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Zapewne słowa te okażą się pełne goryczy, to jednak czy nie na tym polega rozwój?  

Na przekraczaniu tego co niedojrzałe, błędne. Przykre jest jednak to, że słowa te kieruję właśnie  

do kogoś, kto posługuje się etykietą psychoanalityka. Prezentowana tutaj praca jest formą 

odpowiedzi na tekst, który pojawił się w 2014 roku na stronie Polskiego Towarzystwa 

Psychoanalitycznego pt. „ROZMOWA Z OLGĄ PILINOW.  WIARA W PRAKTYCE KLINICZNEJ  

I MEDYTACYJNEJ (2014)2. To co tam przeczytałem wstrząsnęło mną. Gdyby napisał to psycholog, 

ezoteryk, bądź jakikolwiek inny laik w dziedzinie psychoanalizy, byłoby to wtedy usprawiedliwione. 

Natomiast jeśli zostało to powiedziane/napisane przez kogoś kto powinien posiadać wiedzę  

i profesjonalne przygotowanie w psychoanalizie, to budzi ogromne wątpliwości.  

 Omówię teraz po kolei każdy akapit wspomnianej pracy. Tekst stanowi zapis wywiadu, zatem 

autorka, pani Jakubowicz, psychoterapeutka psychoanalityczna, zadaje pytania swojej rozmówczyni, 

pani Pilinow, która jest psychoanalitykiem (zgodnie z informacją na stronie internetowej PTPa). 

Pierwsze pytanie dotyczy miejsca wiary w psychoanalizie. W odpowiedzi na to pytanie zostaje 

przywołany Freud. Jednak wydaje się, że to przywołanie ma charakter jedynie symboliczny. 

Odniesienie do tego badacza jest bardzo skromne, zbyt skromne, jak na kogoś kto podaje  

się za wykształconego w psychoanalizie. Pojawia się tutaj skrajne uproszczenie rozważań Freuda  

na temat religii. Padają słowa: „Freud nie traktował religii poważnie”, co to zdanie ma oznaczać? 

Gdyby napisał je psycholog lub inny laik, można byłoby pomyśleć, że nie dysponuje wystarczającą 

wiedzą. Czy jest to zatem kłamstwo? Być może, przynajmniej tak to wygląda z boku. Odnoszę jednak 

wrażenie, które później zostanie jeszcze bardziej wzmocnione, że autorka tych słów nie zna prac 

Freuda poddających omówieniu tak rozległego zjawiska jakimi są wiara i religia. W tym samym 

akapicie pojawia się kolejna niedorzeczność. Psychoanaliza zostaje zestawiona przez p. Pilinow  

z religią. Słowa p. Pilinow wskazują na to jakby Freud chciał unikać rozważań dotyczących religii,  

bo miałoby to jakiś negatywny  wpływ na psychoanalizę jako rzetelną naukę. Psychoanaliza jako 

nauka o zjawiskach psychicznych i procesach nieświadomych podejmuje wyjaśnienie tych wszystkich 

formacji psychicznych,  w których brała udział ludzka psychika. Religijność i wszystko co się z nią 

wiąże, ma również swoje źródła w ludzkiej psychice, w nieświadomości przede wszystkim i z tej racji 

może zostać poddana badaniu psychoanalitycznemu. I tak też Freud uczynił, traktował religię jako 

koronę kultury i poddając te zjawiska psychoanalizie pokazał tym samym jak poważne miało to dla 

niego znaczenie (zob. Freud, 1908, 1915, 1921, 1927, 1930 [1929], 1912-1913, 1939 [1934-1938]).  

A zatem doszliśmy do całkiem przeciwnego wniosku, jak ten z zacytowanego zdania p. Pilinow.  

 Dalej, kontynuując temat miejsca wiary w psychoanalizie, pojawia się coś co chciałoby się 

najogólniej nazwać „psychozą Biona”. Przywołana zostaje tutaj następująca idea: żeby poznać coś 

nowego należy wyrzec się nauki, wiedzy i doświadczenia sensorycznego, po to by w takich warunkach 

mogło wyłonić się coś nowego w umyśle jednostki. Przerażająca jest to wizja. Niestety bardziej 

wskazuje na proces psychotyczny autora [Biona]. Dziwi mnie fakt, że coś takiego, zaburzonego, 

psychotycznego jest tak bardzo pielęgnowane w tym środowisku3. Wracając do tematu, zarówno 

psychoanalityk jak i  żaden inny naukowiec, a już tym bardziej badacz nauk ścisłych nie może nagle 

odrzucić swojej specjalistycznej wiedzy i podejść do zjawiska „na czysto”. Proces naukowy w takiej 

sytuacji nie mógłby zaistnieć. Bez takiej wcześniejszej przygotowanej wiedzy nie miałby owy 

naukowiec pojęcia z czym ma do czynienia. Można byłoby ten stan porównać do stanu dziecka, które 

patrzy na coś, ale nie wie co to jest i o co w tym chodzi.  „Kiedy staje się przed problemem, potrzebna 

jest przede wszystkim teoria” (Wisdom, 1956 s. 13). Żadna nauka w ten sposób nie mogłaby ulec 

rozwojowi. Idea wyrzeczenia się wiedzy (poznawczej), a także wyrzeczenie się danych pochodzących  
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z kanałów sensorycznych jest tak z psychologicznego jak i fizjologicznego punktu widzenia 

niemożliwe. W rozumieniu psychoanalitycznym, za taką ideą kryje się fantazja, życzenie o zerwaniu 

kontaktu z rzeczywistością. Jest to cecha podstawowa w rozpoznaniu procesu psychotycznego. 

