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Nasze matki na zawsze pozostajà najdziwniejszymi, 

najbardziej szalonymi ludêmi, których kiedykolwiek spotkamy. 

Marguerite Duras

PodmiotowoÊç matczyna, która zawiera pozycje preedypalne i postedypalne,
jest równie˝ noÊnikiem i przekaênikiem kobieco-macierzowej konektywnoÊci,
która nasycona jest – oraz nasyca – specyficznymi modalnoÊciami afektywne-
go wydarzania-spotkania i powoduje, ˝e jego rezultaty stajà si´ specyficzne.
PodmiotowoÊç matczyna dzia∏a wewnàtrz podmiotu poprzez inspiracj´. Na
wst´pie chcia∏abym postawiç dwie tezy, które b´dà si´ przewijaç w ca∏ym arty-
kule. Oto pierwsza z nich: niemowl´ nawiàzuje interakcj´ z podmiotem mat-
czynym poprzez swoje w∏asne pierwotne wspó∏czucie afektywne. Uwa˝am
wspó∏czucie pierwotne za podstawowà form´ psychicznego dost´pu do inne-
go. Powstaje ono przed, po oraz równolegle do wstr´tu (abjection)1. Poniewa˝
jest pierwotne, nie jest reakcjà na bodziec ani (tak jak niepokój) na sygna∏.
Wspó∏czucie sygnalizuje kontakt i po∏àczenie, lecz nie jest reaktywne. Kon-
takt bez reaktywnoÊci – tu znajduje si´ potencja∏ psychiczny dla wolnoÊci pod-
miotu. Podczas bycia-z i stawania-si´-z powstaje równie˝ pierwotna trwoga
afektywna. Kiedy w wyniku spotkania powstajà uczucia trwogi i wspó∏czucia,
sà one przeciwwagà dla wstr´tu. Sà one przeciwwagà dla wczesnych form na-
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1 Termin u˝yty przez Juli´ Kristevà w ksià˝ce Pot´ga obrzydzenia jest tu konsekwentnie
oddawany jako wstr´t, za polskim t∏umaczeniem Macieja Falskiego. Wszystkie przypisy
pochodzà od t∏umacza. 



syconego gniewem strachu-wstydu i strachu-winy. W swoich bardziej rozwi-
ni´tych formach przyczyniajà si´ do przekszta∏cenia strachu-wstydu i strachu-
-winy w dojrza∏e formy niereaktywne – wstyd etyczny i win´ etycznà, a tak˝e
bezpoÊrednio wytwarzajà si∏y wolnoÊci i oporu. Tutaj nast´puje druga teza:
szanowanie figur rodziców pacjenta jest wa˝nà cz´Êcià obejmowania (holding),
które musi byç dane w ka˝dej terapii, niezale˝nie od jej rodzaju. To szanowa-
nie, przekazywane równie˝ przez inspiracj´, nie musi czekaç na przebaczenie;
szacunek ma swoje w∏asne, pierwotne êród∏a. Obj´cie (pacjenta) poprzez sza-
nowanie (jego ludzkiego otoczenia, przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci, a szczególnie
matczynej i ojcowskiej podmiotowoÊci) bez przerwy – oto atmosfera, w której
do przebaczenia dojdzie w wyniku procesu leczenia. Kobieco-macierzowe
wydarzanie-spotykanie oznacza ró˝nicowanie i rozró˝nianie w ponowionym
spotkaniu z innym, z nie-ja, lub z innymi, w czasie procesu brzemiennoÊci
(pregnance). Jednoczesne pojawienie si´ dwóch lub wi´cej ja i nie-ja oznacza
trans-subiektywnoÊç i trans-iektywnoÊç, które nie sà niekoƒczàcà si´ ró˝no-
rodnoÊcià, niekoƒczàcà si´ transgresywnoÊcià ani niekoƒczàcà si´ fragmenta-
cjà. Po urodzeniu, w ciàg∏oÊci od stadium prenatalnego rozwoju cz∏owieka,
potencja∏ trans-iektywnoÊci (transjectivity)2 formuje i ingeruje w pierwsze po-
urodzeniowe pobudzenia afektywne. Pozwalajàc sobie na myÊlenie o prenatal-
nym stadium i pozycji w poczàtku podmiotowoÊci ka˝dego cz∏owieka, umo˝-
liwiamy sobie rozwa˝enie szczególnej trans-iektywnoÊci, rozwijajàcej si´
przed i wraz z podmiotowoÊcià; uÊwiadamiamy sobie równie˝ wp∏yw trans-
-iektywnoÊci na sfer´ podmiotowoÊci. ZnajomoÊç i ÊwiadomoÊç ograniczonej
przekazywalnoÊci – ograniczonej przez ka˝de pojedyncze wydarzanie-spoty-
kanie – daje nam narz´dzia etyczne do stawiania oporu niekoƒczàcej si´ trans-
-iektywnoÊci, która nas przenika, oraz do stawiania oporu naszej w∏asnej,
samotnej podmiotowoÊci narcystycznej. Kobieco-macierzowy tryb upodmio-
towienia (u m´˝czyzn i kobiet) stawia opór zarówno self narcystycznemu
i si∏om niekoƒczàcej si´ fragmentacji, jak i niekoƒczàcej si´ transgresywnoÊci.
ÂwiadomoÊç po∏àczenia matczynej-macierzowoÊci z pierwotnym ludzkim
wspó∏czuciem i trwogà jest potencjalnym miejscem ludzkiego oporu i wolno-
Êci. W takim sensie spotykanie-wydarzanie nie polega na powstawaniu relacji
intersubiektywnych ani na relacjach z obiektem, lecz rozgrywa si´ w innej
warstwie upodmiotowienia, w której transgresywnoÊç i pozycje podmiotowe
nie wykluczajà si´ nawzajem. Transgresja i konektywnoÊç majà tu swoje ogra-
niczenia, poniewa˝ sà zale˝ne od afektywnego dost´pu Ja do nie-Ja oraz od
specyficznych konstelacji czasu-przestrzeni-trwania Ja i jego obcych. Dzi´ki
temu dost´powi inny staje si´ kimÊ specyficznym i otaczanym opiekà. Cz´Êcio-
wa transgresywnoÊç w podmiotach staje si´ mo˝liwa i jest utrzymywana
w granicach, pod warunkiem, ˝e podmiot udelikatnia si´, by umo˝liwiç spotka-
nie typu kobieco-macierzowego. Ta kobieca-macierzowoÊç sprzeciwia si´ sieci
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globalnej i stawia opór niereaktywnemu samo-udelikatnieniu. Na poziomie
etycznym, poprzez samo-udelikatnienie Ja nawiàzuje kontakt ze s∏aboÊcià in-
nego, sàsiada i obcego przez ca∏e ˝ycie. Wed∏ug mnie, na poziomie etycznym,
pierwotne wspó∏czucie nasycone fascynancjà (Ettinger, 2006a) [fascynaNcja
SIC – PS] jest prekursorem zdolnoÊci doÊwiadczania Pi´kna, a pierwotna
trwoga nasycona fascynancjà jest prekursorem doÊwiadczania Wznios∏oÊci.
Psychoanalityczna postawa empatyczna (wobec pacjenta) ze wspó∏czuciem
(wobec archaicznych figur pacjenta) i empatyczna (wobec pacjenta) z szacun-
kiem (wobec archaicznych figur pacjenta) przyczynia si´ do rozwoju tych
zdolnoÊci etycznych i estetycznych (u pacjenta).

