznacza pchania do przodu ani
gniewnego ruchu “przeciwko”.
Powszechną potrzebą jest dziś odzyskanie lub stworzenie wspólnej płaszczyzny relacyjnej,
która trzyma i wspiera. Potem [next] jest relacją, a terapia jest praktyką kliniczną budowania
relacji i więzi (Benasayag i Schmit, 2006). W dzisiejszych czasach ad graedior nie jest
złością, ale raczej czułością i delikatnością (Borgna, 2018), która przyjmuje, trzyma, wiąże i
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tka pamięć. Delikatność jest specyficznym narzędziem terapeutycznym i paradoksalnie
najbardziej rewolucyjnie agresywnym ruchem w czasach znormalizowanej przemocy
społecznej.
Pierwszym nieporozumieniem jest zatem utożsamianie agresji ze złością. Drugim błędnym
przekonaniem jest to, że złość ma wartość samą w sobie i że zawsze musi być wspierana i
wzmacniana. Idea ta, przestarzała, ale niestety wciąż rozpowszechniona w naszym
kontekście, pomija fakt, że złość jest często po prostu barierą obronną, która chroni przed
poczuciem innych nieznośnych uczuć. W tym przypadku właściwa interwencja
terapeutyczna polega na stworzeniu wsparcia, aby te niedostępne uczucia ujawniły się,
podczas gdy wzmacnianie złości, tj. obrony, jest bezużyteczne i czasami może być
ryzykownym działaniem. Oznacza to, że złość może być ochroną, która zapobiega wpadaniu
w pole depresyjne i wyłania się z nieznośnego bólu braku drugiego. Albo może być ochroną
przed wpadnięciem w niezróżnicowane doświadczenia borderline, złość pojawia się zamiast
terroru porzucenia, inwazji, i gubienia się w doświadczeniu psychotycznym. Albo w innym
momencie, jest to ochrona przed poczuciem własnych ograniczeń, tak jak w przystosowaniu
narcystycznym. Złość jest też sposobem na uniknięcie uczucia, że ostatecznie jesteśmy
istotami małymi, kruchymi, ograniczonymi. To tylko kilka przykładów na to, jak wspieranie
złości nie jest samo w sobie interwencją terapeutyczną. I jak ważne jest jej zrozumienie - i
ujawnienie tego, czego ta złość wytrwale strzeże i chroni – zanim będziemy wspierać jej
wyrażanie.
Jak uczyła nas Laura Perls, trzeba mieć świadomość związku między cierpieniem, terapią i
społeczeństwem. Musimy być odpowiednio zaangażowani społecznie - a jednocześnie
zachowywać nasz krytycyzm - abyśmy mogli zrozumieć zachodzące zmiany. Jest to
postawa, w której jesteśmy zarówno częścią tego, co się dzieje, jak również jesteśmy w
stanie odróżnić się na tyle, by móc to zrozumieć. Psychoterapia jest konstytutywnie
polityczną pracą, która wyraża się zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i poza nim, i
która żywi się byciem zakorzenioną/ym, obecną/ym i zaangażowaną/ym w świat (Robine,
2015; Bloom, 2003; Parlett, 2015; Melnick i Nevis, 2009; Klaren, Levi, Vidakovic, 2013).
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16. Jak działa psychoterapia?

Startując z tej psychopatologicznej perspektywy, jak działa psychoterapia? Co konkretnie
musi się stać, aby nastąpiła zmiana? Oprócz swoistych czynników odnoszących się do
technik terapeutycznych, badania wykazały znaczenie nieswoistych czynników
terapeutycznych, odnoszących się do osobowości terapeuty i pacjenta, jak również do
warunków klinicznych i sytuacji społecznej (Norcross, 2011; Wampold, 2001; Weiss, 1993;
The Boston Grupa Change Process Study Group, 2010). Odpowiedź na pytanie postawione
w nagłówku może być zatem złożona, a wszelkie uproszczenia wydają się naiwne.
Czy jest coś konkretnego, co teoria pola, stosowana w psychopatologii i psychoterapii, może
dodać do hipotez obecnych w literaturze? Propozycja, która wyłania się z tej [naszej]
perspektywy, jest taka, że terapia nie jest tylko procesem, w którym pacjent się uczy lub w
którym tylko on się zmienia. Oczywiście, to się dzieje, bo sytuacja kliniczna jest również
procesem uczenia się, który pomaga pacjentom zmienić ich przekonania, spostrzeżenia i
zachowania. Mogą nauczyć się ujmować albo postrzegać środowisko w bardziej "realny"
sposób, przekraczając ograniczenia nabyte w ich własnym życiu i zmieniając swoje
"patogenne przekonania" (Weiss, 1993). Mogą nauczyć się lepiej regulować swoje stany
emocjonalne i afektywne. Może to być w jakiś sposób korekcyjne doświadczenie, czy to
poznawcze, percepcyjne, afektywne czy emocjonalne. Mogą uświadomić sobie naturę i
problemy swoich relacji rodzinnych oraz zmienić je. Mogą oni doświadczyć bezpiecznego
miejsca, aby się nauczyć, jak obniżać poziom pobudzenia, napięcia, alarmu i stresu. Mogą
zwiększyć swoją świadomość sposobów reagowania i działania, oraz poszerzyć zdolność do
refleksji, mentalizacji i wyboru w odniesieniu do tego, co się z nimi dzieje. Mogą ożywić
swoje ciała poprzez ćwiczenia lub eksperymenty, przywrócić witalność mięśniom, a
narządom energię. W terapii mogą przeżywać kreatywne doświadczenia i odkrywać
perspektywy możliwości, których nigdy wcześniej sobie nie wyobrażali. Mogą poszerzyć
swoje horyzonty zrozumienia, tworząc znaczącą opowieść, która zawiera ich własną
biografię, historię ich rodziny i społeczeństwa, w którym żyją. Każda z tych perspektyw
koncentruje się na jednym aspekcie tego, w jaki sposób terapia może pomóc pacjentowi w
zmianie, a różne modele psychoterapeutyczne skupiają się w szczególności na wybranych
aspektach.
Teorii pola przedstawiona w tym tekście sprawia, że wyłania się dodatkowy sposób zmiany.
Zmiana tutaj nie jest rozumiana jako wynik interwencji, której terapeuta dokonuje wobec
pacjenta (model jednoosobowy), ani też wspólnego współ-tworzenia pacjenta i terapeuty w
celu osiągnięcia pożądanej zmiany (model dwuosobowy). Zamiast tego, w tej perspektywie,
zmiana jest wynikiem zdolności terapeuty do ucieleśniania, uchwycenia, potwierdzania i
wspierania sił już oddziałujących w danej sytuacji (Francesetti, Roubal, 2020; Roubal,
Francesetti, 2021). Podczas sesji pacjent i terapeuta pozwalają na ujawnienie się wrażeń
zmysłowych, a także niesformułowanych proto-doświadczeń, które napierają, aby znaleźć
dla siebie formę, zostać przeżytymi, a następnie zasymilowanymi. Dopiero gdy
doświadczenie jest zasymilowane, możliwe jest oddalenie się od niego, postrzeganie go jako
przeszłego i nie będącego już źródłem objawów. Proces ten nie dotyczy tylko pacjenta:
terapeuci nie mają "enzymatycznej" funkcji25, tj. nie mają możliwości interweniowania w
proces kontaktu, by następnie wrócić do bycia takimi, jacy byli przedtem. Oni sami - w

25 Enzym jest cząsteczką, która może ułatwić reakcję chemiczną, odnawia swój kształt po wystąpieniu
reakcji i jest gotowy do nowej reakcji
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sposób nieunikniony - również ulegają w tym procesie przemianom. Zmiana ta zachodzi,
kiedy terapeuci użyczają swojego ciała po to, aby mógł nastąpić proces transformacji. To nie
jest tylko proces uczenia się, w którym pacjent zmienia swoje myśli, przekonania, emocje
czy postrzeganie. To jest zmiana w strukturze doświadczenia, która może się wydarzyć tylko
w kontakcie utworzonym przez działanie intencjonalnych sił - co zmienia każdego, kto jest
obecny. Z tej perspektywy pacjenci nie przezwyciężają depresji, ponieważ terapeuta coś w
nich zmienia, ale dlatego, że obecność terapeuty w wymiarze niezróżnicowanego pozwala
operować tym intencjonalnym siłom, które same kierują ku zmianie. Siły dążą do nabrania
kształtu poprzez odkrywanie proto-doświadczeń istotnych w danej sytuacji. To nie pacjent
musi domykać niedokończoną sprawę, to niedokończona sprawa aktualizuje się w unikalny
sposób w obecnej sytuacji i dąży do domknięcia, wyłaniając się z obu ciał (pacjenta i
terapeuty).
Podczas sesji, niedokończona sprawa nie jest wewnątrz pacjenta: z udziałem terapeuty
przybiera ona nową formę i jest aktualizowana w tu i teraz. W depresji, na przykład,
nieosiągalność drugiego urzeczywistnia się w sposób, w którym pacjent i terapeuta będą
odczuwać konkretne trudności w spotkaniu się ze sobą. Ta aktualizacja jest wyjątkowa i
zawiera w sobie intencjonalny bodziec, aby zostać przezwyciężoną. Zmiana następuje
wtedy, gdy terapeuci pozwalają ujawnić się polu fenomenalnemu i zezwalają siłom dążącym
do spotkania w procesie kontaktu, oddziaływać poprzez swoje ciało i przekształcać pole.
Czasami wymaga to tego, aby terapeuta czuł bezradność i rozpacz w takim samym stopniu,
w jakim odczuwa je pacjent. Zmiana zachodzi, gdy pacjent i terapeuta są razem w tym
samym krajobrazie, w tej samej czasoprzestrzeni aktualizowanej przez intencjonalności:
terapeuta jest tam obecny w miejscu, w którym drugi był nieobecny i ta obecność w miejscu
nieobecności pozwala wspomnieniom sensorycznym stać się doświadczeniem: uczuciem,
emocją, pamięcią, percepcją, myślą. Pacjent i terapeuta wyłaniają się w tym
niesformułowanym, stając się tym pacjentem i tym terapeutą, tu i teraz, a niesformułowane
nabiera kształtu, mogąc stać się dostępną pamięcią, a potem historią. Kontakt jest
miejscem, gdzie rodzi się możliwość, jest progiem nadziei, w którym fala przekształca się w
cząsteczkę. Tutaj ołów staje się złotem. Tylko poprzez pełną obecność teraźniejszość może
stać się przeszłością. Staje się zarówno self pacjenta, jak i self terapeuty. Zmiana u pacjenta
jest konsekwencją asymilacji tego kontaktu. Terapia ma zatem nie tylko wpływ na zmianę
pacjenta, ale także na zmianę struktury świata, przenoszoną przez pacjenta i terapeutę.
Cierpieniem pacjenta jest: dźwiganie kawałka zranionego świata w poszukiwaniu innego
ciała, które pozwoli mu zaistnieć po to, aby móc go naprawić i przekształcić. A pracą
terapeuty jest: stanie się zranionym ciałem, powołanym do życia w spotkaniu z pacjentem i
umożliwienie przepływu procesów transformacyjnych tej obecności. Zmiana zachodzi, gdy
to, co jest przenoszone, zostaje przyjęte i może się przekształcić.
Jesteśmy tak wrażliwi na to przekształcające wydarzenie, że za każdym razem, kiedy ono
zachodzi, jesteśmy zauroczeni jego pięknem.
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17. I wreszcie, jaki wpływ ta
fenomenologiczno-gestaltowska perspektywa
może mieć na praktykę kliniczną?