Niestety, jeśli chodzi o samego Biona zarzut ten nie jest odosobniony, podobny stan rzeczy w jego 

przypadku zostanie tutaj jeszcze wymieniony.   

 Kolejna kwestia związana jest ze „stanem pustki”, „stanem zero”. Nie istnieje coś takiego  

w ludzkiej psychice, jak stan pustki, czy jakikolwiek stan zero4. Ludzka (i ogólnie zwierzęca) 

nieświadomość gromadzi treści (materiał psychiczny) od samego początku, od pierwszych pobudzeń 

neurologicznych wewnątrzmacicznych. Jeżeli ktoś kto uważa się za psychoanalityka i przedstawia idę 

„stanu zero”, to sytuacja ta może świadczyć o tym, że albo jest to osoba niepoczytalna, gdyż 

zaprzecza jednej z najbardziej podstawowych tez teorii psychoanalitycznej. Albo… po prostu owa 

osoba przestała uprawiać psychoanalizę.5 Rozwój psychiczny podlega płynnej organizacji od silnej 

psychozy (całkowitej utraty kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną) przez stany borderline 

(graniczne), aż po silną nerwicę (zbyt sztywny kontakt z wymogami rzeczywistości zewnętrznej).  

Nie jest to żaden trójpodział. Jest to kontinuum. Oznacza to, że nie można wyznaczyć ostrych granic  

w owych trzech obszarach. Osobowość każdej jednostki podlega indywidualnej organizacji, czyli 

każdy z nas znajduje się na innym, lecz w danym obszarze podobnym poziomie organizacji 

osobowości. Najwyraźniej, i zostanie to jeszcze mocnej wykazane za chwilę, że Bion jak i jemu 

podobnym widocznie dużo bliżej w tejże organizacji do krańca psychotycznego.  

 Następnie zostaje przywołane „oceaniczne uczucie” o którym Freud pisze następująco: „(…) 

poczucie „ja” człowieka dorosłego nie mogło być takie samo od samego początku. Musiało przejść 

ono proces ewolucji (…). Niemowlę nie odróżnia jeszcze od świata zewnętrznego swojego „ja” 

traktowanego jako źródło płynących doń doznań. Wystawione na różne pobudki, niemowlę uczy się 

tego [odróżniania] na drodze powolnego procesu.” (1930, s. 167). Jest to stan czysto psychotyczny,  

i jak później również i inni psychoanalitycy wskazywali (Mahler, 1975), wynika ze stanu 

niezróżnicowania. Ego dziecka i obiekt jest zlane, połączone. Jest w stanie tzw. fuzji. Jest to naturalny 

stan psychotyczny stanowiący normalną i zdrową organizację aparatu psychicznego na tym etapie 

rozwoju (niemowlęcego). Jest to także stan, który mija w swej pełnej okazałości. Ego poddawane 

coraz większym wymogom rzeczywistości stopniowo oddziela się psychicznie od obiektu, uznając 

siebie i obiekt za osobne istoty. Opuszczenie stanu pełnej unii, fuzji, jest zjawiskiem rozwojowym  

w takim sensie. Następnie na mocy procesów przeniesieniowych zdarzają się sytuacje, że ego 

poddaje się regresji i w ten sposób pojawia się wrażenie, czyli owe jakże pięknie nazwane przez 

Freuda „poczucie oceaniczne”. Odwrócenie tej kolei rzeczy i mówienie, że poczucie oceaniczne jest 

osiągnięciem rozwojowym w innym sensie niż ten powyższy, jest formą racjonalizacji, a tutaj wręcz 

intelektualizacji, stanów psychotycznych. Oczywiście poczucie wieczności i czasu wynika z tegoż 

poczucia oceanicznego, natomiast twierdzenie, że jest ono osiągnięciem rozwojowym późniejszych 

lat, jest twierdzeniem błędnym, odwracającym teorię psychoanalityczną i wynikającym  

z prawdopodobnej organizacji psychotycznej osobowości autora6.  

 Użycie słów: „pierwotne i wtórne sposoby myślenia”, są tak żałosne, że powstrzymam się  

od komentarza. Mówienie, że oba te procesy są znane świadomości jest kolejną niedorzecznością 

związaną z racjonalizowaniem psychozy. Procesy te są równoległe, lecz z racji budowy aparatu 

psychicznego, są oddzielone od siebie w taki sposób, że znaczna część ich jest nieświadoma, a tylko 

skutek ich, czyli zaplanowanie zrealizowania popędowego, jest doświadczany świadomie.   
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 Z tego wątku autorka przechodzi do określenia poczucia tożsamości („tego kim się jest”) 

uznając, że „nie musi ono być ustrukturowane i stabilne”. Regresja, dezintegracja są warunkiem 

rozwoju i nawet psycholodzy już dawno to zauważyli (por. Dąbrowski, 1979), to jednak mówienie,  

że self może co chwilę podlegać takim stanom jest w dalszym ciągu formą racjonalizowania psychozy. 