To, co mo˝emy okreÊliç jako „pozytywne” doÊwiadczanie matczynej-macie-
rzowoÊci, ulega zwykle wch∏oni´ciu przez psychik´ Ja: jego Êlady pozostajà
niezapami´tane, lecz ˝ywià one Ja od narodzin po Êmierç. Natomiast doÊwiad-
czanie „negatywne” (bóle, niezale˝nie od ich êróde∏, towarzyszàce gniewowi
i strachowi) jest tym, co pozostaje na zawsze potencjalnie zapami´tane, tym,
co czeka na przypisanie mu jakiegoÊ wspomnienia, prawdziwego lub fantazma-
tycznego, tym, co czeka na sformu∏owanie, gdy˝ jest formowane jako zaburze-
nie p∏ynnoÊci ˝ywienia i dobrego samopoczucia. Przez to delikatne zaburzenie
równowagi oraz przez delikatnoÊç transsubiektywnej i transiektywnej tkanki
podmiotu terapeuta lub analityk muszà mieszaç swoje rozmarzenie (reverie)
(Bion, 1962) z aktywnà intencjonalnoÊcià, by utrzymaç otworzony dost´p do
tego, co matczyne i ojcowskie, oraz do innych figur archaicznych (nie jako
matczyne i ojcowskie po projekcji wewnàtrz pacjenta lub ujawnione w/przez
pacjenta) – by utrzymaç otworzony dost´p do pierwotnej sieci macierzowej
pacjenta, czyli do wspó∏-afektowanych nie-Ja pacjenta; utrzymaç ten dost´p
poprzez postaw´ powa˝ania, poprzez postaw´ szacunku i wspó∏czucia dla pa-
cjenta, jednoczeÊnie korzystajàc z dost´pu z szacunkiem i empatià. Empatia-
-we-wspó∏czuciu i empatia-w-szacunku sà czymÊ innym ni˝ empatia per se.
Wspó∏czucie i szacunek wobec intymnego nie-Ja (archaicznych figur, które
czasami wcià˝ podmiotowo dzia∏ajà i ˝yjà w teraêniejszej rzeczywistoÊci) nie-
Êwiadomie od˝ywia transsubiektywny wymiar podmiotu indywidualnego
i przywraca do ˝ycia jego pierwotne wspó∏czucie i trwog´. Empatia-we-
-wspó∏czuciu i empatia-w-szacunku dzia∏ajà wbrew tendencji do rozszczepia-
nia i projekcji agresji (w∏asnych nienawistnych myÊli) na innych oraz dzia∏ajà
jako przeciwwaga dla zazdroÊci i zemsty. Brak pierwotnego wspó∏czucia
i trwogi wystawia podmiot – ju˝ od wieku niemowl´ctwa – na pastw´ mecha-
nizmów paranoidalno-schizoidalnych. Psychoanalityczna fantazja, ˝e pierw-
szà przyczyn´ ludzkiego cierpienia uda si´ odnaleêç poprzez empati´ wobec
podmiotu, lecz bez wspó∏czucia (wobec wczesnego otoczenia podmiotu), prowa-
dzi do rosnàcego braku pierwotnego wspó∏czucia i trwogi u tego podmiotu –
brak ten jest, wed∏ug mnie, królewskà drogà do rozszczepienia (Klein, 1946)
oraz do upadku w „win´ podstawowà” (Balint, 1968). Ta sama fantazja kszta∏-
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tuje owe niekoƒczàce si´ figury, które okreÊli∏am jako gotowe (ready-made)
matko-potwory (Ettinger, 2006b), podsuwane na ró˝ne sposoby przez terapeut´
jako nieunikniona przyczyna cierpienia, przy ukrytym za∏o˝eniu, ˝e istnieje
idealne dzieciƒstwo. Systematyczna praktyka empatii (wobec innego, pacjen-
ta) bez wspó∏czucia i szacunku (dla innych innego), po∏àczona z systematycz-
nym podsuwaniem gotowych (ready-made) matko-potworów (jako automa-
tycznej przyczyny cierpienia) powodujàcych nienawiÊç do matki – prowadzi
do fiksacji w pozycji „winy podstawowej”, a jednoczeÊnie do delegitymizacji
i dehumanizacji podmiotowoÊci matczynej. Ataki na to archaiczne nie-Ja,
wywo∏ane przez empati´ bez wspó∏czucia i bez szacunku dla nie-Ja pacjenta,
oraz nadmierna identyfikacja narcystycznego self dzieci´cego Ja wewnàtrz
doros∏ego Ja, co ogranicza zdolnoÊç Ja do szacunku i wspó∏czucia jego nie-ja
(ogranicza zdolnoÊç do obj´cia nie-ja – figur, z którymi pacjent jest zwiàzany:
ojca, matki i innych znaczàcych innych) nie tylko sà przyczynà nienawiÊci do
matki i ojca, lecz równie˝ naruszajà delikatnà tkank´ zaufania, trwogi i wspó∏czu-
cia, która jest przeciwwagà dla wÊciek∏oÊci i gniewu, zazdroÊci i zawiÊci oraz
z∏oÊci i pragnienia zemsty. Empatia-bez-wspó∏czucia i empatia-bez-szacunku
wiodà do ataku na ró˝ne zdolnoÊci estetyczne i etyczne samego podmiotu –
ataku na zdolnoÊç do transformacji Êladów traumy i bólu w pi´kno, ataku na
przejÊcie od proto-etycznej trwogi i wspó∏czucia do etycznej pozycji szacun-
ku oraz ataku na spontaniczne samo-uzdrowienie, ataku na przywrócenie pod-
stawowego zaufania. „Wierz´, ˝e zawsze, albo prawie zawsze, w ka˝dym
dzieciƒstwie i w ˝yciu, które po nim nast´puje, matka reprezentuje szaleƒstwo.
Nasze matki na zawsze pozostajà najdziwniejszymi, najbardziej szalonymi
ludêmi, jakich kiedykolwiek spotkamy”, powiedzia∏a Marguerite Duras. Tera-
peutyczne interpretacje, które patologizujà to doÊwiadczenie, kszta∏tujà my-
Êlenie, zgodnie z którym nasze matki pozostajà najbardziej szalonymi ludêmi,
jakich kiedykolwiek spotkaliÊmy. Interpretacje dokonane przez analityka/tera-
peut´ w duchu empatii z „gotowym (ready-made) matko-potworem” (bez
wspó∏czucia dla figury matki) oraz umiejscawiajàce jakàÊ „przyczyn´” na-
szych cierpieƒ (jakàÊ „nieÊwiadomie toksycznà matk´” lub „upajajàcà matk´”,
lub „nigdy-doÊç-dobrà matk´”, lub „nadopiekuƒczà” matk´, lub „zawsze po-
rzucajàcà” matk´) obracajà to wa˝ne, bolesne i ˝ywotne, Êwiadome i nieÊwia-
dome doÊwiadczenie realno-fantazmatyczne w symbolicznà „przyczyn´-
-prawd´” i zmieniajà bliskà nam matk´, z którà ∏àczy nas trans-konekcja (czy
tego chcemy, czy nie), w najbardziej szalonà ze wszystkich figur. Lecz niemow-
l´, w ka˝dym z nas, nie oczekuje, ˝e inny doros∏y (ojciec, analityk, terapeuta)
potwierdzi nasze intymne, dzieci´ce przekonanie w sposób, który obróci je
w obiektywnà „prawd´”, wed∏ug której osàdzana jest matka. Przeciwnie,
podmiot szuka sposobów, by przekszta∏ciç t´ ide´, która pojawia si´ wielo-
krotnie i zawsze b´dzie si´ pojawiaç, w twórcze dzia∏anie. Podmiot poszukuje
znaków, w sobie i w innym (terapeucie), ˝e jego pierwotne wspó∏czucie (jego
i innego) przezwyci´˝y pogard´ i gniew. Delegitymizacja i dehumanizacja
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figur pierwotnych jest szkodliwa dla naszych zdolnoÊci estetycznych i etycz-
nych opóênia wykszta∏cenie si´ w∏asnej pozycji jako matki (lub ojca). Kiedy
terapeuta/ analityk ustawia si´ w pozycji rodzica, musi byç Êwiadom swojego
w∏asnego stawania-si´-wÊród-innych oraz sàsiedztwa innych figur. Oznakà ta-
kiej ÊwiadomoÊci jest szanowanie tych innych, a nie próba ich zastàpienia ich
samym sobà. Szanowanie jest dowodem, ˝e nastàpi∏o przejÊcie od postawy
proto-etycznej do etycznej. Etyczne uwiedzenie w ˝ycie mo˝e nastàpiç w cza-
sie psychoanalizy w atmosferze macierzowej, niesprzyjajàcej przeniesieniu,
w atmosferze, w której terapeuta szanuje innych (Matki-Innych)3 innego
(pacjenta) bezwarunkowo, jednoczeÊnie utrzymujàc empati´ wobec innego
(pacjenta) w jego poszukiwaniach samego siebie. Macierzowe struny konek-
tywne i rozró˝niajàce pomi´dzy osobami tej samej p∏ci wymagajà szczególnej
troski i uwagi w procesie przeniesienia psychoanalitycznego. Transsubiektyw-
ne procesy, w wyniku których m´skie niemowl´ („syn”) odró˝nia si´ od figur
m´skich („ojciec”), a ˝eƒskie niemowl´ („córka”) odró˝nia si´ od figur ˝eƒ-
skich („matka”), sà bardzo delikatne, nast´pujà przed i wykraczajà poza iden-
tyfikacj´ p∏ciowà. Brak wspó∏czucia i szacunku (ze strony analityka) wobec
figur rodziców, szczególnie figur rozró˝nienia tej samej p∏ci (figur o tej samej
p∏ci, co pacjent), mo˝e doprowadziç do katastrofalnych uszkodzeƒ sieci ma-
cierzowej. Natomiast kiedy terapeuta utrzymuje postaw´ wspó∏czujàcà i sza-
nujàcà do tych figur, pacjent mo˝e wyraziç gniew w sposób bezpieczniejszy,
wiedzàc, ˝e gniew ten nie zniszczy samej sieci macierzowej (pod warunkiem,
˝e terapeuta utrzymuje otwarte kana∏y afektywno-wspó∏czujàce i szanujàce
dla tych figur). Innymi s∏owy, pacjent mo˝e bezpiecznie czuç rozszczepiajàcà
nienawiÊç wobec swoich rodziców, jak d∏ugo trwa to uczucie, pod warunkiem,
˝e terapeuta nie b´dzie si´ nadmiernie identyfikowaç z przejawami nienawiÊci
poprzez empati´-bez-wspó∏czucia i empati´-bez-szanowania (empati´ dla pa-
cjenta bez wspó∏czucia dla jego rodziców oraz empati´ dla pacjenta bez sza-
cunku dla jego rodziców). Kiedy terapeuta nie identyfikuje si´ nadmiernie
z przejawami nienawiÊci, rozszczepienie nie ulega fiksacji i terapia umo˝liwia
wyra˝enie go lub przejÊcie od niego do innego towarzyszàcego uczucia, lub
transformacj´ rozszczepienia. A poniewa˝ nie-Ja nigdy nie znajdujà si´ ca∏ko-
wicie na zewnàtrz, a nienawiÊç do nich jest cz´Êciowo nienawiÊcià do samego
siebie, w ró˝nych chwilach, kiedy terapeuta anga˝uje si´ poprzez empati´-
-bez-wspó∏czucia i empati´-bez-szanowania, istnieje wi´ksze ryzyko, ˝e nie-
nawiÊç do innych innego ulegnie fiksacji i transformacji w pragnienie zemsty.
Empatia (wobec innego, doÊwiadczana przez innego jako ja) bez wspó∏czucia
i szacunku (dla nie-Ja tego Ja) szkodzi potencja∏owi Ja do transformacji pier-
wotnej trwogi afektywnej w szacunek etyczny oraz potencja∏owi do transfor-
macji pierwotnego wspó∏czucia afektywnego we wspó∏czucie etyczne, a co za
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tym idzie, szkodzi potencja∏owi do ewolucji od bycia-z (withnessing), poprzez
bycie(z)Êwiadkiem (wit(h)nessing), do bycia Êwiadkiem (witnessing) oraz poten-
cja∏owi do transformacji pierwotnej afektywnej fascynancji i zaufania w indy-
widualnà dojrza∏oÊç estetycznà i etyczne zaufanie oraz w zdolnoÊç do szacun-
ku podczas samo-udelikatnienia.