Aby zilustrować wpływ przedstawionej wcześniej perspektywy teoretycznej na praktykę
kliniczną, opiszę podsumowanie sesji przeprowadzonej podczas seminarium
teoretyczno-doświadczalnego. Tekst nie jest opatrzony adnotacjami wyraźnie wiążącymi
interwencje z teorią, którą przedstawiłem wcześniej, ale mam nadzieję, że czytelnik
zauważy, w jaki sposób praca kliniczna jest wspierana poprzez psychopatologiczną
perspektywę pola i jak jest ona oparta na modulacji obecności terapeuty, a nie na próbie
zmiany doświadczenia pacjenta. Celem jest opisanie, w miarę możliwości, fragmentów sesji
i doświadczeń terapeuty, w nadziei, że może to zilustrować sposób, w jaki cierpienie wyłania
się na sesji (a zatem koncepty: patologiczny, atmosferyczny, nieobecności, wewnętrznej
diagnozy estetycznej, wyłaniania piękna) oraz modulację obecności terapeuty, który użycza
ciała, aby wesprzeć aktywne procesy transformacyjne .
Czytelnicy zainteresowani opisem, w jaki sposób terapeuci modulują swoją obecność w
procesie terapeutycznym i jakie umiejętności w nim wykorzystują, mogą zapoznać się z
pracami, w których opisaliśmy metodę fronetyczną z perspektywy pola (Francesetti 2019a;
2019b; Francesetti i Roubal, 2020; Roubal i Francesetti, 2021).
Podczas spotkania grupy Anna prosi o możliwość pracy. Już od rana widzę, że jest dotknięta
i poruszona przez coś, co narodziło się z teoretycznych trajektorii, które wytyczyliśmy w polu
omawiania lęku i paniki. Po przerwie obiadowej grupa woli pozostawać trochę w tle i nie jest
to czas na teorię czy pracę w małych grupach. Anna zgłasza się do pracy osobistej i wydaje
mi się, że to dobry moment, ze wsparciem grupy.
Tak, jak robię to już od kilku lat, proszę Annę, aby wybrała miejsce, w którym chciałaby ze
mną być, a członków grupy, aby swobodnie zorganizowali się w pokoju w odległości, w
której czują, że chcą pozostać podczas pracy. To sprawia, że czuję większą obecność grupy
i wydaje mi się, że ludzie są rozmieszczeni wzdłuż niewidzialnych linii sił pola, jak żelazne
opiłki na kartonie, pod którym umieszczony jest magnes.
Zaczynamy. Anna siedzi przede mną. Grupa zajmuje miejsce. Usadawiam się na moim
krześle, oddycham, szukam pozycji, która pozwala mi zachować taki sam dystans wobec
mnie samego i wobec środowiska (nie wiem, jak to lepiej ująć), tak że nic nie jest już figurą.
Przygotowuję się na to, co mogę poczuć będąc tu przed nią, przygotowuję się na ten trudny
moment, kiedy nie będę czuł nic i będę musiał sobie przypomnieć, żeby czekać; i na to,
kiedy poczuję coś, czego wolałbym nie czuć, i będę musiał pamiętać, że nie dzieje się nic
złego i uważać, aby tego nie odrzucić. Moje ciało tam jest, czeka, nie kształtuje niczego, nie
przyjmuje kierunku.
Patrzymy na siebie, Anna i ja, jej niebieskie oczy nie mogą się oprzeć moim, odwraca wzrok,
uśmiecha się, pochyla tułów trochę do przodu, kładąc ręce na krześle. Wydaje mi się, że jej
szczęka drży lekko. Coś się rusza, nie wiem co, oscyluję pomiędzy nieczuciem z odrobiną
przerażenia, według mnie zbyt wielkiego, a uczuciem że coś, nie wiem co, mnie zabiera.
Coś naciska w powietrzu.
Czekanie – prawdopodobnie przez kilka sekund - zanim Anna zacznie mówić, jest
naładowane niespodziewaną presją, tak jakbyśmy byli pogrążeni w gęstej cieczy, napiera na
nas ocean metrów sześciennych, czuję to w szczególności na mojej klatce piersiowej. Widok
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nie jest jasny, nie próbuję się poruszać, ale wiem, że gdybym spróbował, ruchy zostałyby
spowolnione przez otaczającą lepkość. To coś nie ma kształtu i nie chcę tam zostać ani
chwili dłużej.
Na szczęście Anna zaczyna mówić, co przynosi mi ulgę, gęsta ciecz rozpuszcza się,
powraca powietrze. "Od rana boli mnie brzuch i boję się, że ktoś umrze, mój mąż, ja lub mój
syn". Teraz drży, ciężar na mojej klatce piersiowej zamienia się w ciężar w dole żołądka,
czuję silną potrzebę odsunięcia się, nie chcę już tu być, chcę uciec. Wydaje mi się to
skrajnie niestosowne, nawet tchórzliwe. Nie rozumiem tej chęci odejścia i zostawienia jej
samej.
Anna mówi, że ma szczęśliwe życie, że kocha i jest kochana, że lubi swoją pracę. Jest
jednak głęboko zmartwiona tym silnym strachem, że coś się wydarzy, że ktoś umrze i że
wszystko może zostać utracone. Czasami atakuje ją to jako silny lęk i bezsenność. Bez
powodu, jak mówi. Podczas seminarium jej strach stał się tak silny, że chciała uciec i wrócić
do domu, aby dołączyć do męża i syna.
Nasza rozmowa powoli staje się płynna, nie chcę już uciekać i ona też nie. Łatwo się z nią
rozmawia, przyjemnie, lekko. Czuję się w tym dobrze, ale ślad, strach, wcześniejszy ciężar
jakoś nie całkiem mnie opuścił. Jestem zaskoczony łatwością, z jaką przyszła lekkość.
Gdzie podział się ten ciężki ocean, który tak intensywnie na mnie napierał?
Pytam ją, gdzie teraz jest jej strach. Anna: "Już go nie ma". "I co czujesz w ciele?" Anna:
'Czuję się w porządku ... ale ... Mam mały kamień w brzuchu tutaj, w dole żołądka ... ale
zdaję sobie sprawę, że jestem do tego przyzwyczajona".
To tam przemieściły się te metry sześcienne, które napierały na pokój. Ocean czarnego
ciężaru, który zawarł się w małym kamieniu, w ułamku sekundy.
"Połóż rękę tam, na tym kamieniu..." Anna naciska opuszkami palców, co przypomina mi
mojego profesora semiotyki lekarskiej podczas stażu w szpitalu: rozpoznawczy, intruzywny
gest, dokładnie jak szukanie kamienia w trzewiach. "Poczekaj, z większą życzliwością... jak
to". Pokazuję jej moją ręką na moim brzuchu, jak to robić. Anna przytakuje, poprawia swoją
rękę, dotykając teraz delikatnie i miękko. Zaczyna płakać. Coś ruchliwego, ciepłego, porusza
się między nami. Przychodzi do mnie, dotyka mnie, zasmuca mnie. Jest dla mnie dobre.
"Nie wiem dlaczego; to nie ma z tym nic wspólnego... ale przychodzi mi na myśl moja
matka". Wszystko zmienia się ponownie: nie ma już oceanu, który opada w kamień, nie ma
już chęci ucieczki, nie czuję się już tchórzem, który chce uciec. Coś się otwiera, jestem
gotowy, teraz jestem naprawdę gotowy a nie tylko dostępny, teraz na coś czekam. Chcę
podążać tą ścieżką, za wszelką cenę, moje zainteresowanie jest maksymalne. Anna: "Nie
wiem, dlaczego ona przychodzi do głowy... Przez wiele lat byłam w terapii i dużo
pracowałam nad swoją matką... ". Odpowiadam: "Ja też nie wiem... ale chciałbym, żebyś
kontynuowała".
Ojciec Anny miał już inną rodzinę i ona, i jej matka, zostały porzucone wkrótce po urodzeniu
Anny. Od tego czasu jej matka miała bardzo poważne okresy depresji, pogorszyły się
zwłaszcza w okresie dojrzewania Anny. Jej matka często mówiła, że chce to zakończyć,
atmosfera w domu była bardzo ciężka, napięta, ciemna i cicha, a Anna przetrwała, dzięki
temu, że była w stanie oderwać się od tego klimatu, pilnie ucząc się w szkole, nawiązując
przyjaźnie i jakoś prowadząc dwa odrębne życia, jedno w domu i jedno z dala od domu.
Kiedy Anna miała dwadzieścia lat, jej matka miała wyjątkowo długi i poważny epizod
depresyjny. Po miesiącach spędzonych w tej otchłani, pewnego dnia Anna wróciła do domu i
jej nie znalazła. Jej matka została znaleziona po czterech dniach poszukiwań; powiesiła się
w lesie. Przez te dni pełnego niepokoju oczekiwania, oraz kolejne, Anna była pozostawiona
sama sobie w domu.
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Teraz nie czuję ciężaru, czuję ból, Anna też czuje ból, czujemy to razem. Czuję, że jesteśmy
razem z tym bólem i jest to dla nas dobre. Pytam ją, co ją w tym okresie wspierało.
"Patrzenie w przyszłość. Nigdy nie przestałam patrzeć w przyszłość. Tego dnia, kiedy ją
odnaleziono, było strasznie. Ale to był również koniec koszmaru, to była także wolność".
Czuję prawdę tego, co mówi, chciałbym jej powiedzieć, że, oczywiście, jest tak, że była w
końcu wolna, że nadszedł czas, aby żyła swoje życie! Ale kiedy mówi "to była także
wolność", czuję coś innego. Nie wiem co, ale coś mnie boli na dnie żołądka. Odkrywam
więcej, ponownie wymacuję. Pytam, kto był z nią w tym czasie. Było wielu ludzi, ale nikt nie
miał wstępu do życia, które dzieliła z matką, nikt tam nie wchodził. Wydaje mi się, że śmierć
jej matki była jak cięcie ostrza, które uwolniło ją od opresyjnego ciężaru, jak wtedy, gdy ktoś
odcina linę balastu, który utrzymuje balon na ziemi i ostatecznie jest on wolny i wzlatuje. To
piękny obraz, który wspierał ją w tych dwudziestu latach po samobójstwie matki, wolność
legitymizowana przez lata terapii.
Czego brakuje, co gryzie mnie w brzuchu? Niespodziewanie, przychodzi mi do głowy mój
ojciec, jego śmierć, to co mnie podtrzymywało, gdy w wieku dziewięciu lat moje życie
wywróciło się do góry nogami przytłoczone tsunami. Przerażenie tamtego czasu powraca. A
potem lata, w których odkryłem na nowo mojego ojca. Wspierała mnie moja rychła młodość,
życie ciągnęło mnie do przodu, a ja chciałem za nim podążać, ale przy tym konieczne było
znalezienie sposobu, aby go zabrać ze sobą.
"Patrzenie w przyszłość z pewnością cię wspierało... A co wzięłaś od twojej matki? Co masz
z niej?". Anna się zatrzymuje i czas się zatrzymuje, w zawieszeniu, oczy Anny patrzą na
mnie, jakby widziała mnie po raz pierwszy, jej źrenice stają się większe, patrzy na coś, czego
wcześniej nie widziała, pytanie stawia ją przed nowym krajobrazem. "Nie wiem, nigdy o tym
nie myślałam... Po pogrzebie uciekłam, skończyłam z tym życiem, miałam już wtedy
mężczyznę, który potem został moim mężem, miałam moje studia na uniwersytecie, moich
przyjaciół. Moje życie się zaczęło, w końcu szczęśliwe. I wolne". Czas płynie. "Czym są te
łzy, które widzę na Twojej twarzy? Wydają się nowe, inne niż poprzednie...". "Tak... Nie
wiem... Przykro mi z powodu mojej matki. Nie wiem. Szkoda mi jej... i może za nią tęsknię..."
Anna płacze teraz nową wolnością i nowymi łzami.
"Nigdy tego nie zauważyłam... Moje życie było piękne, ale uciekłam z koszmaru nie patrząc
wstecz. Właściwie nie, kiedy spojrzałam wstecz, widziałam tylko koszmar, który zostawiłam
za sobą. Czasem z przerażeniem śniłam, że moja matka wróci, a ja ucieknę. Teraz czuję coś
innego…”. Anna może spojrzeć na mnie bez uciekania. Ja też mogę. Oboje pochylamy się
do przodu, zbliżamy się do siebie. Jest w tym ból, dobry ból, który przyjemnie pachnie.
“Czego nauczyłaś się od matki?" Anna uśmiecha się, napływ radości rozświetla jej twarz.
"Cóż... myślę, że wielu rzeczy, chyba nigdy o tym nie myślałam... nauczyłam się z nią
tańczyć. Włączała muzykę i tańczyła, więc tańczyłyśmy razem, wygłupiałyśmy się i było
pięknie. Tak bardzo lubiła Cohena, zawsze go słuchała, to były bardzo piękne, pełne emocji
chwile. Tak, pasja do muzyki i taniec pochodzi od niej ... i rysowanie też, uwielbiała rysować,
była w tym bardzo dobra, i ja też to lubię. Tak dużo rysowałam i śpiewałam z synem, ale
nigdy nie myślałam, że to pochodzi od niej". Atmosfera jest teraz inna: teraz jest wszystkim,
jest tu lekkość i pochodzi z tego samego świata, który wcześniej był tylko ciemny i ciężki, a
teraz jest intensywny, bolesny i radosny w tym samym czasie. "Jaką piosenkę lubiłaś?" Anna
zatrzymuje się, zamyślając się. "Ta piosenka, Anthem, autorstwa Cohena, przychodzi mi na
myśl, ... ta, która mówi: ‘Pęknięcia są we wszystkim... tak wkracza światło…’" "Tak właśnie
wkracza światło..." Wraz z tymi słowami pojawia się nowa świadomość, nowy ból nabiera
kształtu, inne światło oświetla krajobraz przekształcając go. Anna płacze i uśmiecha się,
wyłania się głęboka wdzięczność: za nią, za mnie, za matkę, za tych, którzy śpiewali tę
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piosenkę, za grupę, która podążała z nami, za możliwość przeżycia tej chwili, za życie. Teraz
trzymam Annę za ręce, ona ściska moje. Bez słów przytulamy się. Anna szlocha, ogarnia
mnie głęboka czułość. Pozostajemy tak, wystarczająco długo, a potem żegnamy się.
Grupa, dotknięta i poruszona, czeka, a następnie dzieli się doświadczeniami przeżytymi
podczas tej pracy.
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Posłowie