Prawdą jest fakt, że ego cały czas poddaje syntezie różne treści pochodzące tak z zewnątrz, jak  

i z wewnątrz. Dezintegracja w sensie rozwojowym nie ma charakteru chronicznego, a pojawia się jako 

punkt krytyczny kryzysu rozwojowego lub np. w trakcie prawidłowo prowadzonego procesu 

psychoanalitycznego. Dezintegracja w innych okolicznościach u dorosłego człowieka stanowi stan 

patologiczny. Oczywiście, że ego nie jest i nie powinno być sztywne. Nie jest możliwy wręcz stan 

chronicznej pełnej integracji i naturą ego jest płynność w tym aspekcie. Dojrzałe ego natomiast nie 

wykazuje cech dezintegracji, a tożsamość u jednostki jest względnie stała i stabilna w ciągu życia. 

Problemy w tym obszarze, problemy w ustaleniu własnej tożsamości są znane psychopatologii  

i opisane przez psychologów (np. Marcia, 1966, 1980). Psychoanaliza jakby zaniedbywała patologię 

tożsamości.  

 Kolejno p. Jakubowicz pyta swoją rozmówczynię o to czy psychoanaliza odpowiada na pytania 

związane z „istotą, sensem i celem własnego życia”.  W odpowiedzi słyszymy, że nie (!).  O dziwo 

argumentem tutaj jest „masakryczne” uproszczenie teorii Freuda, poprzez co po raz kolejny pani 

„psychoanalityk” ujawnia totalna niewiedzę i niekompetencję w dziedzinie psychoanalizy. Żeby 

odpowiedzieć wyczerpująco na pytania o sens, istotę i cel życia, musiałbym przepisać tutaj wiele prac 

Freuda, gdyż niejednokrotnie o tym pisał. Pytania te nurtują człowieka odkąd tylko człowiek uzyskał 

świadomość. Pytania te nie pochodzą z zaświatów, nie dotyczą one również biologii, anatomii,  

czy fizyki… dotyczą bezpośrednio problemów psychologicznych człowieka. Są to pytania wykreowane 

przez zdolność człowieka do meta myślenia (czyli myślenia o tym, że się myśli). Są to pytania 

psychologiczne, są to czyste produkty umysłu (psychiki) i dlatego psychoanaliza ma szczególne prawo 

do podejmowania próby, jak się okazało udanej, wskazania przyczyny i motywów, dla których 

człowiek zadaje sobie, wydawać by się mogło, tak mętne pytania. Psychoanaliza odpowiada  

na wszystkie te trzy pytania jednoznacznie. Pytania te dotykają bardzo głębokich i silnie 

nieświadomych treści. Człowiek na co dzień nie zdaje sobie z ich istnienia sprawy. Wiele czasu 

musiało zająć ludzkości, by bez tworzenia przesłonowych złudzeń, konkretnie i dosłownie 

odpowiedzieć na te jakże, wydawać by się mogło, trudne pytania.  

 Kolejno p. Pilinow przytacza coś co trudno określić (moja propozycja to: fantazje pisarza 

Tołstoja) i oddając prawo do odpowiedzi na powyższe pytania religiom wspomina o czymś co nazywa 

„bytem nieskończonym, cokolwiek byśmy za ten byt uznawali”.  Pani Pilinow powołuje się w tym 

momencie na urojenia, na coś co po prostu nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Po raz kolejny 

mamy do czynienia z psychotyczną organizacją. Bez względu na to czy są to faktyczne słowa Tołstoja 

przepisane tutaj czy słowa samej p. Pilinow, świadczą o czymś niepokojącym, o czymś co nie powinno 

mieć miejsca w przypadku osoby określającej się jako psychoanalityk. W ostatniej części tej 

odpowiedzi sumarycznie powrócę do tych wszystkich psychotycznych wątków.  

 Następnie zadane pytanie wynika poniekąd z poprzedniego, a mianowicie podczas 

psychoanalizy człowiek chcąc nie chcąc dotyka problemu egzystencji (istnienia). Faktem jest to,  

że tylko w oparciu o subiektywne doświadczenia emocjonalne, tylko w oparciu o wewnętrzny świat 

psychiczny, człowiek jest w stanie odnaleźć sens (indywidualnego) istnienia, to jednak jest to zgoła 

coś innego niż odnajdywanie sensu życia za pomocą religii. Tam sens ten jest narzucony przez 
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dogmaty będące urojeniami, nie mające potwierdzenia w rzeczywistości zewnętrznej, a przede 

wszystkim są to treści silnie zniekształcające tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną rzeczywistość. 

Urojenia same są w istocie rzeczy poważnymi zniekształceniami wewnętrznych treści (potrzeb, 

popędów, myśli, fantazji). Nagannym i niedojrzałym jest porównywanie procesu psychoanalitycznego 

z procesami psychotycznymi zauważalnymi w systemach religijnych i para-religijnych. Dodatkowo  

w tym samym akapicie p. Pilinow mówi o podejściu psychoanalityków do aspektu subiektywnego  

w psychoanalizie. Oddziela tych, którzy nie odnoszą się do tego aspektu, bo chcą uprawiać naukę 

empiryczną, a więc rzekomo pozbawioną subiektywnego doświadczenia. I wspomina tych dla których 

jest to czymś ważnym. Całe to ujęcie jest jedną wielką bzdurą. Nie można psychoanalizy pozbawić 

subiektywnego aspektu doświadczeń emocjonalnych, gdyż właśnie to jest przedmiotem badań 

psychoanalitycznych. Usuwając to, przestalibyśmy mówić o psychoanalizie. Psychoanaliza stałaby się 