Wspó∏-czucie jest pierwotnym wspólnym wydarzeniem. Otwiera ono, poprzez
rezonans inspiracyjny, pierwotnà ludzkà zdolnoÊç do trwogi i wspó∏czucia,
która pojawia si´ po urodzeniu w kontakcie z wcià˝ jeszcze anonimowymi
(nie poddanymi postrzeganiu, znanymi-bez-postrzegania) figurami troski.
Kiedy trwoga i wspó∏czucie zostanà pomieszane z chwilami fascynancji, a nie
z chwilami wstr´tu, mo˝liwy staje si´ estetyczny kontakt z innym-obcym
i z Kosmosem (za ka˝dym razem w jego specyficznej ods∏onie). To po∏àcze-
nie prowadzi do szacunku, a nie do strachu, oraz do zaufania, a nie do paranoi
i chciwego uczepienia si´; na tym polega przejÊcie od pierwotnego wspó∏czu-
cia i trwogi do etycznego wspó∏czucia i szacunku, które ucieleÊnia zdolnoÊç
do wolnoÊci-i-oporu. W wyniku archaicznego, upodmiotowiajàcego kontaktu
z pozycjà matczyno-macierzowà ju˝ w stadium przedmatczynym pierwotne
dost´py do Êwiata poprzez trwog´ i wspó∏czucie, otwierajàce si´ w chwili uro-
dzin, równowa˝à wczesne paranoidalno-schizoidalne dost´py i wczesnà fuzj´.
Stan powa˝ania-rozmarzenia (reverence-reverie)4 w fascynancji, u niemowl´-
cia, podobnie jak u analityka, ujawnia specyficznà, nieseksualnà odmian´ Ero-
sa. ZdolnoÊç do dost´pu do innego i Kosmosu poprzez trwog´ i wspó∏czucie
trwa i ewoluuje przez ca∏e ˝ycie. Te dost´py afektywne udelikatniajà self
i otwierajà granice podmiotu na inspiracje transsubiektywne. Jednak to w∏aÊnie
samo-udelikatniajàcy si´ trans-podmiot mo˝e nawiàzaç kontakt ze s∏aboÊcià
w innym bez re-traumatyzacji s∏abego innego.

Sfera transsubiektywna towarzyszy „indywidualnej” sferze subiektywnej oraz
mutujàcej sferze multi-schizoidalnej, a my cieszymy si´ w niej lub cierpimy
w niej Êwiadomie lub nieÊwiadomie. ÂwiadomoÊç tej sfery umo˝liwia jednak
osiàgni´cie wolnoÊci i etycznoÊci, wolnego wyboru, by wykroczyç poza self,
wycofujàc si´ jednoczeÊnie z niekoƒczàcej si´ transgresywnoÊci i przechodzàc
od estetycznej i proto-etycznej transsensytywnoÊci do komunikacji-troski oraz
od afektywnej zdolnoÊci ko-reaktywnej do etycznej odpowiedzialnoÊci.

Czasoprzestrzeƒ i trwanie brzemiennoÊci jest pierwotnà macierzowà ko-emer-
gencjà, lecz podobna ko-emergencja transsubiektywna mo˝e zostaç obudzona
równie˝ przy dowolnym kontakcie. Dokonujàc po∏àczenia, dokonujemy rów-
nie˝ trans-konekcji. Przeniesieniowe relacje analityczne i terapeutyczne sà
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par excellence takimi czaso-przestrzenio-trwaniami, gdzie koafektywna
wspólnoÊç przechodzi przez proces porodu macierzowego. Ka˝da psychoana-
liza, która nie uznaje tych dost´pów poprzez matczynoÊç i rozszczepia mat-
czynoÊç wewnàtrz trans-podmiotu, odrzucajàc jednego ze swoich partnerów
(poprzez aktywne obwinianie matki/ojca, poprzez brak szacunku), roztaczajàc
empati´ (wobec podmiotu/pacjenta) bez wspó∏czucia (wobec figur rodziców),
kanalizuje podmiot – pozbawiony swoich wewn´trznych/zewn´trznych transjek-
tów i rozszczepieƒ pochodzàcych z cz´Êciowej transsubiektywnoÊci – ku po-
Êwi´ceniu (siebie i innego) w agresji paranoidalnej, która funkcjonuje jako
wsparcie dla Pop´du Âmierci. Pozostanie we wspó∏czuciu wobec rodziców nie
oznacza ignorowania ich udzia∏u w bólu. Poza tym wa˝ne jest uznanie praw-
dziwych przypadków traumy wywo∏anej przez przemoc rodziców, ich nad-
miernà dominacj´ lub rzeczywiste opuszczenie przez rodziców. Przypadki te
nale˝y uznaç za urazy – bez odszczepienia od pierwotnego wspó∏czucia i trwo-
gi, które zawsze pozostanà podstawowym wyposa˝eniem podmiotu. Bardzo
wa˝ne jest rozró˝nienie prawdziwych przypadków traumy (opuszczenia, nad-
miernej dominacji, po˝arcia) i przypadków egzystencjalnych i egzystencjal-
nych niepokojów zwiàzanych z po˝eraniem, opuszczeniem i niewystarczalno-
Êcià. Przewa˝ajàce pierwotne fantazje na temat matki – nad-po˝eranie, porzu-
cenie i niewystarczalnoÊç – sà konieczne dla przetrwania: sà to dla cz∏owieka
wczesne narz´dzia organizacji niewystarczajàcej rzeczywistoÊci ˝ycia
w Êwiecie i spotykania innych istot ludzkich oraz wczesne „wyt∏umaczenia”
dla niepokojàcych pytaƒ egzystencjalnych. Ka˝dy podmiot b´dzie czasem
dawaç sobie rad´ z przyt∏aczajàcà naturà doÊwiadczenia, w jakimÊ momencie
˝ycia uciekajàc si´ do takich fantazji.

MyÊl psychoanalityczna wcià˝ odwo∏uje si´ do seksualnoÊci i agresji jako naj-
cz´stszych problemów poddanych odrzuceniu i zaprzeczeniu. Wed∏ug mnie,
dziÊ (w wyniku rozpowszechnienia paradygmatu empatii bez wspó∏czucia dla
ich nie-Ja – rodziny, przyjació∏ i pierwotnych figur rodziców rozmieszczonych
jako obiekty relacji) najcz´stszymi afektami poddanymi odrzuceniu, zaprze-
czeniu i przekierowaniu (przez terapeutów) sà wspó∏czucie, trwoga i fascy-
nancja.