IDĄC DO PRZODU PRZEZ PODRÓŻ DO
KORZENI26

Carmen VAZQUEZ BANDIN

Książka, którą masz w rękach, Podstawy psychopatologii fenomenologiczno gestaltowskiej:
lekkie wprowadzenie według Gianniego Francesettiego wykracza poza to, co większość z
nas może uznać za "lekkie", wbrew tytułowi nadanemu przez autora. To książka głęboka,
pozbawiona zbędnych słów i "wypełniaczy", za to nasycona głęboką wiedzą i asymilacją
terapii Gestalt i psychopatologii lub badania ludzkiego cierpienia. Jest to lektura łatwa i
ekscytująca do czytania, poetycka w wielu miejscach i poruszająca w swoim podejściu do
ludzkiego cierpienia. To podróż w kierunku tego, jak powinniśmy podchodzić do tych, którzy
nam ufają, aby stać się powiernikami różnych form ich cierpienia, z nadzieją, którą tak łatwo
zagubić, że będziemy w stanie pozbyć się tej "obecnej nieobecności", jak nazywa ją autor,
dzieląc ją i ożywiając ją z nami, psychoterapeutami, poprzez proces terapeutyczny.
Napisana z prostotą i klarownością, książka zachęca nas do głębokiej refleksji nad naszymi
koncepcjami psychopatologii, nad naturą ludzkiego cierpienia, nad naturą człowieka w
optymalnych warunkach i nad naszą koncepcją zdrowia i choroby, a także psychoterapią
opartą na teorii terapii Gestalt.
Teoretyczne badania autora są zakorzenione w naszej założycielskiej książce: Terapia
Gestalt. Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka (PHG). Ta stawia przed nami wiele
wyzwań. Koncentruje się bardziej na naturze ludzkiej w ogóle, na "zdrowej" naturze ludzkiej i
momentach zakłóceń spowodowanych neurozą - pozornie bez pogłębiania psychopatologii.
Podkreślam "pozornie", bo jak sądzę, jest tak tylko pozornie; główny tekst (który odpowiada
tomowi II) jest wypełniony akapitami prezentującymi podstawowe aspekty niektórych form
psychopatologii. Nawet, kiedy Gianni przytacza je bardzo skrótowo, zawarte w PHG
odniesienia do ludzkich udręk [oryg. human malaise] służą mu za podstawowe filary, gdy
rozwija i konceptualizuje gestaltowską wizję psychopatologii. Dlatego PHG jest punktem
wyjścia naszych badań i naszych refleksji. Kiedy skupiamy się na niektórych sugestiach
klinicznych Gianniego, znajdujemy materiał, który nie porzucając naszych podstawowych
zasad, może rozszerzyć i rozwinąć intuicje założycieli. Fenomenologia jest bez wątpienia
kolejnym filarem w koncepcji psychopatologii Gianniego. U podstaw jego myśli znajdują się
autorzy tacy jak Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Minkowski i Straus, a także
psychologowie Gestalt, tacy jak Koffka, Lewin i Metzger (1899-1979).
Pozwolę sobie teraz podkreślić i rozszerzyć niektóre szczególne aspekty jego perspektywy,
takie jak: 1) pre-kontakt jako faza procesu kontaktu, 2) psychopatologię w odniesieniu do
dzieciństwa i 3) formę psychoterapii, która wynika z naszego teoretyczno-klinicznego
podejścia.
Jedna ze szkół filozoficznych, którą Gianni krótko cytuje, Chicagowska Szkoła
Amerykańskiego Pragmatyzmu: William James, John Dewey, a zwłaszcza George H. Mead,