formą bez treści, a więc przestałaby istnieć. Dalszy komentarz będzie nieznośny jeszcze bardziej,  

to jednak nie mógłbym go pominąć. Nawet jeśli istnieją takie dwie grupy rzekomych badaczy,  

to ta pierwsza część z nich w istocie nie ma nic wspólnego z psychoanalizą. Samo używanie 

nomenklatury i teorii psychoanalitycznej jeszcze nie czyni nikogo psychoanalitykiem. Czyniąc takie 

rozróżnienia ujawnia się pewne rozszczepienie. Jest to również istotna właściwość procesów 

psychotycznych. Jeśli jakiś „psychoanalityk” mówi, że aspekt subiektywnego doświadczenia nie jest 

istotny, to albo owy człowiek w braku profesjonalnego wykształcenia ujawnia swoją głupotę 

(niedojrzałość ego), albo po prostu uprawia coś czego nie powinien nazywać psychoanalizą. Nie 

chciałbym, by p. Pilinow odebrała te uwagi ksobnie. W ogólnej literaturze psychodynamiczne mówi 

się o takim podziale. Komentarz mój ma charakter globalny. 

 W kolejnym fragmencie znowu p. Pilinow mówi o wewnętrznym doświadczeniu „stanu zero”, 

bezczasowości, zestawiając go z jednej strony z odnajdywaniem własnej tożsamości przez pacjenta,  

a z drugiej z komunikacją nieświadomą. Mam w tym momencie wrażenie bełkotu. Kolejny raz 

wspominany jest tutaj stan psychotyczny, który niewiele ma wspólnego z odkrywaniem własnej 

tożsamości. Podobnie rzecz ma się do komunikacji nieświadomej. Psyche jednego człowieka 

kontaktuje się na poziomie nieświadomym i przedświadomym (pomijając oczywisty poziom 

świadomy) z psyche drugiego człowieka. Jest to całkowicie naturalny stan rzeczy i często towarzyszy 

uczestnikom takiej komunikacji, w czasie której byli zdolni stworzyć, wejść we wspólną przestrzeń 

przejściową. Nie ma to nic wspólnego ze stanami psychotycznymi. Jeśli uczestnicy nie doświadczają 

silnie obsadzonych konfliktów wewnętrznych (nieświadomych), to taka komunikacja nieświadoma 

czy przedświadoma jest możliwa do zaistnienia w każdych warunkach, nie tylko w gabinecie 

psychoanalitycznym.  

 Przyrównanie tych stanów (stanu zero przede wszystkim) do wrażeń podczas słuchania czy 

oglądania sztuki znowu opisuje psychozę, a nie sytuację faktyczną. Zawsze posługujemy się 

pojęciami, jakimikolwiek, abstrakcyjnymi lub nie, w celu objęcia myśleniem danego doświadczenia 

czy to zewnętrznego czy to wewnętrznego. Nie istnieje i nie może zaistnieć taki stan, byśmy mogli 

dokonać percepcji jakiejkolwiek rzeczywistości bez posługiwania się pojęciami, nawet jeśli są one 

zubożone, niedojrzałe, czy po prostu mętnie opisują owe doświadczenie. Odnosząc się do wrażeń 

subiektywnych, do treści psychicznych, które są słabo dostępne świadomości, a które są pobudzane 

podczas kontaktu ze sztuką, w czasie psychoanalizy, czy w jakichkolwiek innych warunkach. Trudność 

nazwania, użycia właściwego pojęcia w takiej sytuacji polega na tym, że świadomość nie ma jeszcze 

pełnego dostępu do owej treści, nie może jeszcze zdobyć właściwego rozeznania. Często tak się 

zdarza kiedy pacjent przywołuje jakąś fantazję, sen lub po porostu wolne skojarzenia. Na początku 
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wyobrażenie jest mgliste, trudne do zwerbalizowania, następnie (pod naporem psychoanalityka) 

pacjent zmusza ową treść, by uległa przesunięciu się do systemu świadomego i tam już jest możliwa 

pełna obróbka pojęciowa, a w konsekwencji do całościowej werbalizacji. Sytuacje w których nie 

możemy dokonać werbalizacji, właściwej werbalizacji, może dotyczyć silnej nerwicy, a więc materiał 

psychiczny jest tak daleki od świadomości, że ego nie jest w stanie dokonać żadnego opracowania  

w jego kwestii. Albo w innej sytuacji, psychotycznej, kiedy to uszkodzone procesy poznawcze ego nie 

pozwalają na właściwe zwerbalizowanie treści. Można to podsumować, że im dojrzalsze ego 

(niepsychotyczne) i mniej neurotyczne, werbalizacja powinna swobodnie czerpać z możliwości 

przekształcania wrażeń psychicznych w pojęcia.  

 Odpowiedź p. Pilinow na pytanie o wiarę psychoanalityka w psychoanalizę jest chyba jedyną 

godną pochwały częścią omawianej pracy. Chociaż ubolewam nad samym sposobem postawienia 

pytania i brakiem jego korekty. A mianowicie, nie można wierzyć w psychoanalizę. Psychoanaliza nie 

jest dogmatem, którego potwierdzenia trzeba szukać w zaświatach, w gusłach i zabobonach. 