W ten sposób szacunek (pacjenta wobec jego nie-Ja) zostaje odrzucony. Co
wi´cej, przejawy wspó∏czucia, trwogi i fascynancji (w postawie pacjenta wobec
otoczenia i archaicznej matki-Innego ((m)Other)) sà konsekwentnie interpre-
towane jako zjawiska reaktywne i obronne – a nie jako uczucia autentyczne.
Ich nie-reaktywne oznaki kontaktu, ich pubudzenia sà opisywane jako reakcje
na matczyne i ojcowskie b∏´dy, zaniedbania, ich seksualnoÊç i agresj´. To, co
ja nazywam pobudzeniami, okreÊla si´ jako l´ki. W ten sposób pierwotne
ludzkie kana∏y kontaktu z Innym sà konsekwentnie patologizowane, przypisu-
je si´ im jakàÊ „przyczyn´” (zak∏adany b∏àd rodziców, niezapami´tany i doko-
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nany w niepami´tanym czasie), nawet jeÊli nie majà one ˝adnej innej przyczy-
ny, nawet jeÊli sà wynikiem spotkania i sygna∏em-echem Innego i Kosmosu
w nas i z nami (with-in), echem pierwotnego uznania innego i samej ró˝nicy
bez odrzucenia. Zaprzeczenie ich statusowi jako sygna∏ów, które sà czymÊ
innym ni˝ l´ki, nast´puje wraz z ignorowaniem nieseksualnego uwiedze-
nia-ku-˝yciu zawartego w matczynej podmiotowoÊci oraz ignorowaniem
etycznej wartoÊci tego uwiedzenia, jego wyjàtkowego znaczenia dla etyki
cz∏owieka. Poniewa˝ wspó∏czucie jest pierwotne, jego odrzucenie w procesie
analizy i innych sytuacjach jest zwiàzane z jakimÊ rodzajem afektu bliskiego
l´kowi, lecz ró˝nego od l´ku; z pobudzeniem. To pobudzenie ma przejawy
(sygna∏y) o tym samym poziomie intensywnoÊci co l´k. Wa˝ne jest wi´c to,
jak opanowujemy ten poziom afektywnoÊci i jak interpretujemy jego przeja-
wy. JeÊli Êlepo za∏o˝ymy, ˝e ka˝de pobudzenie jest reaktywne i musi mieç
„przyczyn´” we wczeÊniejszym „b∏´dzie” rodziców, przyczyniamy si´ do
zmniejszenia zdolnoÊci dost´pu do innego i do Kosmosu.

Istniejà egzystencjalne l´ki przez Po˝arciem i Porzuceniem oraz egzysten-
cjalne cierpienie NiewystarczalnoÊci. Kluczowe jest tu rozró˝nienie l´ków
egzystencjalnych (Po˝arcie i Porzucenie) oraz l´ków narcystycznych przed
Po˝arciem i Porzuceniem. Wa˝ne jest tak˝e rozró˝nienie cierpienia egzysten-
cjalnego NiewystarczalnoÊci i narcystyczna ˝àdania, by nigdy nie dochodzi∏o
do NiewystarczalnoÊci. Konieczne jest równie˝ rozró˝nienie tych egzysten-
cjalnych i narcystycznych, i prawdziwych przypadków traumy (nadmierna
kontrola ze strony rodziców, zaniedbanie, przemoc). Fantazje o Matce Pier-
wotnej pojawiajà si´ jako reakcja na te l´ki i cierpienia egzystencjalne, sà
ludzkimi i cz´stymi reakcjami na ˝ycie. Kiedy fantazje te zostanà uznane
w czasie terapii majàcej na celu wyleczenie l´ków narcystycznych za rzeczy-
wistoÊç niezapami´tanego ˝ycia niemowl´cia, terapeuta zaburza rozró˝nienie
l´ków egzystencjalnych i fantazji pierwotnych, a zamiast do wyleczenia docho-
dzi raczej do patologizacji.

Kiedy pierwotna fantazja o porzuceniu przez matk´ natrafia na wystarczajàco
traumatyczne porzucenie w rzeczywistoÊci (na przyk∏ad Êmierç jednego z ro-
dziców), dochodzi do psychologicznej katastrofy. Kiedy pierwotna fantazja
o po˝arciu przez matk´ natrafia na kumulujàce si´ przypadki nadmiernej kon-
troli przez rodziców, równie˝ dochodzi do takiej katastrofy. Kszta∏tujàce si´
˝ycie psychiczne nie mo˝e dalej korzystaç z tych fantazji jako dobroczynnych
mechanizmów regulacji, nadajàcych sens ˝yciu, a doÊwiadczenia cz´Êciowe-
go porzucenia i wzgl´dnie s∏abej kontroli stajà si´ nieznoÊne, izolowane i roz-
szczepione, niezdolne do dalszego pe∏nienia funkcji regulacyjnej w przysz∏o-
Êci. (Proces psychoanalityczny musi mieç na celu ich przywrócenie i zapew-
nienie ich dzia∏ania jako procesów fantazmatycznych, jednoczeÊnie przepra-
cowujàc ewentualne prawdziwe traumy).
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Ka˝dy rodzaj niezapami´tanego materia∏u z wczesnego ˝ycia mo˝e prowadziç
do skonstruowania archaicznej matki jako przyczyny bólu – jest to gotowy
(ready-made) „obiekt” terapeutyczny – ready-made matko-potwór. JeÊli jej
rola jako g∏ównego obiektu podmiotowego we wczesnej afektywnej fascyna-
cji, trwodze i wspó∏czuciu, a w koƒcu jej aktywny udzia∏ w estetycznym
i etycznym (nie-seksualnym) uwiedzeniu do ˝ycia zostanie ponownie wyra˝o-
na i skierowana w nowà stron´ (w stron´ analityka), co prowadzi do rozszcze-
pienia matczynoÊci od sieci macierzowej, rezultatem b´dzie nienawiÊç. Taka
nienawiÊç do matki jest równie˝, i to g∏´biej, nienawiÊcià do samego siebie,
gdy˝ matczyno-Inne ((m)Othernal) nie-Ja skonstruowane w tej nienawiÊci jest
nie tylko kolejnym podmiotem w relacjonalnoÊci intersubiektywnej, nie jest
nawet zwyk∏ym obiektem wewn´trznym, tylko stanowi – przede wszystkim
na poziomie kobieco-macierzowym – produkt transjekcji, który jest transko-
nektywnie po∏àczony z Ja, a co za tym idzie, równie˝ psychicznà ciàg∏oÊcià sa-
mego podmiotu (oraz samego nie-Ja) w jego sieci transsubiektywno macierzo-
wej. Mo˝na okreÊliç ten problem uwik∏ania w matk´ zdradà córki, lecz ka˝da
matka jest równie˝ córkà, a wszyscy jesteÊmy, niezale˝nie od p∏ci, córkami
w tym sensie, ˝e jesteÊmy poddani dzia∏aniu tych mechanizmów. OczywiÊcie
figura matki, po narodzinach, nie musi byç kobietà. Równie˝ ojciec nie musi
koniecznie byç m´˝czyznà. Tylko przedmatczyna figura archaicznej brze-
miennoÊci jest zawsze ˝eƒska, w zwiàzku z czym ka˝dy cz∏owiek, niezale˝nie
od p∏ci, musi sobie poradziç z ró˝nicà-wspólnoÊcià z/od kobiecej figury cia∏a-
-realnego. To na tym poziomie ró˝nicy-wspólnoÊci po raz pierwszy napotyka-
my ró˝nic´ pomi´dzy p∏ciami, ró˝nic´, której nie  da si´ obaliç. Zdrada córki
w nas samych jest u∏atwiona przez poszukiwanie wyobra˝eniowej przyczyny
l´ków i cierpieƒ egzystencjalnych, przez dà˝enie do ca∏kowitego zrozumienia
niezapami´tanej przesz∏oÊci, przez poszukiwanie doskona∏ego rodzicielstwa,
które zrównowa˝y trudnoÊci egzystencjalne wynikajàce z samego ˝ycia.
Powiedzia∏abym wi´c raczej, ˝e psychoanaliza, która zdradza matczynoÊç
poprzez postaw´ empatii (wobec pacjenta)-bez-wspó∏czucia i bez-szacunku
(wobec figur pierwotnych), zdradza podmiot ludzki jako taki, zdradza narcy-
styczne niemowl´ w ka˝dym z nas, zdradza trans-podmioty, którymi jesteÊmy,
gdy˝ nasza podmiotowoÊç jest brzemienna Êladami tranzytywnymi i zawiera
struny ∏àczàce z podmiotem matczyno-macierzowym – spotykajàc swoje wn´-
trze od wewnàtrz, w psychicznej przestrzeni granicznej, w której matka jest nie
przedmiotem, lecz podmiotem, pod-podmiotem, produktem transjekcji i wresz-
cie równie˝ subiektywnym-obiektem (Winnicott, 1969) oraz self-obiektem
(Kohut, 1971). Kiedy podmiot (pacjent) traci zdolnoÊç do szacunku wobec
w∏asnych figur rodziców, czuje si´ upokorzony, wstydzi si´ swojej pierwotnej
trwogi i wspó∏czucia wobec tych figur, wstydzi si´ poddania decyzjom tych
figur w dzieciƒstwie, wstydzi si´ swojej indywidualnej przynale˝noÊci do rodzi-
ny. Symboliczna artykulacja macierzowej trans-podmiotowoÊci ujawnia kata-
strof´ procesów rozszczepienia, spowodowanych przez postaw´ terapeutycz-
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nà, czyli samà empati´ (empati´ bez wspó∏czucia i szacunku). Wczesne sceny
i fantazmaty, które pojawiajà si´ w trakcie analizy, sà ju˝ rekonstrukcjami,
gdy˝ mechanizmy metabolizacji i elaboracji materia∏u zmieniajà si´ od wieku
niemowl´cego, poprzez dzieciƒstwo, a˝ po doros∏oÊç, a same fantazje sà stop-
niowo wytwarzane w procesie analizy. Bardzo wa˝ne jest wi´c to, co teoria
psychoanalityczna oferuje jako mo˝liwe fantazje pierwotne, jako gotowe, jak
ready-made, produkty absorbujàce ból egzystencjalny. Fantazje pierwotne sà
archaicznymi sposobami, w jakie psyche odpowiada na dzieci´ce pytania
o egzystencj´. Kiedy si´ zastanowimy, jakie mogà byç te pytania, nasuwajà si´
równie˝ mo˝liwe scenariusze fantazmatyczne, które mogà byç odpowiedzia-
mi. Brak uznania dla podstawowych pytaƒ i ich podstawowych scenariuszy
fantazmatycznych mo˝e nadaç wczesnym doÊwiadczeniom – które sà trauma-
tyczne tylko w prostym sensie spotkania z Realnym, a nie w sensie bólu psy-
chicznego, wi´c byç mo˝e powinny zostaç po prostu nazwane wydarzeniami
– status bolesnych urazów psychicznych, nadawany w samym procesie anali-
zy, w∏aÊnie dlatego ˝e natr´tne poszukiwanie spójnoÊci domaga si´ adresata,
który stanie si´ jego retroaktywnym êród∏em. Egzystencjalne l´ki przez
opuszczeniem i po˝arciem oraz cierpienie niewystarczalnoÊci sà tak podsta-
wowymi wydarzeniami, ˝e mo˝na je skanalizowaç drogami narcystycznymi
poprzez regresj´ (w snach i terapii).