26 Ten komentarz pochodzi z wprowadzenia do pierwszego hiszpańskiego wydania tej książki. Został
on następnie zmniejszony i dostosowany do publikacji w języku angielskim.
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posłużyła mi jako podstawa w tworzeniu mojego podejścia do procesu kontaktu, który
"wizualnie" materializuję w słynnej "krzywej". W pracach tych trzech autorów znajdujemy
obfity materiał, który odsyła nas bezpośrednio do naszej teorii i który niewątpliwie został
włączony do lektur i badań redaktorów PHG. Chociaż tak wiele interesujących źródeł zasila
naszą teorię, sama chcę skupić się na George’u H. Meadzie i jego książce The Philosophy
of the Act (1938). W pozycji tej Mead dzieli "działanie" na cztery etapy: etap impulsu, etap
percepcji, etap manipulacji i etap konsumpcji. Te cztery etapy są dość bezpośrednio
związane z zaproponowanymi przez PHG etapami procesu kontaktu. Wiadomo, że
Goodman przez kilka lat zarządzał biblioteką na Uniwersytecie w Chicago, a to właśnie na
tym Uniwersytecie narodziła się szkoła pragmatyzmu - trzech jej głównych przedstawicieli
było tam profesorami, a ich prace znajdowały się w bibliotece. "Działanie" Meada (aby
wymienić tylko jeden z wielu pomysłów, które, jak już podkreśliłam, rezonują z pomysłami
PHG) jest tak podobne do naszego procesu kontaktu, że zainspirowało mnie to do
głębszego poznania tych trzech autorów i skupienia się na tym, jak dalej i lepiej rozwijać
cztery fazy procesu kontaktu. Zaczęłam od etapu pre-kontaktu, gdzie było dla mnie jasne, że
punkt wyjścia jest "rozmytą", mglistą sytuacją, bez rozróżniania przedmiotu i podmiotu. Moim
zdaniem, proces kontaktu, oprócz współtworzenia doświadczenia, a zatem współtworzenia
rzeczywistości jako konsensualnego zjawiska społecznego, jest niezbędny dla rozróżnienia
jasnego "ja" i jasnego "ty" po opuszczeniu poprzedniego "my" w finalnym etapie kontaktu, co
w naszym języku moglibyśmy nazwać konfluencją. Jeśli proces kontaktu rozpoczyna się
jako niewyraźna, niezróżnicowana, myląca faza, charakteryzująca się brakiem ostrości i
jasności, i jeśli konfluencja, jako zdolność self, występuje w końcowej fazie kontaktu, co
dzieje się na początku procesu kontaktu? Jaką analizę możemy przeprowadzić dla pierwszej
fazy niezróżnicowania? Jak rozpoczyna się spotkanie organizmu z otoczeniem czy pacjenta
z terapeutą, gdy zaczynamy sesję w procesie psychoterapii? Zaczynamy od tu i teraz w
poszukiwaniu "potem" bez żadnego apriori, bez żadnego nastawienia; co zatem napędza
intencjonalność kontaktu? Mead częściowo odpowiada mi na to pytanie, kiedy mówi, że w
początkowej fazie, fazie impulsu: "Całe postrzeganie obejmuje bezpośrednią stymulację
zmysłową i nastawienie wobec tej stymulacji, [...], pojawia się w świadomości jako postawa"
(s. 3). Postanowiłam nazwać tę postawę "konfluencją tła". Opuszczamy ją stopniowo, kiedy
wzrasta ekscytacja, kierowana intencjonalnością kontaktu podczas spotkania organizmu z
jego otoczeniem. Muszę jednak przyznać, że w tym miejscu sama utknęłam w drodze do
związanych z tą fazą form cierpienia, z “miejscem” początku czy nawet czegoś wcześniej, z
tego właśnie czasowego "miejsca", które Gianni nazywa "poza słupami Heraklesa", gdzie
wszystko jest przedwerbalne. Nie mogłam znaleźć żadnego materiału do przetwarzania. I to
jest jedna z miłych niespodzianek, które odkryłam w podejściu Gianniego: uwzględnienie
niektórych aspektów teorii Metzgera dotyczących percepcji (1941). W sekcji 9, zatytułowanej
"Czym cechuje się cierpienie neurotyczne, borderline i psychotyczne?", Gianni mówi o
badaniach W. Metzgera nad Vorgestalten i Endgestalten. Tutaj zarówno Metzger jak i Gianni
mówią o dwóch bezpośrednio następujących po sobie (choć w praktyce błyskawicznych)
"momentach" procesu postrzegania. Pierwszy, który mogliśmy uznać za "prymitywny", jest
Vorgestalten. Analizując to niemieckie słowo, dowiadujemy się, że Gestalten, znany termin w
społeczności Gestalt, oznacza "figury", "kształty", podczas gdy Vor, w języku niemieckim,
oznacza "przed", "z przodu"; dowiadujemy się również, że End w drugim pojęciu oznacza
"ostateczny". Jak mówi Gianni: "W Vorgestalten, (tj. wczesnych formach percepcji),
doświadczenie jest rozproszone, nieokreślone i globalne; a Endgestalten (tj. ostateczne
formy percepcyjne) są wynikiem procesu, który pochodzi z zupełnie innej, bardziej
pierwotnej chwili percepcyjnej". Gianni odkrył, oprócz twórczego sposobu podejścia do
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patologii, związanych z funkcją id self, takich jak rodzaje psychozy, formę wyjaśnienia, która
służy mi do przekazania jak rozumiem "konfluencję tła", gdzie podniecenie nie rośnie, jest
utrudnione lub spowolnione.
Drugim aspektem, do którego chcę się odnieść, jest dokonane przez Gianniego
umiejscowienie źródła ludzkiego cierpienia w dzieciństwie. Bardzo dobrze ilustruje to na
rysunku 227 tej książki, korzystając z modelu kwadratu podzielonego na cztery części. Na
lewo umieszcza zaniedbanie. Wybrałam specjalnie słowo descuido28 (niedbałość [oryg.
carelessness]), ponieważ jego etymologia podkreśla jego znaczenie. Descuido (porzucić, nie
uczestniczyć, przestać zwracać uwagę) pochodzi z przedrostka des-, który wskazuje na
przeciwieństwo czasownika "cuidar", który z kolei pochodzi z łacińskiego cogitare, "myśleć
o". W drugiej połowie, po prawej stronie kwadratu, znajduje się nadużycie we wszystkich
jego formach. Nadużycie, etymologicznie, pochodzi z łacińskiego "abusus", z "ab" = przeciw
i "usus" = używać, czyli oznacza użycie odwrotne od poprawnego lub wskazanego. Nie
trzeba się długo namyślać, aby wiedzieć, jak należy traktować dziecko, a zatem później
każdego dorosłego. Linia pozioma dzieląca kwadrat odpowiada, na dole, zaniedbaniu lub/i
nadużyciom trwających się od urodzenia, w stanach prewerbalnych; Gianni sugeruje, że jest
to czas, w którym powstają formy psychozy. Górna połowa, która może również obejmować
zaniedbanie i/lub nadużycie, koresponduje z formami werbalnymi, formami utraty funkcji ego
self, jak określiliby to PHG, czyli z neurozami. A strefa pośrednia odpowiada zaburzeniom
borderline. Ta klasyfikacja jest nie tylko interesująca ze względu na rozumienie form
psychopatologii u dorosłych, ale także umożliwia nam opracowanie teorii rozwoju Gestalt,
która nadaje sens doświadczeniom klinicznym dotyczącym dzieci i młodzieży z
odpowiadającą im psychopatologią.
W rozdziale 12 Gianni mówi o perspektywie transgeneracyjnej, tj. o tym, jak cierpienie może
być przenoszone przez członków rodziny z generacji na generację. Ten aspekt cierpienia
jest niewątpliwie interesujący, ale chciałabym się tu nawiązać do opracowania teorii rozwoju
dzieci i młodzieży, a także do psychopatologii zakorzenionej w gestaltowskiej wizji życia i
gestaltowskiej teorii. W ostatnich latach Margherita Spagnuolo Lobb (2018), Ruella Frank
(2004, 2010) i ja (Vazquez Bandin, 2016, 2017) próbowałyśmy położyć fundamenty pod taki
projekt. Chociaż dostępne są różne artykuły, książki i szkolenia na temat dziecięcej
psychoterapii Gestalt, moim zdaniem, nie są one oparte ani na naszych korzeniach, ani na
naszej teorii. Model zaproponowany przez Gianniego może pomóc w zobaczeniu
psychopatologii dziecięcej na kontinuum (zaniedbanie - nadużycie - wsparcie) i w tym
sensie, może stanowić wielkie wsparcie dla opracowania dobrego podejścia teoretycznego
Gestalt.
Trzecim i ostatnim aspektem, który chciałabym tutaj podkreślić jest aspekt związany ze
sposobem pracy w terapii. Mój i Giannego sposób rozumienia terapii jest taki sam:
współtworzenie pola w każdym tu i teraz każdego spotkania, a przez to umożliwienie
wzrostu ekscytacji przenoszonej przez intencjonalność kontaktu aż do uformowania jasnej i
wspólnej figury (choć raczej poprawniej byłoby powiedzieć, że w wielu przypadkach,
komplementarnej). Używamy naszego kinestetycznego rezonansu, pozwalając sobie być w
tu i teraz sytuacji z drugim tak, że, jak mówi Gianni, "nasze ciało" reaguje echem cierpienia
drugiego, pacjenta. Rezonans kinestetyczny lub cielesny jest niczym innym jak dostrajaniem

28 Wyrażenie hiszpańskie użyte w oryginalnej wersji tego tekstu, ponieważ jego tłumaczenie na język
angielski nie ma tego samego pochodzenia etymologicznego.