Psychoanaliza jako technika, a tym bardziej jako teoria jest nauką, pewnym zbiorem realnych  

i istniejących realnie tez. Nie mamy potrzeby wierzyć w nie. Pytanie jak i odpowiedź powinny 

brzmieć mniej więcej – jakie znaczenie ma zaufanie analityka do psychoanalizy jako metody? Chodzi 

tutaj o zaufanie w konkretnych sprawach, zaufanie w powodzenie konkretnych działań. Wiara jest 

ślepa, oparta na ufności. Wiara czepia się tego co urojone, zmyślone, wyssane z palca. Psychoanaliza, 

tak metoda, jak i wiedza, opiera się o fakty obserwowalne w warunkach psychoanalitycznego 

settingu, ale i nie tylko, przecież zjawiska psychiczne zachodzą w każdej sytuacji. Zatem możemy  

je obserwować cały czas. Problem polega tutaj jedynie na kodzie jakim posługuje się nieświadomość. 

Trzeba znać język, żeby zrozumieć treść. Język nieświadomości jest dla człowieka (również i dla 

psychologów i psychiatrów) czymś takim jak język chiński dla europejczyka. Jeśli język jest nieznany, 

nierozumiany przez jednostkę, to co z tego, że go słyszy (czy jak w przypadku zjawisk psychicznych 

spostrzega) jak nie rozumie jego treści. Umiejętność odkodowania formacji psychicznych, 

zakodowanych przez procesy nieświadome i przedświadome, jak widać nie jest w zasięgu każdego 

psychoanalityka. Pomijając psychotyczne, filozoficzne i odkształcone teorie ludzi niekompetentnych, 

to w oparciu o podstawy Freuda, kontynuację M. Klein i Winnicotta7, możemy powiedzieć,  

że psychoanaliza jest oparta o fakty, przede wszystkim fakty kliniczne i jako taka nie potrzebuje,  

by w nią wierzyć. Wystarczy, że osoba profesjonalnie przygotowana i kompetentna darzy zaufaniem  

i powagą swój zawód.  

 Odniesienie wiary pacjenta do psychoanalizy czy terapii w ogóle, ma jak największe 

uzasadnienie. Pacjenci zwykle nie mają pojęcia czym jest proces psychoanalityczny  

i te przekształcenia, o których wspomina p. Pilinow. Pacjenci pod wpływem wrodzonej ufności, tej 

niemowlęcej ufności z okresu wczesnej oralności, lgną wręcz do czegoś co przypomina lub faktycznie 

świeci blaskiem obiektu. Lgnięcie to jest wyrazem wrodzonej potrzeby związanej z ustanowieniem 

więzi emocjonalnej (Bowlby, 1969, 1988). Na poziomie nieświadomym, pacjent traktuje lekarza 

(bez względu na to jakiej jest profesji) jako obiekt zapewniający bezpieczeństwo (na mocy 

przeniesienia). Pacjent łudzi się, ze terapeuta zapewni mu takie bezpieczeństwo. Jednak gdy trafi 

na kogoś nieodpowiedzialnego, nieznającego wystarczająco dobrze teorii, to tak jakby trafiał do 

chirurga, który nie zna procedur przeprowadzania zabiegów operacyjnych, a czuje jedynie,  

że potrafi je „intuicyjnie” przeprowadzać8.  
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 Następne pytanie dotyczy kwestii kiedy przyjść do psychoterapeuty, a kiedy iść w stronę 

praktyk duchowych. Odpowiedź p. Pilinow wydaje się całkiem rozsądna, lecz jest to tylko pozorny 

rozsądek. W całej tej pracy nie ma ani słowa wspomnianego o tym dlaczego człowiek stworzył sobie 

systemy religijne czy duchowe. Z racji braku tej wiedzy faktycznie dla człowieka takiego istnieją takie 

dwie alternatywy: psychoterapia i rozwój duchowy. Ba… nawet nie rzadko zdarza się, że człowiek 

niezadowolony z rozwoju duchowego (religii) trafia do psychoterapeuty, zdarza się i to dosyć częściej 

sytuacja odwrotna: człowiek niezadowolony z psychoterapii zwraca się w kierunku mglistej poświaty 

sekt filozoficzno-religijnych. Niestety winę ponoszą tutaj tylko i wyłącznie psychoterapeuci, 

psycholodzy, psychiatrzy i tzw. psychoanalitycy. Freud przepięknie opisał zjawiska o których jest tutaj 

mowa. Przykre, że ktoś kto uznaje się jako uprawiający jego naukę, tak bardzo błądzi we mgle guseł  

i rozmaitych urojeń. Nie chcę opisywać tutaj szczegółów tego problemu, być może będzie to zachętą 

dla czytelnika, żeby jeszcze raz, jeśli nie w ogóle, sięgnąć do prac Freuda. Kontynuując, pewne 

kwestie w tym akapicie są niewyjaśnione i mogą wprowadzać w błąd, chociażby termin: 

„przekraczania własnego ego”. Systemy religijne posługują się pojęciem „ego” w zupełnie innym 

charakterze niż psychoanaliza i w żadnym wypadku nie można ich ze sobą łączyć. Jest tutaj także 

mowa o pewnych niedorzecznościach - „puścić ego” – cóż to oznacza? Jeśli posłuchamy tych rad 

dosłownie to za chwilę okaże się, że pogrążamy się w psychozie, a im bardziej słaba dyspozycja 

wrodzona, tym łatwiej o pełnoobjawowe zaburzenie psychotyczne. Nie są to jedynie teoretyczne 

spekulacje, a fakty powzięte z realnych przypadków klinicznych.  