Tworzàc t´ macierz, chcia∏am stworzyç psychiczno-duchowy wszechÊwiat,
w którym archaiczna matka-Inny ((m)Other) nie jest Rzeczà stajàcà si´ obiektem
(który potem zostaje utracony), lecz Spotkaniem-Wydarzeniem (na poziomie
psychicznej Rzeczy), który staje si´ graniczno-∏àczàcà strunà i czynnikiem
upodmiotawiajàcym, który pozostawia Êlady podÊwiadome jako niç (∏àcze-o)
pomi´dzy Ja i nie-Ja. Brak nie jest wystarczajàco silnym terminem, by prze-
tworzyç i dokonaç absorpcji Êladów strunowego, wspólnego wydarzenia pod-
miotowego, a kastracja nie jest odpowiednim mechanizmem inicjacyjnym,
który jest tu wymagany. Lacan t∏umaczy, ˝e brak, okreÊlany przez niego jako
obiekt (a) – lub po angielsku (o)5 – powstaje, stajàc si´ podmiotem; jest to cena,
jakà trzeba zaƒ zap∏aciç. Umieszczenie (o) w nawiasie i stworzenie terminu
M(o)ther (matka-(o)-inny), bliskiego figurze nazwanej przeze mnie figurà
matki-Innego ((m)Other), odwo∏uje si´ do transiektywnych Êladów niezdolno-
Êci do ca∏kowitego odci´cia si´ od Innego-matki w pewnej sferze podmioto-
woÊci. JeÊli zwa˝ymy, ˝e podmiot równie˝ jest transsubiektywny oraz ˝e nie-
Êwiadome struny psychiczne wcià˝ zawsze ∏àczà Ja z archaicznà matkà-Innym
((m)Other) i teraz równie˝ z jego nowymi nie-Ja, to „obiekt” staje si´ produk-
tem transjekcji i pozostawia charakterystyczne dla siebie Êlady. Atak na matk´-
-Innego ((m)Other) jako rozszczepionà jednostk´ i podchodzenie do niej jako
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do ca∏kowicie odseparowanej si∏y jest te˝ atakiem na upodmiotowiajàcà ko-
bieco-macierzowo-matczyny produkt transjekcji usytuowany jednoczeÊnie
wewnàtrz i na zewnàtrz. W tym sensie empatia dla jednostkowego i oddzielne-
go podmiotu, Ja-jako-podmiotu, bez wspó∏czucia dla jego archaicznego nie-Ja
(matki-Innego ((m)Other), wczesnego ojca i innych archaicznych nie-Ja) jest
ciosem dla tego samego Ja – Ja-jako-produktu-transjekcji – na poziomie macie-
rzowym. Empatia (wobec podmiotu), bez wspó∏czucia (wobec jego wczesnych
figur), tak nieskoƒczenie ró˝na od empatii-we-wspó∏czuciu do tych samych fi-
gur, tworzy rozszczepienie, które rani zdolnoÊç podmiotu do po∏àczenia si´ sa-
memu z pierwotnymi trybami afektywnymi dost´pu do matki-Innego
((m)Other), b´dàcymi estetycznymi i proto-etycznymi trybami dost´pu do In-
nego i Kosmosu. OkreÊli∏am wczeÊniej empati´ pe∏nà jako empati´ w sferze
macierzowej, która jest empatià bez wspó∏czucia. OkreÊli∏am równie˝ empa-
ti´ pustà jako empati´ bez towarzyszenia (pe∏na i pusta empatia to oczywiÊcie
dwa przeciwne bieguny empatii) (Ettinger, 2006b), by podkreÊliç patologizu-
jàcy potencja∏ zwiàzany z postawà empatii bez szacunku i rozmarzenia (reve-
rie) bez powa˝ania. Ciàg∏e staranie, by szanowaç innych (matki-Innych) inne-
go, prowadzi do ucz∏owieczenia self i innego oraz daje mo˝liwoÊç ciàg∏ego
przechodzenia do obszaru etycznego.

Ró˝nica pomi´dzy terapeutycznà retraumatyzacjà, która prowadzi do k∏opo-
tów z matkà z powodu wczesnego dzieciƒstwa, a potencjalnym przejÊciem do
leczenia – zwi´kszonej kreatywnoÊci i transformatywnoÊci etycznej, polega
wed∏ug mnie na szacunku-spojrzeniu dla podmiotowoÊci matczynej, szacunku
dla egzystencjalnych l´ków przed po˝arciem i porzuceniem i dla cierpienia
niewystarczalnoÊci (not-enoughness) oraz na odró˝nieniu ich od narcystycz-
nych l´ków i cierpieƒ oraz od prawdziwych traum porzucenia przez matk´,
po˝erajàcej kontroli, oraz chronicznej niewystarczalnoÊci – chronicznego nie-
dopasowania si´ do potrzeb niemowl´cia. Ró˝nica ta zale˝y równie˝ od pi´ciu
powiàzanych ze sobà przesuni´ç. Po pierwsze: Przesuni´cie ku kobiecoÊci-
-macierzowoÊci, czyli odejÊcie od rozumienia pojedynczego podmiotu jako
fallicznego i oddzielonego wyraênymi granicami, oraz odejÊcie od niekoƒczà-
cej si´ fragmentacji i transmisji, która oznacza niekoƒczàcà si´ transgresyw-
noÊç stajàcà si´ siecià globalnà. Jest to ruch ku podmiotowoÊci, która zawiera
pojedynczoÊç, a nie niekoƒczàce si´ sieci transsubiektywne. Po drugie: Prze-
suni´cie od terapeutycznego paradygmatu empatii ku paradygmatowi empatii-
-we-wspó∏czuciu i empatii-w-szacunku. Po trzecie: Wprowadzenie trzech
pierwotnych fantazji o matce na list´ fantazji pierwotnych, które dotychczas
(ju˝ od prawie 100 lat) bra∏y pod uwag´ jedynie nieliczne fantazje, g∏ównie
regulujàce seksualnoÊç m´skà i relacje ojciec/syn, matka/syn i macierzowe
rozró˝nienie-w-rozwoju syna i ojca. Po czwarte: Uznanie pierwotnych pobu-
dzeƒ afektywnych wspó∏czucia, trwogi i fascynancji jako emocji pierwotnych
i niereaktywnych. Po piàte: Rozró˝nienie pomi´dzy intersubiektywnoÊcià
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i transsubiektywnoÊcià, przy uznaniu transiektywnego wymiaru w naszych
relacjach intersubiektywnych.
Terapeutyczna empatia-bez-wspó∏czucia i empatia-bez-szanowania uszkadza
sieç strun graniczno-∏àczàcych matka/niemowl´ i ojciec/niemowl´, a co za
tym idzie, uszkadza równie˝ wewn´trzne matczyne i ojcowskie pozycje „w”
samym podmiocie. Ostro˝ne obchodzenie si´ ze Êladami traumy i kanalizowa-
nie ich ku etycznoÊci i kreatywnoÊci wymaga przeniesienia macierzowego,
które jest echem zwiàzku z pojedynczà, ograniczonà transgresywnoÊcià wcze-
snego okresu ˝ycia i umo˝liwia symboliczne ukojenie poprzez wspó∏czucie
i szacunek, które jest echem pierwotnego wspó∏czucia i trwogi, poszerzajàc
wolnoÊç podmiotu.