27 Autor nie zamieścił tego modelu z wydania hiszpańskiego w tłumaczeniu angielskim, które jest
podstawą wydania polskiego
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"wibracji", którymi zarówno pacjent jak i terapeuta promieniują od samego początku każdego
spotkania.
Rezonans ten jest szczególnie interesujący w fazie prekontaktu proponowanej przez
naszych założycieli, gdzie "jest to 'to, co dane' lub id doświadczenia". W związku z tym
Gianni mówi o przejściu od "pola fenomenalnego" do "pola fenomenologicznego". Oboje
pozwalamy sobie "rozbrzmiewać" tym, co zaczyna się wyłaniać w spotkaniu, nie wydając
żadnego osądu, nie nadając mu żadnego znaczenia, zwracając uwagę na nasze własne
spostrzeżenia i odczucia, które nabierają kształtu ("pole fenomenalne"), dopóki nie jesteśmy
w stanie dostrzec, co oznaczają i reprezentują dla nas. Te osobiste spostrzeżenia i odczucia
mają swoje źródło w polu, które współtworzymy z pacjentem (faza prekontaktu), a
identyfikujemy je jako emocje i uczucia, które w nas powstają. W moim modelu oznacza to
przejście od prekontaktu do kontaktowania się; dla Gianniego jest to przejście z pola
fenomenalnego do fenomenologicznego, pozwalając w obu, aby poprzez dialog z
pacjentem, utworzyła się jasna, silna i znacząca figura. W obu metodach, słowami
Gianniego "nieobecność staje się obecna". Dodam: na granicy kontaktu. Nie jest już dłużej
“w pacjencie”, ale teraz należy do współtworzonego pola, jest to faza finalna kontaktu, w
której następuje "leczniczy" i "uzdrawiający" moment. Terapeuta jednak nie leczy ani nie
uzdrawia, to jest to dostrojenie, to dzielenie się, to jest "nasze", "my", które generuje "cud".
W rzeczywistości nie jest to towarzyszenie, ale dzielenie cierpienia. Gianni używa poetyckich
słów, aby nawiązać do tego etapu: "Kiedy terapeuta jest obecny w nieobecności, przestaje
być nieobecny, a ból rozwija się, nabiera nowego życia w ciałach terapeuty i pacjenta, i
oboje stają się bardziej żywi. Umartwione ciało odradza się" (rozdział 14). W końcu dzieje
się to, co nazywam etapem post-kontaktu, terapeuta i pacjent są zróżnicowani. To jest żniwo
doświadczeń, pacjent i terapeuta stają się świadomi. Ogólnie rzecz biorąc, pacjent
rozpoznaje i dopasowuje elementy złożoności cierpienia nie do swojej przeszłości, ale
odkrywa, jak one pasują do jego obecnego życia. Coś się zmieniło, coś się nadal zmienia....
Sesja po sesji. Słowami Gianniego: "Oddanie godności tym doświadczeniom jest nie tylko
naszym obowiązkiem w psychopatologii, ale także działaniem terapeutycznym, które będzie
stale powtarzane w terapii: rozpoznawanie i poszanowanie tych doświadczeń, uznawanie
ich nieredukowalnej złożoności i podtrzymywanie pamięci, która ostatecznie zintegruje
percepcyjne i afektywne odłamki, pojawiające się stopniowo, nierzadko jako eksplozje"
(rozdział 9).
W tym "Lekkim wprowadzeniu" Gianni wyraża złożone idee z wielką klarownością,
pokazując nam początek splątanego pasma wątku, który generalnie nie jest łatwy do
rozwikłania. Stawia nas on na początku drogi, którą musimy kroczyć, jeśli mamy być
wykwalifikowanymi klinicystami. Książka ta, moim zdaniem, jest punktem wyjścia do
pogłębiania, rozwijania i rozszerzania każdej wysuniętej tu propozycji. Nie wystarczy
poprzestać na samej lekturze czy nawet na jej badaniu; konieczne jest kilkukrotne
przeczytanie każdego z akapitów, rozwinięcie ich w rozumieniu naszej psychopatologii i
teorii, skontrastowanie ich z naszym podejściem i ideami oraz nadanie im naszej formy,
naszej asymilacji i naszego doświadczenia. To właśnie przytrafiło się mi podczas
tłumaczenia tych stron. Wiele się nauczyłam; otworzyło mi się wiele nowych możliwości i
skontrastowałam mój sposób rozumienia i stosowania naszej metody Gestalt w praktyce
klinicznej z ogólnymi formami psychopatologii proponowanymi przez Gianniego.

Carmen VAZQUEZ BANDIN, psycholożka kliniczna, terapeutka Gestalt, międzynarodowa
trenerka i superwizorka, dyrektorka CTP- Centro de Terapia y Psicologia, Madryt.
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ETYCZNE SPOTKANIE JAKO DOBRA TERAPIA
Lynne JACOBS, Ph.D.

Biorąc pod uwagę, że eseje Gianniego kończą się rozmową o muzyce, piszę mój esej z
moją ulubioną muzyką grającą w tle.
Eseje Gianniego w tym zbiorze pytań i odpowiedzi oferują jasne streszczenie podstawowych
idei, wokół których obraca się jego wyrafinowana teoria i podejście kliniczne. Jest to
fundament, na którym podzielił się z nami ogólnymi koncepcjami dotyczącymi
psychopatologii, w innych artykułach i książkach zaś konkretnymi tematami i rodzajami
cierpienia dominującymi w życiach osób o odmiennie zorganizowanych adaptacjach do
trudnych środowisk. Polecam czytelnikowi, aby czytał powoli i uważnie, być może więcej niż
raz, aby zanurzył się w tekście, po to by umożliwić mu wyłonienie się do pełnej obecności.
Przechodząc do kwestii klinicznej, we wprowadzeniu Gliberto Di Petta stwierdza z mocą:
„Kluczowy punkt leży w niepodważalnym fakcie, jak stwierdzono w tej książce, że terapeuta
jest częścią spotkania; należysz do spotkania i żaden model nie może cię uratować przed
spotkaniem, pomoć ci go uniknąć lub uwolnić się od spotkania” (moja kursywa).
Zaproponuję dalszą refleksję na temat idei nieobecności, a następnie ideę osoby społecznej,
dla której również przytoczę przykład kliniczny.

Permutacje nieobecności

"[M]ożemy powiedzieć, że z perspektywy fenomenologiczno-gestaltowskiej
psychopatologia jest badaniem form nieobecności i ich nieustannego dążenia do
obecności".
"Psychopatologia staje się badaniem form nieobecności a psychoterapia staje się sztuką
obecności".

Jestem bardzo poruszona ideą nieobecności. Zajęło mi trochę czasu, aby uchwycić jej
zniuansowane przejmujące piękno, ponieważ byłam tak skupiona na jej drugim, przeciwnym,
biegunie: obecności. Oczywiście, kiedy sama byłam pacjentką, czułam w kościach, że
potrzebuję terapeuty, który mógłby być dla mnie obecny. Wiedziałam, że to mnie ożywi.
Tęskniłam za tym, ale nie znałam języka, który uchwyciłby wagę mojej tęsknoty. Teraz z
łatwością dostrzegam, że "ożywienie mnie" oznaczało wspieranie mojego odkrycia,
doświadczenia i rozszerzenia mojego własnego poczucia bycia obecną. Oznaczało to
pozwolenie, by moje nieobecności oddychały i rozmawiały ze mną i z terapeutą. Dziękuję,
Gianni!
Podczas gdy dowody nieobecności widać najwyraźniej u tych, którzy cierpią z powodu
traumy, każdy z nas doświadcza jakichś nieobecności, zarówno indywidualnie, jak i
kulturowo. Sama chciałabym wnieść do dyskusji, że z mojego doświadczenia wynika, iż
ograniczony zakres emocjonalny jest nieobecnością i wskazuje na inną nieobecność.
Częścią tego, co stanowi o zdolności do bycia obecnym - w swoim własnym doświadczeniu i
w doświadczeniu innych - jest wolność w ryzykowaniu doświadczania możliwie najszerszego
zakresu i intensywności emocji. Jeśli osoba czuje się swobodnie, może przyjmować to, co
przynosi jej życie; może inicjować i reagować z ufnością dla swojej odporności.
Moje zastrzeżenie dotyczy tego, że, jak podkreśla Gianni, czasami ekstremalne emocje są
doświadczeniem borderline poszarpanych, zniekształconych granic. W takim przypadku nasi
pacjenci potrzebują naszej pomocy, aby powoli, krok po kroku prześledzić, które
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emocjonalne momenty "przeskoczyli" tak, że utracili swój grunt. W takim "cofaniu się"
możemy znaleźć inną emocję, która była jeszcze bardziej przerażająca dla pacjenta niż
ekstremalne emocje, w których obecnie się zatracają. Wówczas możemy badać, czego
brakuje między nami i co sprawia, że jakieś emocje są w naszej relacji niebezpieczne.
To jest to, co doceniam w tym dokładnym emocjonalnym śledzeniu krok po kroku, a
zwłaszcza w emocjonalnym dostrojeniu. Kiedy wraz z pacjentem przechodzimy przez proces
emocjonalny, w poczuciu bezpieczeństwa obu naszych odporności, wyłaniają się
specyficzne wspomnienia. Jak pokazał Gianni, opisując swój własny proces, przenikanie się
emocjonalnych procesów terapeuty i pacjenta (nawet jeśli terapeuta nie ujawnia własnego
doświadczenia) wspiera kolejny krok w dialogu. A kolejny krok, a potem kolejny itd., ujawnia
w końcu coraz więcej z krajobrazu pacjenta, łącznie z tym, co budzi jego ostrożność w
odniesieniu do doświadczenia emocjonalnego.
Chcę tu zauważyć, że, niestety nieobecność buduje się na innej nieobecności. Choć z
całego serca zgadzam się z tym, że obecność terapeuty jest niezbędna, wzywam do
ostrożności i cierpliwości w procesie emocjonalnym, ponieważ na zahamowaniu pacjenta
opiera się jego spójność, nawet jeśli kosztem jest zmniejszenia zdolności do pełnego życia i
pełnego spotkania z terapeutą. Odwołując się do idei nieobecności, możemy wyraźniej
zobaczyć jak działa taka podtrzymująca przeżycie funkcja, która zmniejsza zakres
emocjonalny. Dzięki temu przestajemy myśleć w kategoriach oporu i zmierzamy w kierunku
wspierania obszarów wzrostu pacjenta. Jest to zgodne z tym, co Erv i Miriam Polsterowie
opisali wiele lat temu, nazywając to Terapią bez oporu [Therapy Without Resistance] (Polster
& Polster, 1976). Interesowało ich raczej to, do czego ludzie próbują się zbliżyć niż to, czego
unikają. Zgodnie z tą koncepcją, unikanie będzie się zmniejszać, jeśli energia, która popycha
do przodu, jakkolwiek śladowa i delikatna, zostanie wsparta.
Uważam też, że podejście Gianniego i to, jak głęboko pozwala on sobie oddziaływać na
samego siebie chwila po chwili, jest dialogiczne w sensie etycznym: nie próbuje kontrolować
rezultatu, pozwala samemu sobie pogrążyć się w ciemności obok swojego pacjenta.
Uważam, że większość pacjentów wie coś o upokorzeniu, a tłem ośmielenia do rozpoczęcia
podróży terapeutycznej jest pragnienie odnalezienia lub przywrócenia poczucia godności.
Pokora Gianniego, która ujawnia się w opisanych przez niego przykładach prac, jego
postawa wobec nieobecności, oraz płynne koncepcje psychopatologii - to wszystko wspiera
godność.