 Pani Pilinow kolejny raz przytacza kwestię zapomnienia o swojej wiedzy (stan zero), tym 

razem w innym kontekście. Faktem jest, że wiedza profesjonalna początkowo zdobywana w trakcie 

„studiowania” z czasem staje się wiedzą nieświadomą. Z racji tego, że treści te ulegają przesunięciu 

do systemu przedświadomego, dlatego bardzo łatwo profesjonaliście z niej korzystać, nie będąc jej  

w pełni świadomym. Moją uwagę przykuł pewien zwrot: „bo ona [wiedza] sama jakoś przez niego 

przemówi”. Profesjonalista nie powinien tak mocno upraszczać sprawy. Wchodzą  tutaj w grę procesy 

nieświadome takie jak: identyfikacja, pobudzenie, projekcja. W kontekście psychoanalizy,  

i psychoterapii w ogóle, procesy te są bardzo ważne. Jeśli psychoanalityk dysponuje wątłą wiedzą 

teoretyczną, nieprzepracowanymi kompleksami nieświadomymi, to w trakcie psychoanalizy 

(posiedzenia) pod wpływem materiału usłyszanego od pacjenta u psychoanalityka nie obudzi się 

wiedza i ta wiedza nie ulegnie projekcji, gdyż jej tam po prostu nie ma. Natomiast projekcji ulegną 

treści (patologiczne) wypływające z kompleksu nieświadomego. W takiej sytuacji psychoanalityk nie 

jest psychoanalitykiem i nie uprawia profesjonalnej psychoanalizy, a posługuje się czymś co dzieje się 

w każdej sytuacji społecznej. Jest to związane z tzw. światopoglądem, który oparty o indywidualne, 

nieświadome treści, pobudzone w danej sytuacji, następnie ulegające projekcji. Kończąc ten akapit 

mogę jedynie przeformułować ostatnie zdanie p. Pilinow w zgodzie z wiedzą psychoanalityczną  

i brzmiałoby ono następująco: aby poznać nieznane, trzeba mieć na uwadze, to co się do tej pory 

poznało.  

Pytanie o analogię pomiędzy: pacjentem – analitykiem a uczniem – mistrzem jest 

uzasadnione. Za każdym razem w trakcie psychoanalizy (pomijając już fakt, że w każdej sytuacji  

w kontakcie z profesjonalistą / autorytetem) chcąc nie chcąc wchodzimy w przeniesienie i dotyczy  

to tak osób zaburzonych, jak i względnie zdrowych. Taka jest natura psyche, że ulegamy regresji 

w relacji z autorytetem. Związane jest to silnie z psychologicznym pochodzeniem superego. I jest  

to klucz i sedno odpowiedzi na ww. pytanie. Psychoanaliza może postępować z powodzeniem tylko  

i wyłącznie wtedy kiedy pacjent uzna analityka za autorytet w dziedzinie psychologii nieświadomości, 
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terapii psychoanalitycznej. W innej sytuacji proces psychoanalityczny (i każdy inny kontakt  

z profesjonalistą) nie ma warunków na powodzenie. W zależności tej pojawia się nieświadomy 

kompleks aktywności – pasywności. Z racji tego, że  treści te mogą być skonfliktowane, 

nieprzepracowane, wywołują m.in. reakcje unikania i w ten sposób nie zawsze są one należnie 

wyjaśniane.  

Temat pracy tyczy się praktyk duchowych i medytacyjnych, więc jak można byłoby pominąć 

tak cudowne pojęcie jak „oświecenie” (lub inaczej: „olśnienie”), które w kręgach filozoficzno-

religijnych jest wręcz ubóstwiane i tego właśnie dotyczy przedostatnie pytanie. Dziwnym wydaje się 

zestawienie tego pojęcia z etapami rozwojowymi. Aparat psychiczny nie jest aż tak doskonały jakby 

tego chciały religie i systemy filozoficzno – religijne, żeby tworzyć coś z niczego niczym ten bóg ojciec 

z księgi rodzaju.  Poniekąd ten motyw omówiliśmy przy innej okazji. Wiedza nie rodzi się z powietrza, 

powstaje na bazie działania wielu procesów poznawczych integrujących elementy wiedzy wcześniej 

zdobytej z danymi pochodzącymi z obecnego doświadczenia. To czym jest owe „oświecenie” / 

„olśnienie”? To nic innego jak produkt tychże procesów poznawczych, które zachodzą, dokonują 

operacji w systemie nieświadomym i przedświadomym. Spontaniczne wyłonienie się takiego 

produktu poznawczego, może wywołać wrażenie „olśnienia” na poziomie świadomym. Nie da się 

osiągnąć takiej nieświadomej wiedzy – olśnienia, raz na zawsze – gdyż żaden umysł nie jest alfą  

i omegą. Dopóki czegoś nie doświadczymy, nie przeczytamy, nie zobaczymy, nie usłyszymy – nie 

będziemy też o tym nigdy wiedzieli. Wierzący mógłby powiedzieć, ale jak to? Przecież bóg jest alfą  

i omegą! Mogę w jednym zdaniu stwierdzić, że jest to tylko fantazmatyczne, życzeniowe wyobrażenie 

o takiej osobie, o nieskończonej wiedzy. Życzenie to pochodzi z wczesnego dzieciństwa, kiedy  

to w umyśle dziecka rodzic jest wszechmocnym sprawcą wszechrzeczy. U dorosłego człowieka echo 

tego infantylnego życzenia zaobserwować można w silnym przekonaniu o realnym istnieniu takiej 

osoby (boga). Z racji, że nikt taki nie istnieje, to mamy w tym momencie do czynienia z urojeniem9. 