Wspó∏czucie pierwotne zaczyna si´ przed i wykracza poza jakàkolwiek mo˝-
liwoÊç empatii dajàcej zrozumienie, jakàkolwiek ekonomi´ wymiany, pozna-
nia i uznania, reaktywnego wybaczenia czy integrujàcej reparacji. Trwoga
pierwotna zaczyna si´ przed i wykracza poza ka˝dy strach. Zarówno wspó∏-
czucie, jak i trwoga sà nieod∏àcznie zwiàzane z dost´pem afektywnym i Êwia-
domoÊcià matki-Innego ((m)Other) oraz Kosmosu, bez wstr´tu i odrzucenia
i bez fuzji. Sà one cz´Êcià pierwotnej trans-sensytywnoÊci i nast´pujà na prze-
mian z momentami paranoicznymi, symbiotycznymi i paranoicznymi (lub je
∏agodzà). Po∏àczenia-granice wspó∏czucia i trwogi wykraczajà poza wyraê-
niejsze nami´tnoÊci (albo po∏àczenia) mi∏oÊci, nienawiÊci i wiedzy (Bion,
1962). Tworzenie po∏àczeƒ-granic mo˝e byç zamaskowane przez silniejsze
narz´dzie przetrwania, a po∏àczenia-granice mogà roztopiç si´ wewnàtrz sil-
niejszych po∏àczeƒ, lecz wymijajà je i wykraczajà poza nie.

Âlady wspólnego rozwoju wewnàtrz i z matczynym-Innym ((m)Other) nie-Ja
zostajà ponownie obudzone, by wch∏onàç nowe Êlady. Po∏àczenia (o) wch∏a-
niajà obiekty (o) i podmioty, kiedy transsensytywne struny ponownie zaczy-
najà wibrowaç. NieÊwiadome w∏ókna z∏o˝one z poddajàcych si´ dzieleniu
Êladów spotykania-wydarzania stajà si´ transformatywne poprzez i dzi´ki
samo-udelikatnieniu. Z punktu widzenia podmiotowoÊci matczynej, w samo-
-udelikatnieniu podmiot matczyny (Ja-teraz) spotyka wra˝liwe niemowl´
(nie-Ja-teraz), a jednoczeÊnie ten sam podmiot matczyny funkcjonuje na
poziomie postedypalnym, by ustaliç granice, b´dàc jednoczeÊnie po∏àczeniem-
-granicà.

W tym miejscu wi´cej o podmiotowoÊci matczynej. Po∏àczenie-granica (o),
w przeciwieƒstwie do obiektu (o), nie znika, kiedy pojawia si´ podmiot. Pojawia
si´ ÊwiadomoÊç sfery kobieco-matczynej, pozbawiona jednak poj´ç, które by jà
w sobie zawar∏y. Cià˝a jest matczynà traumà. Poród jest kolejnà traumà. Matka
(teraz jako Ja) nigdy nie upora si´ z cielesnym, fantazmatycznym i psychicznym
wspó∏-wydarzeniem i wspó∏-rozwojem z Innym (teraz: niemowl´ jako nie-Ja)
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w jej cielesno-realnym wcieleniu. Mo˝e tylko ulec transformacji w i wraz z tym
spotkaniem-wydarzeniem. Z jej strony, jako fallicznej jednostki podmiotowej
indywidualnoÊci, musimy uznaç potrójne traumatyczne wydarzenie macierzo-
wo-matczynej cielesnoÊci: bliskoÊç Innego podczas cià˝y, czasowa regresja
do archaicznego dzielenia (jako przed-córka noszona w jej w∏asnej archaicz-
nej matce-Innym) oraz cielesna separacja od nie-Ja podczas porodu. Konse-
kwencje „normalnej” cià˝y i „normalnego” porodu jako „normalnych” wydarzeƒ
typu trauma-plus-jouissance musi byç rozumiane zarówno w kategoriach ma-
cierzowych, jak i fallicznych, aby nie doprowadziç do katastrofalnych rozdarç
w matczynych sieciach macierzowych, nie doprowadziç do retraumatyzacji
tkanki transiektywnej, lecz do wyleczenia. Matczyna regresja do „symbiozy”
bezpoÊrednio po porodzie, mimo ˝e jest „normalna” i przewidywalna, wcià˝
jest nie mniej traumatyczna dla macierzy ni˝ totalne odrzucenie, nawet jeÊli
pierwszy rodzaj regresji jest dobroczynny, a drugi szkodliwy dla niemowl´cia;
sà to dwie ekstremalne reakcje falliczne na jouissance i traum´ spotkania-
-wydarzania. Prenatalne spotykanie-wydarzania, doÊwiadczane poza przyjem-
noÊcià i bólem, pozostawia Êlady tego, za co tylko ˝ycie jest odpowiedzialne,
zarówno w niemowl´ciu, jak i w archaicznej matce-Innym ((m)Other). Tylko
wspó∏czucie dla nie-Ja (teraz-matki) zanurzone jednoczeÊnie w empatii wobec
Ja (teraz-niemowl´) dotrze do tych Êladów bez retrospektywnego konstruowa-
nia ich – b∏´dnie – jako Êladów traumy, której mo˝na by∏o uniknàç. Trauma
i l´ki, które mu towarzyszà, sà nie do unikni´cia. Enigmatyczne pobudzenia
równie˝ sà nie do unikni´cia. Ich przyczynà jest samo zostanie wniesionym
w ˝ycie w jednoÊci i samo wnoszenie w ˝ycie w jednoÊci oraz kontakt z nie-
-obrzydzajàcym dost´pem do innego.

W wielu szko∏ach psychoanalizy, w sposób niemal nieÊwiadomy, gotowy
(ready-made) matko-potwór jest podawany pacjentowi jako g∏ówna „przy-
czyna” l´ku wywo∏anego przez pobudzenie niezapami´tanego wczesnego
spotykania-wydarzania. Teoretycznie prefabrykowany matko-potwór,
zawsze porównywany (i niemal zawsze nie wytrzymujàcy porównania) z dosta-
tecznie-dobrà matkà, jest zawsze gotowym wype∏nieniem dla podstawowego
braku w fallicznym wymiarze naszej podmiotowoÊci, dla obiektu (o), matki-
-(o)-innego pozbawionej matczynoÊci-InnoÊci. Analiza Lacanowska wyraênie
pokaza∏a tutaj innà drog´, podajàc pacjentowi zrozumienie, ˝e ostatecznie nie
ma przyczyny, ˝e „przyczyna” jest rozwiàzaniem wyobra˝eniowym. Lecz roz-
powszechnienie wyobra˝eniowej, gotowej (ready-made) figury matko-potwora
(ró˝ni teoretycy wcià˝ nadajà jej nowe nazwy: „matka toksyczna”, „trujàca
matka”, „nieÊwiadomie brutalna” matka – lista robi si´ coraz d∏u˝sza) jest, we-
d∏ug mnie, dowodem nie tylko wa˝nej luki w teorii, lecz równie˝ narcystycz-
nej pu∏apki, jakà jest relacja przeniesieniowa. Przyczynà jest, z jednej strony,
nieznajomoÊç macierzowoÊci transsubiektywnej, a z drugiej, systematyczny
brak uznania dla tego, co teraz powtórz´: pewne rodzaje powtarzajàcych si´
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zaburzeƒ fantazmatycznych i wyobra˝eniowych, powstajàce w niemal ka˝-
dym opisywanym przypadku, reprezentujà fantazje pierwotne, które nie majà
„przyczyn” traumatycznych. Zasugerowa∏am wi´c, by dodaç je do klasycznej
listy fantazji pierwotnych: Poczàtek wyra˝ony jako Narodziny i Scena Pier-
wotna, Uwiedzenie, Kastracja i kompleks Edypa. Trzy fantazje matczyne to:
a) NiewystarczalnoÊç – fantazja pierwotna o niewystarczalnoÊci matki, b) Po-
rzucenie – fantazja pierwotna o opuszczeniu przez matk´ oraz c) Po˝arcie –
fantazja pierwotna o matce po˝erajàcej. Ich charakterystyki odpowiadajà pod-
stawowym kryteriom pierwotnoÊci. Freud, podobnie jak Lacan i praktycznie
wszyscy analitycy, zauwa˝y∏ oczywiÊcie ich powszechnoÊç, lecz nie zdawa∏ so-
bie sprawy, ˝e sà one pierwotne i muszà byç symbolizowane jako pierwotne,
gdy˝ odpowiadajà podstawowym zagadkom ludzkiego istnienia. Po ich wpro-
wadzeniu w relacje przeniesieniowe rozpoczyna si´ pozbawione koƒca poszu-
kiwanie ich „przyczyn”, co prowadzi do wielokrotnej retraumatyzacji Ja osoby
w miejscu jej archaicznej transkonektywnoÊci, w niej samej i w jej matce.

Uznane fantazje pierwotne sà po˝ytecznymi narz´dziami symbolicznej orga-
nizacji podmiotu. Brak uznania pierwotnoÊci fantazji matczynych szkodzi
przede wszystkim córkom w ich relacjach z matkami, które te˝ sà córkami
(podczas gdy klasyczne fantazje pierwotne sà bazà dla pierwotnej przedpod-
miotowej mi∏oÊci-identyfikacji z ojcem pierwotnym, którego echem jest laca-
nowska figura S1, oznaczajàca pierwotnà represj´ pierwotnego znaczàcego
(Lacan, 2007)). Ojcostwo staje si´ w ten sposób gwarantem porzàdku symbo-
licznego i mi∏oÊci. Równolegle wprowadzono katastrofalne skojarzenie mat-
czynoÊci z „nienawiÊcià”, które wynika∏o z za∏o˝enia, ˝e inny-matka zostaje
uznany poprzez odrzucenie.