Urasowione ciała w naszej kulturze

“Istnieje duży obszar psychopatologii - nieobecności związanych z osobowością - który
zależy przede wszystkim od form, jakie społeczeństwo nadaje określonym
doświadczeniom indywidualnym, mniej zaś od trudnych doświadczeń w indywidualnej
biografii. Te formy osobowości są egosyntoniczne i tak normalne w pewnym kontekście
społecznym, że wydają się niewidoczne jako formy patologiczne; są one
nieobecnościami, których każdy doświadcza w mniejszym lub większym zakresie,
dlatego są uważane za normalne sposoby życia”.

Gianni pisze o pazernym kapitalizmie i o tym, jak kształtuje on cierpienie, które napotykamy.
My również uczestniczymy w zadawaniu i podtrzymywaniu tego cierpienia. Jest to
szczególnie trafne w przypadku tych z nas, którzy mieszkają w USA. Istnieje jeszcze jeden
czynnik, który jest bardzo istotny w Stanach Zjednoczonych i w niektórych częściach Europy.
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Jest to czynnik, który dotyka różnych części naszej populacji na różne sposoby. Mam na
myśli nasze, w USA, zaangażowanie w zniewolenie ludzi i historię "handlu niewolnikami" w
Europie. W dalszej części tekstu będę odnosiła się do kultury amerykańskiej, chociaż myślę,
że również Europejczycy poczują rezonans.
Podczas gdy kapitalizm dotyka nas wszystkich, jego wpływ w USA jest zróżnicowany.
Nietrudno spotykać się z krytyką kapitalizmu wśród czarnoskórych myślicieli, nauczycieli czy
pisarzy. Kapitalizm zaprojektowano tak, aby dzielić ludzi na zwycięzców od przegranych, co
sprawia, że kapitalizm i strukturalny rasizm są naturalnymi partnerami. Ci, którzy są biali (i
jest im  ekonomicznie "wygodnie") są podatni na problem, którym zajmuje się Gianni, a
także na "białą ślepotę", która leży u podstaw naszej psychologii (ja jestem biała),
prowadzącej do pewnego rodzaju egocentryzmu, który jest uchwycony w tytule artykułu
napisanego przez dwóch białych psychoanalityków: Whiteness as Pathological Narcissism
[Biel jako patologiczny narcyzm] (Miller i Josephs, 2009). Ludzie, którzy podlegają opresji,
mają bardziej skomplikowany, uwikłany stosunek do kapitalizmu, podczas gdy my wszyscy,
którzy żyjemy w społeczeństwach opartych na Internecie jesteśmy "pospieszani" w sposób
opisany przez Rosę.
Jak to się ma do wypowiedzi Gianniego o nieobecności? W amerykańskiej, białej psychice
istnieją rażące nieobecności, co może stwarzać szczególne problemy, gdy ludzie z grup
zepchniętych na margines szukają terapii, podczas gdy w tym czasie większość terapeutów
jest biała, hetero i cis-płciowa i nie poświęcają zbyt wiele uwagi własnej pozycji społecznej i
jej wpływowi na własną pracę. Konsekwencje są najbardziej rażące, oczywiście, w pracy
międzyrasowej, ale nieobecności pojawiają się również w biało-białych diadach, gdy nikt w
gabinecie nie mąci ciszy, którą przynosi nieobecność. Ogólnie można powiedzieć, że osoba
kolorowa ryzykuje upokorzeniem, pracując z białym terapeutą, i to jest miejsce, gdzie pełne
namysłu, pokorne podejście Giannego oferuje balsam na te nieuniknione zranienia.
Szczególnie skomplikowana wydaje się kwestia obecności. W naszych rozwarstwionych i
urasowionych społeczeństwach jesteśmy obecni nie tylko w naszej wyjątkowości,
posiadamy też swoją obecność jako reprezentanci. Reprezentujemy również pozycję
społeczną. W naszej pracy często myślimy o sobie w bardzo indywidualnych kategoriach -
mamy osobistą, wyjątkową obecność - ale jesteśmy także czymś więcej niż tylko sobą,
jesteśmy nosicielami, a nawet dostarczycielami naszego usytuowania. Powołuję się tutaj na
opis WEB DuBois o jego życiu z "podwójną świadomością". Jest on zarówno człowiekiem -
sobą, którego zna - i jest "problemem", który widzą inni (biali ludzie). Jego obecność
obejmuje tę precyzyjnie dostrojoną wrażliwość na podwójne istnienie. Moją metaforą na to
jest rozmyty obraz spowodowany podwójną ekspozycją. Osoba jest jednocześnie wewnątrz i
obok siebie.
Ci z nas, którzy żyją w uprzywilejowanych pozycjach zazwyczaj nie żyją z podwójną
świadomością, dlatego zachęcam was do tego. To otworzy szerszy zakres poszukiwań dla
ciebie i twoich pacjentów, da szansę na ewentualną krytykę kolektywnych założeń i
nawykowych praktyk społecznych, które występują w naszym życiu w dużej mierze poza
naszą świadomością.
Poniżej prezentuję przykład z mojego doświadczenia pracy z osobą, z którą często
prowadziłyśmy "rozmowy rasowe".

Julia jest czarnoskórą specjalistką w dziedzinie STEM, która odbyła wcześniej kilka
konsultacji z potencjalnymi terapeutami, czarnymi i białymi. Zdecydowała się pracować ze
mną, bo mój styl pracy wydał jej się bliski, chociaż oznaczało to rezygnację z szansy na
pracę z czarnym terapeutą.
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Weszła do mojego gabinetu, rzuciła na mnie szybkie spojrzenie, westchnęła, zaczęła mówić,
że nie wie, co powiedzieć i nagle przerwała z szybkim: och! Tak, jakby właśnie na coś
wpadła. Wyglądała, jakby została na czymś przyłapana. Wydawało mi się, że wyczułam jej
zakłopotanie. Powiedziała: "Nie chciałam z tobą o tym rozmawiać".
Zapytałam: "Czy moja białość jest tutaj problemem?"
"Nie. Nie. To wszystko jest okropne. I żenujące, nawet upokarzające."
Nie byłam przekonana. Coś pomiędzy nami wydawało się nie w porządku, ale czekałam.
Opowiedziała mi historię, która wydarzyła się tydzień wcześniej, o tym, jak została
napadnięta.
Będąc na patio (w czasach przed pandemią) przed kawiarnią, biały mężczyzna strzepnął na
nią popiół z papierosa, użył wobec niej rasistowskich wyzwisk i wykrzyczał jej, że ona tam
nie przynależy. Powtórzył to, używając wobec niej obelg, a następnie odszedł.
Moją niewypowiedzianą reakcją był gniew, zgroza i rodzaj uderzającego smutku.
Zaczerpnęłam oddech i westchnęłam.
Rzuciła na mnie okiem i przypuszczam, że usłyszała moje głębokie westchnienie i zobaczyła
mój wyraz twarzy.
Więc zapytałam ponownie, delikatnie, czy jest jej niezręcznie pod moim „białym”
spojrzeniem, gdy opowiada mi swoją historię? Ponownie zlekceważyła to, ale dla mnie to
nadal nie wydawało się w porządku. Coś między nami było nie tak w sposób, jakiego
wcześniej nie doświadczyłam. Zrobiłam się bardziej zdenerwowana, bardziej niespokojna.
Kontynuując, opowiedziała jak chwilę później podeszło do niej dwóch białych mężczyzn i
powiedzieli jej, że poczuli złość i smutek, ale nie zdawali sobie sprawy [z tego, co się dzieje],
aż było za późno. A później z troską podeszły do niej dwie białe kobiety.
Zapytałam ją, jakie to dla niej było (poczułam ulgę, że ci ludzie byli tam dla niej. Zaczęłam
się trochę uspokajać). Powiedziała, zatrzymując się, że to było niby dobre, ale tak naprawdę
żałowała, że te kobiety nie były czarne.
Zapytałam o to, powiedziała, w skrócie (znalezienie odpowiednich słów jest trudne, więc jest
to moje najlepsze tłumaczenie), że czarne kobiety nie zareagowałyby żalem ani litością, one
przyszłyby z wściekłością, i powiedziałyby coś w stylu: "Pieprz go, dziewczyno!” Czułaby
wtedy ich solidarność, a nie to, że się różnią.
WTEDY, mam to! Wykrzyknęłam: "Byłam jedną z tych białych kobiet! Zrobiłam to samo, co
te białe kobiety"
Odpowiedziała: "Tak, to prawda".
Powiedziałam: "Tak, byłam smutna i było mi przykro, nie byłam solidarna."
W tym momencie subtelnie "odróżniłam" ją i dlatego trudno jest to opisać. Chociaż wszystko
to było subtelne, a ja byłam troskliwa, pomiędzy nami wyrosła kwestia: czy wolno jej
oczekiwać ode mnie więcej? Próbowała przyjąć to, co jej „zaoferowałam” i gdybyśmy tego
nie wyjaśniły, w nas obu zostałoby poczucie, że coś jest nie tak.

Jeszcze jedna rozmowa z Julią:
Razem eksplorowałyśmy wybór, którego musiała dokonać w związku z ofertą pracy, którą
otrzymała. Oferta oznaczała, że jej szefową zostałaby biała kobieta, która chciała w jakiś
sposób “zająć” Julię - być może do tego, by mogła powiedzieć, że ma czarną przyjaciółkę.
Julia odważnie odkrywała, jak była kuszona, aby przyjąć ofertę – w grę wchodziło dużo
pieniędzy, a ona sama byłaby otoczona wieloma białymi osobami o wysokim statusie
społecznym. Kiedy razem rozważałyśmy wszystkie plusy i minusy, doszła do bolesnej
świadomości, że przyjęcie tej oferty w rzeczywistości ZRANIŁOBY JĄ, ZRANIŁOBY JEJ
SERCE i zniszczyłoby jej rosnącą bliskość, poczucie siły itp. jej czerni.
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Ta świadomość i jej odwaga, pozostawiły nas obie przejęte i ze łzami w oczach, a także
poczuciem dumy z jej odwagi.
Nie wiem dokładnie, co mnie opętało. Kiedy sesja dobiegała końca, powiedziałam, że
chociaż wiem, że wybrała mnie, bo podoba jej się to jak pracuję, to w tym momencie,
chciałabym być czarna, żebym mogła być dla niej jej czarną terapeutką.
W następnym tygodniu wróciła z błyskiem strachu w oczach. I również ze śladem gniewu.
Powiedziała, że musimy porozmawiać: co miałaś na myśli, kiedy powiedziałaś, że chcesz
być czarna? Czy to znaczy, że myślisz, że nie możesz ze mną pracować?!?
Byłam zaskoczona. Impulsywnie odpowiedziałam: "O rany, daleko mi do tego! Chodziło mi o
to, że chciałam, byś w tamtym momencie mogła czuć ze mną solidarność naszej wspólnej
czarnej determinacji. To nie jest łatwe. Muszę powiedzieć, że jeśli coś, to głównie czuję się
winna za to jak często poruszam w naszych rozmowach temat rasy!"
Powiedziała (w skrócie): "Cóż, to jest to, co sprawia, że jesteś dla mnie ‘wystarczająco
bezpieczna’, ale na pewno totalnie mnie to zaskoczyło".