Jeśli chodzi o drugą część tego wątku, kwestie rozwojowe zostały wyczerpująco i dogłębnie opisane  

w wielu pracach Freuda. Niedopuszczalnym byłoby gdybym je teraz tutaj sprowadził do kilku 

banalnych zdań. Profesjonalny psychoanalityk powinien wiedzieć jak bardzo poważny jest to temat  

i godność psychoanalityka wręcz nie pozwala na tak lakoniczną wypowiedź.  

 Ostatni wątek i kolejne dziwne teorie. Nic nie dzieje się nagle w psyche. Z nauką jest tak,  

że jeśli czegoś nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie pojąć danej dziedziny, to jest to skutkiem tego,  

że aparata psychiczny nie obsadził wystarczająco mocno danego obszaru rzeczywistości. Tak jak nie 

każdy z nas jest w stanie zrozumieć na przykład matematykę, choćby studiował to wiele czasu. Nie 

jest również tak, że przez własne doświadczenie można jedynie zrozumieć czy pojąć wiedzę. Przecież 

jest tak wiele nauk, w których nie da się doświadczyć bezpośrednio danego zjawiska. Myślenie  

o takim fantastycznym, nagłym wglądzie jest zarezerwowane dla psychotycznych guseł filozoficzno-

religijnych, gdzie człowiek oświecony duchem świętym nagle rozumie coś co wcześniej niczym 

kamień odbijało się od jego umysłu (specjalnie pozwalam sobie tutaj na ironię). Porównanie wglądu 

analitycznego i wglądu religijnego, jest jak samo porównanie nauki i religii. Jedno opiera się o realne 

fakty, a to drugie o wtórne wytwory urojeniowe (produkty psychotyczne).  

 Ostatni już wątek nie wymaga tak krytycznego komentarza chociaż potrzebne jest tutaj 

pewne sprostowanie. Tak jak doświadczenia podczas analizy oparte są o wewnętrzny, subiektywny 

świat jednostki, tak same gusła, zabobony, dogmaty, systemy filozoficzno – religijne, również  

są oparte o wewnętrzne treści psychiczne. Różnica w obu przypadkach jest jednak szalenie ważna  
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i ktoś kto próbuje siebie nazywać psychoanalitykiem powinien wiedzieć i być realnie świadomym 

tejże różnicy. Różnica ta sprowadza się do pracy związanej z tymi wypływającymi z psyche treściami. 

Psychoanalityk zachowuje się jak archeolog, wydobywa, oczyszcza i rozpoznaje. Natomiast „religijni” 

nie wydobywają, tylko czerpią z tego co wypłynie, a to co wypływa to formacje naturalnie 

przekształcone przez systemy psychiczne, przekształcone w taki sposób, że na tejże powierzchni 

aparatu psychicznego (świadomości)  rozpoznajemy je jako urojenia. Następnie psychoanaliza  

(i każda inna nauka) na bazie faktów i ich rozpoznania, klasyfikacji buduje spójny system tez 

naukowych. Natomiast „religijni” na bazie zniekształceń (urojeń) tworzą system urojeniowy. Wgląd  

w obu tych sytuacjach jest z jednej strony zdrowy, odpatologizowany (psychoanaliza) i wgląd 

spsychotyzowany (religie, itd.). Zatem wrażenie, że jest to znane, a niewypowiedziane jest w obu 

przypadkach uzasadnione. Jednak to co z wglądem zrobimy, to sprawa drugorzędna, ale kluczowa. 

Może to nas pchnąć ku dojrzałości (organizacji osobowości mniej psychotycznej) lub wręcz odwrotnie 

może nas pchnąć w zaświaty, w rojenia, w złudzenia ego, które są niedojrzałe, psychotyczne, 

stanowią ucieczkę od rzeczywistości i często pełnią funkcję kompensacji wielu silnie patologicznych 

kompleksów nieświadomych.  

 Podsumowując, temat pracy – wiara – jest tematem bardzo ciekawym, pozornie trudnym  

i równie pozornie tajemniczym. Jednak w rozmowie z  p. Pilinow ten temat nie został potraktowany  

z należną postawa psychoanalityczną, a więc z takim sposobem widzenia zjawisk z jakim przeciętny 

człowiek nie ma do czynienia na co dzień. Chodzi oczywiście o dostrzeganie (naj)dalszej dali  

i (naj)głębszej głębi. Pani Pilinow skupia się na przedstawieniu stanów psychicznych, które towarzyszą 

wierze, religii, itd., nie podejmując wskazania ich właściwej psychogenezy.  

 Moje zdziwienie budzi fakt, że p. Pilinow pewne obszary teorii psychoanalitycznej upraszcza, 

bardzo mocno, wręcz maksymalnie, czasami nawet do jednego zdania (przykład: „Freud uważał wiarę 

religijną za wyraz dziecięcej regresji do stanu bezradności i poszukiwania wsparcia, przewodnictwa 

czy opatrzności w takim wszechmogącym ojcu, jakim zwykle jest postać osobowa czy nieosobowa 

Boga.”). Natomiast inne kwestie są w pracy rozszerzane. Kwestie, które z poziomu podstaw 

psychoanalizy są niezgodne. Mam tutaj na myśli m.in. to wszystko co dotyczy „stanu zero”, 

wyrzeczenia się wiedzy poznawczej, sensorycznej, itd.   