L´k przed odrzuceniem i po˝arciem oraz cierpienie niewystarczalnoÊci sà cz´-
Êcià ogólnej kondycji ludzkiej. Ich odniesienia fantazmatyczne to ich wczesne
znaczenie. Wàtek fantazmatycznego porzucenia przez matk´ rejestruje uczucia
bólu psychicznego z ró˝nych êróde∏, w tym ze êród∏a matczynego (co mo˝e
oczywiÊcie zostaç wzmocnione przez prawdziwie porzucenie); wàtek fanta-
zmatycznego po˝arcia przez matk´ rejestruje uczucia l´ku pochodzàce z ró˝-
nych êróde∏, w tym ze êród∏a matczynego (dodatkowo wzmocnione przez
prawdziwà nadmiernà dominacj´). Wàtek ten przetwarza i rozwija l´ki przed
wtargni´ciem, dominacjà i penetracjà (wzmocnione przez prawdziwe wtar-
gni´cia i dominacj´). Fantazja o matce niewystarczajàcej powstaje jako odpo-
wiedê na zagadk´ powtarzajàcej si´ utraty harmonii pomi´dzy przedpodmio-
tem i podmiotem a jego otoczeniem (zaburzenia „poczucia oceanicznego”).
Poza przypadkami prawdziwego, traumatycznego porzucenia przez matk´
i prawdziwej, traumatycznej nadmiernej dominacji (które trzeba uznaç jako
êród∏a cierpienia) oraz poza traumatycznymi i dramatycznymi zaburzeniami
w zestrojeniu pomi´dzy przedpodmiotem a Êrodowiskiem – brak uznania dla
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tych trzech wàtków podÊwiadomoÊci jako fantazji pierwotnych jest, wed∏ug
mnie, przyczynà niekoƒczàcego si´ poszukiwania nieistniejàcych „przyczyn”
i „reakcji”, co prowadzi do fragmentacji sieci macierzowej i os∏abienia Erosa
wspó∏czucia oraz wiedzy zdobytej poprzez trwog´ i fascynancj´.

W przestrzeni transferencjalnej brzemiennoÊci mo˝liwe jest sformu∏owanie
relacji z Innym, która nie zaw∏aszcza i nie porzuca; sformu∏owanie dost´pu
niezaw∏aszczajàcego. Macierzowa przysz∏oÊciowoÊç wyra˝a nie-porzucenie
i nie-po˝arcie w kategoriach wspó∏-czucia (com-passion), bycia obok, wspól-
noty-w-ró˝nicy i ciàg∏oÊci przed wspó∏czuciem, trwogà, fascynancjà i by-
cie(z)Êwiadkiem. Pierwotne wspó∏czucie i trwoga, w których Ja otwiera si´ na
matczyny, nie-seksualny Eros oraz Etyk´ uwiedzenia do ˝ycia, daje pierwsze
podstawy dla odpowiedzialnoÊci w przysz∏oÊci. W tej przysz∏oÊciowoÊci zasa-
da ciàg∏oÊci w∏asnego ˝ycia w ˝yciu innego zostaje ujawniona jako symbo-
liczna zasada, podczas gdy matka-(o)-inny macierzowoÊci nie ma charakteru
ofiary, a przejÊcie cià˝y wymaga, by ˝ycie dokona∏o transkonektywnego po∏à-
czenia z ˝yciem, ˝yciem-z i obok, oraz dokonuje transkrypcji (Ettinger, 1999)
Êladów.

Wspó∏czucie i trwoga sà przeciwwagà dla wstr´tu, wÊciek∏oÊci, zazdroÊci i za-
wiÊci. Szacunek, w który wspó∏czucie, trwoga i fascynancja mogà si´ prze-
obraziç dzi´ki szacunkowi-spojrzeniu analitycznemu, jest przeciwwagà dla
gniewu i wÊciek∏oÊci pobudzonych przez strach, wstr´t i chciwoÊç, które to-
warzyszà dok∏adnie tym samym wydarzeniom, do których odnoszà si´ te
uczucia. Pozbawiony tych tendencji wobec innego, matki-Innego, figur rodzi-
ców oraz Kosmosu pacjent – poddany infantylizacji przez empati´-bez-wspó∏-
czucia – nie tylko jest wystawiony na strach, wstr´t, wÊciek∏oÊç i gniew, ale
równie˝ na dzia∏anie mechanizmów, które wzmacniajà je i podsycajà chci-
woÊç i pragnienie zemsty. W domenie sztuki sà to pierwociny afektywnego
pi´kna i afektywnej wznios∏oÊci. W domenie etycznoÊci sà to proto-etyczne
Êcie˝ki do wolnoÊci-z-oporem. Opór wzmocniony przez i zbudowany na
wspó∏czuciu, trwodze i fascynancji jest czymÊ innym ni˝ opór wzmocniony
przez strach, wstr´t i wÊciek∏oÊç; Etyka, której on wymaga, zawiera w sobie –
poza lub ponad rewoltà przeciw zewn´trznym naciskom – opór przeciw w∏a-
snemu self narcystycznemu. Dlatego nie mo˝e ona byç „uporzàdkowana” lub
reaktywna, dost´p do niej mo˝liwy jest tylko przez samo-udelikatnienie,
piel´gnowany przez pobudzenia, przez zagadkowe wezwanie: Hineni: „oto
jestem”, lecz bez aiecha: „gdzie jesteÊ”, nie-ofiarniczy tryb reakcji. Zawiera
on szacunek-spojrzenie dla archaicznego matko-InnoÊci i zach´ca do szacun-
ku wobec ka˝dego konkretnego nie-Ja i konkretnych strun Kosmicznych,
z którymi Ja jest po∏àczone afektywnie i transkonektywnie. Jest to zagadkowa
zdolnoÊç etyczna do bycia responsywnym i niereaktywnym, do bycia respon-
sywnym i przyczyniania si´ do pobudzenia zdolnoÊci ko-responsywnej. Ta
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niereaktywna zdolnoÊç do responsywnoÊci – rodzaj oporu – powstaje poza
strachem, wstr´tem lub wÊciek∏oÊcià, obok nich, przed nimi, wokó∏ nich i po
nich. Kiedy opór nie jest nasycony pragnieniem zemsty, staje si´ etycznym
punktem widzenia. Kiedy pacjent pragnie zemsty na figurach rodziców pod-
czas terapii, zosta∏o dokonane rozszczepienie w jego uk∏adzie kon-ferentnym,
a rozszczepienie to jest podtrzymywane przez postaw´, wed∏ug mnie szkodli-
wà, empatii-bez-wspó∏czucia i bez szacunku, która mo˝e doprowadziç do wy-
buchu „winy podstawowej”, do nienawiÊci wobec ojca/matki (oraz siebie)
oraz do obwiniania matki/ojca (oraz siebie), gdy˝ zaburzona zosta∏a zdolnoÊç
do szanowania, która umo˝liwia bycie responsywnym bez reaktywnoÊci.

Tylko w empatii-we-wspó∏czuciu oraz empatii-w-szanowaniu analityk mo˝e
etycznie upowa˝niç si´ do mentalnego „odbioru” lub „wprowadzenia” innych
innego na scen´ analizy, gdy˝ tylko w ten sposób zapewni im symboliczne
i wyobra˝eniowe bezpieczeƒstwo (wewnàtrz-wraz oraz na-zewnàtrz-wraz
z self) w chwilach zwi´kszonej delikatnoÊci, kiedy ci inni – wewn´trzne
obiekty i produkty transjekcji pacjenta, jego matka i ojciec, rodzeƒstwo i inni
ludzie bioràcy udzia∏ w ˝yciu pacjenta – sà nara˝eni na nienawiÊç, obwinianie
i zemst´. W tym sensie – w sensie obrony innych innego dla Ja i jego innych
oraz w imieniu samej tkanki macierzowej – empatia-we-wspó∏czuciu staje si´
narz´dziem analitycznym i mechanizmem bezpieczeƒstwa w momentach
regresywnych, kiedy fantazje pierwotne dominujà na scenie analizy i pacjent
odczuwa bolesny wstyd. Jako stan umys∏u dzia∏a ona przeciw rozszczepieniu,
paranoi i projekcji.