Teraz wracam do paragrafu Gianniego;
Terapia ma zatem nie tylko wpływ na zmianę pacjenta, ale także na zmianę struktury
świata, przenoszoną przez pacjenta i terapeutę. Cierpieniem pacjenta jest: dźwiganie
kawałka zranionego świata w poszukiwaniu innego ciała, które pozwoli mu zaistnieć po
to, aby móc go naprawić i przekształcić. A pracą terapeuty jest: stanie się zranionym
ciałem, powołanym do życia w spotkaniu z pacjentem i umożliwienie przepływu
procesów transformacyjnych tej obecności. Zmiana zachodzi, gdy to, co jest
przenoszone, zostaje przyjęte i może się przekształcić.

W naszym rozdartym rasowo świecie, być może to ja, terapeutka, jestem najbardziej
konfrontowana i uzdrawiana (stopniowo) przez tych moich pacjentów, którzy są czarni lub w
inny sposób uciskani, a którzy ośmielają się pozwolić mi dzielić ich świat, najlepiej jak
umiem. Ten kontakt mnie karmi, a mój świat staje się bardziej trójwymiarowy.

Odwołania

Miller, A.E. Josephs, L. (2009). Whiteness as Pathological Narcissism. Contemporary
Psychoanalysis, 45(1):93-119.

Polster, E., & Polster, M. (1976). Therapy without resistance: Gestalt therapy. In A. Burton
(Ed.), What makes behavior change possible (s. 259-277): Brunner/Mazel.

Lynne JACOBS Ph. D. Jest terapeutką Gestalt, psychoanalityczką, międzynarodową
trenerką, superwizorką i dyrektorką PGI Pacific Gestalt Institute
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POSŁOWIE: CODA - DO ZATRZYMANIA, DO
ROZWAŻENIA
Dan BLOOM

Nauka manipuluje rzeczami, ale nie zamieszkuje w nich....
Niezbędne jest, aby myśl naukowa - myśl badawcza, myśl o ogólnym obiekcie -
została umieszczona z powrotem w „istnieniu”, które ją poprzedza, z powrotem
na miejscu, z powrotem w glebie zmysłowego świata i w glebie świata
doświadczanego, takiej glebie jaka jest w naszym życiu i dla naszych ciał, nie w
jakimś wyobrażonym ciele, które możemy słusznie uważać za maszynę
informacyjną, ale w tym rzeczywistym ciele, które nazywam „moim”, tym
strażniku, który czuwa w każdym moim słowie i każdym moim czynie.
(Merleau-Ponty, 2007, str. 351, 352)

Pomyślcie o tym „posłowiu”, jakby było ekwiwalentem „coda” w muzyce.
Zamiast podsumowania poprzednich tematów kompozycji muzycznej, coda jest jej krótkim
rozszerzeniem lub ogonem (z włoskiego coda). To posłowie-jako-coda, miejmy nadzieję,
zakończy tę książkę z pewną estetyczną gracją. W terminologii
fenomenologiczno-epistemologicznej terapii Gestalt, być może to słowo jest wersją
post-kontaktu - otwartej przestrzeni przed nowym początkiem, otwartej, ale także odżywionej
bogactwem tego, co Di Petta nazwał we wstępie do tej książki viaticum, niezbędnikiem
podróży.
Jest to kontynuacja podróży Francesettiego. To posłowie-jako-coda, ten ogon, jest miejscem
po zakończeniu podróży oraz miejscem początku nowego horyzontu lub terytorium. Każdy
czytelnik będzie miał swój własny nowy początek po odkryciach z tej książki. Ta coda jest
moim krótkim rozszerzeniem niektórych tematów z książki Francesettiego. Lub, jeśli nie
rozszerzeniem, to pewną poboczną myślą.
Gestalt Therapy Excitement and Growth in the Human Personality autorstwa Fritza Perlsa,
Ralpha Hefferline'a i Paula Goodmana została opublikowana w 1951 r. (Perls i in., 1951)
Jest to pierwsza odsłona terapii gestalt. Jej model jest wyryty jak wyblakły, ale wciąż
widoczny, palimpsest na pergaminie, na którym nadpisany jest model Francesettiego i wiele
innych naszych modeli terapii gestalt.
Początkiem części teoretycznej jest: "Doświadczenie zachodzi na granicy między
organizmem i jego środowiskiem" (Perls i in., 1951, s. 227)29. Kontynując:

terapia jest analizą wewnętrznej struktury aktualnego doświadczenia…: chodzi
nie tyle o to, co się przeżywa, pamięta, robi, mówi itd., ale o to, jak to, co zostało
zapamiętane, jest pamiętane… itd. … Co najważniejsze, osiągnięcie silnego
Gestaltu jest samo w sobie lekarstwem, ponieważ już sama figura kontaktu
stanowi nie tyle znak, co twórczą integrację doświadczenia (Perls i in., 1951, s.
232).

Od swoich najwcześniejszych początków zasady terapii gestalt wyznaczały ramy dla
rygorystycznie doświadczalnej, fenomenologicznej modalności. Co więcej, najwcześniejsze