 Zaniechanie freudowskich podstaw u psychoanalityka może być wynikiem braku 

odpowiedniego, pełnego zapoznania się z dziełami Freuda. Przyczyny mogą być jeszcze i inne.  

Na przykład, tak jak zostało to wcześniej wspomniane, na poziomie emocjonalnym dana treść 

wynikająca z teorii jest silnie powiązana z negatywnie obsadzonym kompleksem nieświadomym  

u analityka i przez to jego ego odrzuca taką treść również i na poziomie intelektualnym. Brzemienne  

w konsekwencje będzie to, że obecni uczestnicy szkoleń z psychoterapii psychoanalitycznej nie  

są zobligowani w żaden sposób do zapoznania się ze wszystkimi pracami Freuda. Wiedzę czerpią 

jedynie z tego co jest poruszane w trakcie zajęć, a tam niestety są jedynie fragmenty i to jeszcze 

często szczątkowe fragmenty. Natomiast omawianie psychotycznych teorii, fantazmatów, jest tak 

mało użyteczne, wręcz destruktywne, że znajomość ich jedynie zaśmieca umysł. Mam tutaj na myśli 

przede wszystkim pewne fragmenty bionowskiej teorii.  

 Czytając pracę p. Pilinow czasami miałem dziwne wrażenie: co tutaj jeszcze może się pojawić? 

Dziwiło mnie bardzo to, do jakich guseł można sprowadzić psychoanalizę. Tak jak w literaturze mówi 

się o wrażliwości psychoanalityka (psychoanalitycznej)10, tak uzasadnionym byłoby wprowadzenie 
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terminu dojrzałość psychoanalityczna. Powszechnie mówi się o ateizmie Freuda, samo to określenie 

budzi pewne wątpliwości. Jednak nie mając lepszego terminu określającego osobę niewierzącą 

zmuszeni jesteśmy póki co korzystać z tego słowa. Niewiara Freuda nie wynikała z buntu wobec 

autorytetu, jak to często zarzuca się osobom niewierzącym, ale wynikała właśnie z postawy  

i dojrzałości klinicznej. Zaakceptowanie okrutnej rzeczywistości, wyrzeczenie się silnie infantylnych, 

nierealnych fantazji, zdolność do sumiennej autoanalizy, zgodnej z zasadami sztuki, winno być 

wyznacznikiem dojrzałości psychoanalitycznej. Nie z racji wielkościowych postaw psychoanalityka,  

a z racji poważnego traktowania przedmiotu jakim zajmuje się psychoanaliza.  

Kryzys psychoanalizy wydaje się mieć formę rozlaną. Kryzys dotyczy dyscypliny 

merytorycznej. Swoboda, wręcz samowolka w stosowaniu teorii sprawia, że psychoanaliza traci swój 

główny kierunek i tak jak tutaj wspomniano zamiast rojenia rozkładać jak każdą inną formację 

psychiczną, to na ich [rojeń] podstawie tworzy się nieupoważnione teorie na drodze racjonalizacji 

patologii. Koszmarnym efektem tego typu działań jest to, że psychoanaliza przybiera coraz bardziej 

mętny obraz, podobnie jak nauki parapsychologiczne. Co niestety w społeczeństwie, przynajmniej 

polskim, psychoanaliza jest tak właśnie percypowana.  

 Kończąc swój wywód chciałbym przeprosić p. Piliow, p. Jakubowicz za mowę w niniejszej 

rozprawie, która może przybrać interpretację aluzji ad persona. Nie mam na celu nikogo znieważać. 

Moim jedynym celem, w słusznej sprawie, jest obrona podstawy psychoanalitycznej. Jej prawdziwej  

i pierwotnej tożsamości i realizacja tejże obrony zmusza do takiego, a nie innego tonu wypowiedzi.  
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dyskusji. 
4 Przypomina to wymysły pierwszych behawiorystów o tzw. tabula rasa, jednak i oni taką niedorzeczność  
w końcu odrzucili. 
5  Tylko pozostaje pytanie, czy Bion i jemu podobni są tego świadomi? 
6 Nie chodzi mi tutaj o postawienie diagnozy w sensie nozologicznym, a stwierdzenie kierunku organizacji 
osobowości. 
7   Trudno w tym miejscu o bibliografię. Należałoby wymienić wszystkie prace tych trzech autorów.  
8   Problem ten wymaga osobnego rozważenia.  
9
 Dla tych, którzy nie znają definicji, urojenie jest „przekonaniem o prawdziwości fałszywego sądu, 

pozostającego w sprzeczności z rzeczywistością; brakiem podatności na korekcję pod wpływem adekwatnych 
argumentów (..).” (Cierpiałkowska, 2009 s.146). 
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  Zob. McWilliams N. (2011). Psychoterapia psychoanalityczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. (Tytuł tej 
pracy poważnie wprowadza w błąd. Opisane podejście nie jest psychoanalizą. Jako ortodoksyjny freudysta nie 
mogę uznać pracy autora, który świadomie kaleczy psychoanalizę.) 

http://psychoanaliza.org.pl/?page_id=1079