29 Tłumaczenie tego oraz kolejnych fragmentów PHG za: “Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost w
osobowości człowieka” – Frederick Perls, Ralph Hefferline, Paul Goodman, Tłumaczenie: Piotr
Mierkowski, Ewa Canert-Łąka, Mariola Paruzel-Czachura, Justyna Sienkiewicz-Urbaniak, Bartosz
Konieczniak, Oficyna Związek Otwarty, Warszawa 2022
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koncepcje leczenia psychoterapeutycznego opierały się na ocenie dostateczności kontaktu
na bazie samego doświadczenia. Oznacza to, że kontaktowanie nie jest oceniane przez
zewnętrznego obserwatora stosującego zewnętrzne standardy, ale że korzysta on ze
standardów pochodzących z wewnątrz własnego doświadczenia. Doświadczenie,
kontaktowanie, mówi samo za siebie. W konsekwencji, najwcześniejsze podejścia terapii
gestalt siłą rzeczy podważały światopogląd medyczny i naukowy, który był historycznie
oparty na kategoriach, zaleceniach i pomiarach. W szerszym ujęciu podejście to pod
wieloma względami stanowiło wyzwanie dla kartezjańskiego dualizmu. Terapia gestalt nie
była pierwszą ani jedyną dyscypliną kwestionującą paradygmat kartezjański, ani też nie jest
ostatnią. Nasze podejście ma własny sposób kwestionowania kartezjanizmu, co
przedstawiam poniżej.
Perls i Goodman rozumieli kartezjańskie dualizmy jako nieuniknioną konsekwencję życia w
świecie, w którym nasza "piękna natura ludzka" jest chronicznie frustrowane przez
społeczeństwo, które zmusza nas do tłumienia naszych seksualnych i agresywnych uczuć.
Nasza uwaga jest odwrócona od proprioreceptywnych uczuć pożądania, na przykład, w taki
sposób, że nasze ciało staje się jakby czymś poza nami. Na tle naszego
zdesensytyzowanego, a jednocześnie hiperwyczulonego ciała to, co jest tłumione, w jakiś
sposób się utrzymuje, a środowisko jest doświadczane jako oddzielne i "gdzieś tam".
"Jedność tego, co pożądane-postrzegane" jest rozbita (Perls i in., 1951, str. 265). Jesteśmy
uwięzieni między przysłowiowym młotem a kowadłem. Nasze sfrustrowane pragnienia
znikają w tle, podczas gdy nasze napięte ciała, stają się figurami. Stajemy się hiperświadomi
samych siebie, ponieważ jesteśmy cielesnymi istotami, które są odłączone od tego, czego
potrzebują. Oznacza to, że to, co było początkowo stłumione staje się wyparte, nieświadome
i niedostępne dla zwykłej refleksji. Nasze ciało wydaje się duże, a świat zewnętrzny jawi się
jako oddzielony od nas. Dualizmy umysłu, ciała, tego, co wewnątrz i tego, co na zewnątrz są
nieuniknione. Na szczęście dualizmy te rozwiązują się w integrującym procesie
kontaktowania. Im swobodniejsze kontaktowanie, tym wyraźniejsza figura, i tym bardziej
scalają się rozszczepienia. Jednak Perls i Goodman wiedzieli, że to tymczasowe. Uważali te
dualizmy za nieuniknione: "„żyjemy w chronicznym stanie pogotowia, gdzie większość
naszego potencjału…została albo całkowicie wyparta albo przytępiona” i „większość osób…
zdaje się przekonywać samych siebie… że tak jest całkiem znośnie, a nawet wystarczająco
dobrze… rzeczywistość, jaką sobie wyobrażają, nie jest wcale rzeczywistością, a jedynie
pozbawionym komfortu złudzeniem" (Perls i in., 1951, s. 251). Znośne, niewygodne
złudzenie jest lepsze niż doświadczenia frustracji i zagrożenia.
Być może to nieuchronne, że nasz postkartezjański doświadczalny model z czasem ulegał
osłabieniu. Na przykład mocniej od estetycznego kontaktu akcentuje się teraz ramy
kliniczne, w których pacjenci są rozumiani w kategoriach diagnostycznych. Wyłaniający się
w polu proces self wyraźnie reprezentowany w modelu podstawowym przez cykl kontaktu
(Perls i in., 1951, s. 214) został zdominowany przez indywidualistyczny model self, w którym
kontaktowanie się jest jakby liniowym procesem zachodzącym pomiędzy oddziałującymi na
siebie kulistymi sferami. Utrzymanie orientacji postkartezjańskiej wymaga nie tylko
umiejętności wspierania światopoglądu sprzecznego z intuicją i rozsądkiem, ale także
umiejętności otwarcia się na niestabilny świat, w którym niedostępne są znane współrzędne.
Wymaga to silnego poczucia naszej egzystencjalności [oryg. existentiality], naszej
fundamentalnej kruchości, naszej przedosobowej i między-światowej wspólności, która
wyrasta w odczuwanej, zmysłowej i znanej estetyce kontaktu. To dzieje się w pracy
Francesettiego. W ten sposób jego praca pokazuje, jak daleko zaszła terapia gestalt
wykraczając poza swoje pierwotne ramy i niczego nie porzucając. Francesetti integruje
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diagnostykę z fenomenologiczno-gestaltowską epistemologią kliniczną. Albo raczej, ujmuje
te dwa bieguny w taki sposób, by mogły spotkać się w doświadczeniu cierpienia klinicznego
pojawiającego się w fenomenalno-patycznym polu. Takie podejście utrwala postkartezjanizm
terapii gestalt i pozwala mu rozwinąć się poza, może nieco redukcjonistyczne i
skoncentrowane na organizmie, wyjaśnienie Perlsa i Goodmana. Phronesis oparte na
cierpieniu klinicznym polega na otwarciu się na świat, w którym parametry kartezjańskie już
nie istnieją. Podejście oparte na przyjmowaniu cierpienia lub patosu pola - bez pytania,
wyjaśnienia lub usprawiedliwienia - jest niewątpliwie postkartezjańskie. Wrócę do tego
tematu.
Jeśli chodzi o nasze kliniczne podejście, my terapeuci gestalt od ponad 70 lat rozwijaliśmy
teorię i praktykę, która zajmuje się klinicznym cierpieniem ludzi, których dyskomfort
zwykłego życia wzrasta do poziomu udręki. I czy o tym wiedzieliśmy, czy nie,
praktykowaliśmy fenomenologię kliniczną (Bloom, 2019). Trzeba o tym delikatnie
przypomnieć, by zwracać na to uwagę i powracać do rygorów jej doświadczalnego
praktykowania.
A jednak jest jeszcze jeden poziom, na którym pociąg do kartezjanizmu jest zrozumiały.
Kierkegaard, Nietzsche i, przede wszystkim, Heidegger to zrozumieli. Dyskusja Heideggera
na temat nieautentycznego Dasein jako Wpadającego w [oryg. Falling into] powszechny lub
zwyczajny świat Innych [oryg. They] (Heidegger, 1962), świat kartezjański, jest
interesującym odniesieniem do stworzonego przez Perlsa i Goodmana ujęcia naszej reakcji
na zagrożenie i frustrację. "Zagrożenie" Heideggera ma jednak charakter egzystencjalny.
Pociąg do komfortu codzienności odciąga nas od konfrontacji z naszą śmiertelnością jako
istot egzystencjalnych, których egzystencja rozciąga się nad otchłanią ku pewnej śmierci -
niemożliwości możliwości (Heidegger, 1977). Ta sytuacja egzystencjalna konstytuuje nasze
tło. Rozpacz egzystencjalna przenika do naszego codziennego życia. Kryzysy znaczeń
wzywają nas byśmy zwrócili uwagę na to, jak tworzymy siebie i otaczający nas świat. Śmierć
ukochanych30 rozbija nasze poczucie domu - i to, kim jesteśmy. Lista jest nieskończona.
Troski egzystencjalne są jedną z nici wplecionych w ludzkie cierpienie.
Model Francesettiego wzywa nas do odnowienia naszego zaangażowania w
fenomenologiczne korzenie, z których wyłania się nasza kliniczna mądrość. I o wiele więcej.
Jego model wymaga od nas przyjęcia perspektywy egzystencjalnej. Trzeba pewnego
rodzaju wiary, aby spojrzeć na ludzkie cierpienie bez wycofywania się. Wycofując się,
przyjmujemy postawę obserwatora - i tłumimy nasze poczucie całości pola relacyjnego.
Kiedy obserwujemy czyjeś doświadczenie, otwieramy przepaść międzyświatowej, jeszcze
niezaludnionej granicy, gdzie dwoje ludzi patrzy na siebie. Ale kiedy pozostajemy w miejscu,
potwierdzamy nasze bycie-z bez dystansu. Cierpimy-wraz-z. Cierpimy-wraz-z cząstkami
czyjegoś życia i cierpimy-wraz-z egzystencją bycia-z drugim. Jesteśmy otwarci na
społeczno-fenomenalno-interpersonalne i egzystencjalne pole, które zamieszkujemy z
innymi.
Kiedy przyjmujemy fenomenologiczno-egzystencjalne podejście, przyznajemy, że
oddychamy tym samym powietrzem i jesteśmy oświetleni przez to samo światło, którym
oświetlony jest drugi. Odkrywamy, że przecież już jesteśmy z tego samego świata, gdy
cierpimy-wraz-z pacjentami w jednym żywym-doświadczeniu, wyłaniającym się na granicy
kontaktu. Czujemy to w kościach. Terapia gestalt odnosi się do tego w kategoriach
"gestalten", które są formami doświadczenia. I znowu, widzimy, że nasza wizja, nasze
widzenie samo w sobie, jest jednością z tym, co widzimy, nasze doświadczanie jest

30 Znaczenie śmierci drugiego - czy w ogóle znaczenie drugiego - pochodzi od późniejszych filozofów.
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jednością z tym, czego doświadczamy, figura/tło jest całością. To niezachwiane podejście
sprowadza nas z powrotem do postkartezjanizmu naszego oryginalnego modelu terapii
gestalt. Jest to “teraz” zakorzenione w egzystencjalnym poczuciu świata - odczuwanej,
doznawanej i rozumianej estetyki kontaktu. Perspektywa ta wykracza poza oryginalny opis
Perlsa i Goodmana oparty na zagrożeniu i frustracji. Podczas gdy pierwotna koncepcja była
w stanie uzasadnić model jednoosobowy, indywidualistyczny i organizmocentryczny wraz z
zewnętrznymi kategoriami diagnostycznymi, kiedy terapeuta i pacjent są współuczestnikami
wyłaniającego się doświadczenia w patycznym polu, staje się to niemożliwe. To w polu
spoczywa ciężar cierpienia klinicznego, a doświadczenia terapeuty i pacjenta są jednym
całościowym procesem figury/tła.
Jak Francesetti jasno to przedstawia, w jego koncepcji znaczenie słowa "cierpieć" ma
określone znaczenie. Porusza nas ciężar patosu, który my, ludzie, nosimy i znosimy.
Francesetti zajmuje się cierpieniem klinicznym. Postawą kliniczną wyłaniającego się w polu
phronesis jest podjęcie cierpienia [oryg. undertaking of suffering]. Nie musimy go szukać,
jakby było ukryte przed nami za kartezjańską miarą. Zawsze doświadczamy go jako części
brzemienia człowieczeństwa. Wszystko, co musimy zrobić, to patrzeć, aby wiedzieć, że już
to widzieliśmy, zwrócić uwagę na własne ciało, aby poczuć, że już tego dotykaliśmy, i
odetchnąć powietrzem, które wypełnia nasze płuca, aby wiedzieć, że ci, którzy pojawiają się
w naszej praktyce klinicznej, są zanurzeni tej samej atmosferze, w tym samym świecie. Mój
egzystencjalny grunt jest naszym egzystencjalnym gruntem, który drży, kiedy razem drżymy.
Podczas gdy Francesetti opisuje niekiedy swoje podejście kliniczne w kategoriach
quasi-teologicznych jako ofiarowanie ciała terapeuty, ja pojmuję ciało głównie w kategoriach
Merleau-Ponty'ego (Merleau-Ponty & Lefort, 1968): świeckiego "ciała" ucieleśnionego
zróżnicowanego, interpersonalnego świata. Ciało naszego świata woła do nas ze swojej
rany tak wyraźnie, jakby zraniono nasze fizyczne ciało31·
Wezwanie cierpienia jest wezwaniem skierowanym do naszej "responsywności", gotowości,
możliwości reagowania i do naszej "reakcji", naszej odpowiedzi (Bloom, w druku;
Waldenfels, 2011). Jest to wezwanie od ciała świata, naszego ciała, i cierpienia drugiego i od
"my", z którego wyłania się każde "ja". Patrzenie bez wahania i odczuwanie nieodłączone od
odczuwanego to całościowy akt odpowiadania na wezwanie cierpienia. Staje się to jasne w
radykalnie doświadczalnym, fenomenologicznym podejściu.
Konsekwentnie, na tym właśnie opiera się psychopatologia
fenomenologiczno-egzystencjalno-gestaltowska, w której poznawanie-poprzez (diagnosis)
psychoterapię staje się samą terapią. To znaczy, w sposób tak dobrze opisany, wdrażamy
phronesis lub praktyczną mądrość do klinicznej estetyki terapii gestalt w proces cierpienia
wraz-z naszymi pacjentami, dla których, jak powiedział angielski poeta William Wordsworth,
ciężar "świata jest za duży". (Foundation, 2021).
Angielskie tłumaczenie tej książki pojawia się w szczególnym czasie. Francesetti jasno
stwierdza, że sytuacja kliniczna rozwija się w wymiarze kulturowym, społecznym,
historycznym, interpersonalnym i egzystencjalnym. Tak więc wkład tej pozycji musi być
rozważany w świetle świata rozbitego przez Covid, z którego zbieramy się w nierównych
fragmentach, powoli, niepewnie, jakbyśmy budzili się w nowej rzeczywistości. Posłowie jako
coda nie może być rozumiane inaczej niż hermeneutycznie - z każdej z naszych perspektyw
pod ciężarem cierpienia, które razem niesiemy.

31 Być może właśnie tutaj podejście Perlsa i Goodmana oparte na zagrożeniu i frustracji dołącza do tej
szerszej perspektywy egzystencjalno-fenomenologicznej. Istnieje przecież jeden świat - z ciała, krwi,
nadziei, marzeń, znaczenia, przeszłości, teraźniejszości, przyszłości.
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