Wynalezienie matki jako gotowego (ready-made) matko-potwora i figury, na
którà dokonywana jest projekcja nienawiÊci, co towarzyszy skierowaniu nie-
ograniczonego l´ku i uwolnionej agresji na prawdziwà matk´ (poza gabinetem
psychoanalitycznym), jest niewàtpliwie jednym z najwa˝niejszych rezultatów
rozpowszechnienia niektórych teorii i praktyk psychoterapii psychoanalitycz-
nej, gdy˝ ten gotowy (ready-made) produkt jest nieuniknionym, wyobra˝enio-
wym artefaktem po∏àczonych procesów regresji, rozszczepienia i przeniesienia
/ odwrotnego przeniesienia, zintensyfikowanych przez bia∏à plam´ podmioto-
woÊci matczynej. Matka jest dla psychoanalityka obiektem, a sam psychoana-
lityk jest wyobra˝eniowà dobrà lub dostatecznie-dobrà matkà, która zast´puje
prawdziwà (z definicji zawsze nie-doÊç-dobrà). Proces ten jest wspomagany
przez pragnienie niektórych analityków, by zajàç idealnà przestrzeƒ w rozsz-
czepieniu, i przez aktywnà wspó∏prac´ pacjentów z pragnieniem analityka, by
byç kochanym i idealizowanym jako dobra matka/ojciec. Gotowy (ready-made)
matko-potwór staje si´ wyobra˝eniowà „przyczynà êród∏owà” dla zagadko-
wych i pozbawionych przyczyny cierpieƒ, l´ków i bólu ludzkiego istnienia,
wyobra˝eniowà „przyczynà” fantazmatycznych „wspomnieƒ” z niezapami´-
tanych okresów ˝ycia, przyczynà niekoƒczàcych si´ wariacji na temat fantazji
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pierwotnych, które odpowiadajà l´kom i cierpieniom egzystencjalnym, których
nie uznaje si´ za to, czym sà – za integralnà cz´Êç ludzkich narodzin, ˝ycia
i Êmierci, nieuniknionego spotkania z seksualnoÊcià i ÊmiertelnoÊcià. WÊcie-
k∏oÊç, wstyd i l´k mogà nie tylko towarzyszyç przyczynom dezintegracji psy-
chotycznej, lecz równie˝ byç jej rezultatami, ujawnionymi po utrwaleniu si´
rozszczepienia. Pacjenci z zaburzeniami typu borderline doÊwiadczajà niekoƒ-
czàcych si´, ponurych nastrojów mÊciwoÊci, podczas gdy odnajdywane przez
nich „przyczyny” sà w istocie fantazjami pierwotnymi i jako takie nie dostar-
czajà wcale ulgi, kiedy wyobra˝one zostajà jako prawdziwe „wspomnienia”
lub podane jako „przyczyny”. W takim wypadku terapia s∏u˝y retraumatyza-
cji, lub raczej momenty retraumatyzacji, które mogà prowadziç do wyleczenia
i przeobra˝enia, stajà si´ fiksacjami. Czaso-przestrzeƒ potencjalnej retrauma-
tyzacji, która mo˝e prowadziç do wyleczenia, prowadzi do trwa∏ej retrauma-
tyzacji, jeÊli analityk poda pacjentowi automatycznà interpretacj´ (ocen´)
w kategoriach gotowego (ready-made) matko-potwora. Dlatego, kiedy zosta-
je ujawniona struktura fantazji pierwotnej, kluczowe jest dok∏adne rozpozna-
nie ró˝nicy pomi´dzy Êladami prawdziwej w∏asnej traumy, prawdziwej trau-
my innego, wyobra˝eniowej i prawdziwej, oraz pomi´dzy prawdziwà traumà
a fantazmatycznymi rozwiàzaniami podstawowych zagadek ˝ycia. W∏aÊnie
zadaniem analityka jest rozró˝nienie rzeczywistej traumy we wczesnym okre-
sie ˝ycia i l´ków egzystencjalnych. Dzi´ki interpretacjom, które poszukujà po-
wodów (przyczyn) fantazji pierwotnych i podajà matk´ jako przyczyn´, mat-
ka staje si´ wyobra˝eniowà przyczynà procesu, który mo˝e przeniesieniowo
doprowadziç do momentów psychotycznych – a dopiero potem je zneutralizo-
waç.

Istnieje pewna leczàca cecha psychoanalizy, która zale˝y od zachowania przez
analityka dystansu-w-bliskoÊci, bliskoÊci-w-ró˝nicy oraz dostrojenia wspól-
noÊci we wspó∏czuciu i szacunku poza empatià. Nazywam t´ cech´ „powa-
˝aniem”. Bion u˝y∏ s∏owa reverie (rozmarzenie) na okreÊlenie psychicznego
stanu medytacyjnej aktywnej-pasywnoÊci (Bion, 1962). Jest si´ jednoczeÊnie
tu-i-teraz oraz poza, liczàc na po∏àczenie z oceanicznym lub kosmicznym
uczuciem, które Bion okreÊla jako „O”. Do tajemnicy „O” doda∏abym kolej-
nà, myÊlàc o reverie i „O” wraz z powa˝aniem, by szanowaç-patrzeç na funk-
cj´ podmiotowoÊci matczynej w funkcji analityka oraz na relacj´ podmiotu do
sfery macierzowo-matczynej od archaicznego wn´trza i pierwotnego przed,
które zawsze jest ju˝ teraz i poza.
Zastanawiajàc si´ nad koncepcjà szacunku-patrzenia na matczynoÊç i nad za-
gadkà pierwotnej trwogi, przypomnia∏am sobie o zaskakujàcej „nagrodzie”
zwiàzanej z biblijnym przykazaniem szacunku dla ojca i matki, „abyÊ d∏ugo
˝y∏ na ziemi”. Co mo˝e oznaczaç ta nagroda za szanowanie, ta obietnica do-
datkowego ˝ycia?
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Nagroda, podobnie jak kara, nale˝y do Êwiata wymiany. Podczas gdy wcze-
Êniejsze przykazania wykracza∏y poza poziom ludzki, to znajduje si´ na pozy-
cji poÊredniej, pomi´dzy przykazaniami zwiàzanymi z boskà obecnoÊcià
a tymi, które zajmujà si´ relacjami pomi´dzy ludêmi. W przykazaniu tym
zak∏adana jest pewna wymiana oraz pewna sfera poza wymianà, a nawet poza
relacjami. Jak mamy rozumieç to poza w kontekÊcie problemów psychoanali-
zy i matki-(o)-innego? CzeÊç i Szacunek wynikajà z trwogi i sà pierwotne oraz
bezwarunkowe. Na poczàtku by∏a trwoga. Na poczàtku pewnej wiedzy, pew-
nej màdroÊci, jest trwoga. Kiedy trwoga zamienia si´ w szacunek i czeÊç – nie
w strach i przera˝enie – obietnica d∏ugiego ˝ycia nie oznacza byç mo˝e osobi-
stej nagrody, lecz wskazuje na mo˝liwoÊç ˝ycia (kogoÊ innego) poza (moim)
˝yciem, czyli na przysz∏oÊç, w której dotychczasowe ˝ycie ju˝ przyczynia si´
do przysz∏ej zdolnoÊci do bycia rodzicem. Poprzez szacunek sam udzia∏ w ma-
cierzowo nastrojonej ludzkiej atmosferze staje si´ wyjàtkowy. Poprzez szano-
wanie osiàgamy domen´ Etyki. W ten sposób tajemnica ta prowadzi do Poza
zasadà przyjemnoÊci Freuda (1920). Co w istocie ludzkiej pragnie wyjÊç poza
zasad´ przyjemnoÊci? Cokolwiek to jest, musi to byç zwiàzane z pragnieniem,
w organizmie ˝ywym, do dzia∏ania poza, a nawet wbrew swojemu cia∏u
i wbrew samemu sobie, do tego stopnia, ˝e Freud domaga si´ od nas, byÊmy
uznali te przejawy, w nas, w naszym pragnieniu, tego, co mo˝e dzia∏aç wbrew
nam, a nawet si´gnàç Pop´du Âmierci, jako coÊ, co wynika z naszej Êmiertel-
noÊci i ciàg∏oÊci ˝ycia poza nami, przez nasze cia∏o. JesteÊmy powo∏ywani do
istnienia przez samà ciàg∏oÊç ˝ycia, w nas, przez nas, nieÊwiadomie, w czasie
wykraczajàcym poza czas naszego istnienia, zaprz´gni´ci do przed∏u˝ania
˝ycia, dla którego jesteÊmy rodzajem przenoÊnika. Przed∏u˝anie ˝ycia wykra-
cza poza nas, przechodzi przez nas, jesteÊmy etapem na jego drodze. W∏aÊnie
to przed∏u˝anie ˝ycia jest, wed∏ug mnie, odpowiedzialne za przeobra˝enie
pierwotnego afektu trwogi w szacunek, podczas przejÊcia od stadium proto-
-etycznego do etycznego. JeÊli istoty ludzkie majà przetrwaç poza osobistym
istnieniem, potrzebny jest szacunek-spojrzenie dla szacunku. Zaczyna si´ on
od szacunku-spojrzenia dla matki-Innego. Szacunek dla matki jest konieczny
nie po to, by zaspokoiç jà lub by coÊ od niej otrzymaç, lecz jest nieod∏àcznie
zwiàzany, tak jak trwoga i wspó∏czucie, z przysz∏oÊciowà orientacjà ˝ycia
w jego ciàg∏ym przechodzeniu w sfer´ etycznà.

Litera (o) w problemie matki-(o)-innego nie oznacza dla mnie brakujàcego
obiektu (Lacanowskiego (o)), lecz brakujàcy produkt transjekcji (macierzowe
(o) które oznacza po∏àczenie). Macierzowe (o) sygnalizuje nieÊwiadomà cià-
g∏oÊç pomi´dzy ˝yciem prenatalnym i ˝yciem, którego wra˝enia kszta∏tujà
transsubiektywnoÊç. JeÊli Lacanowskie (o) sygnalizuje psychiczny podzia∏,
brak-innego-obiektu lub subiektywny brak-istnienia, psychiczny obiekt po-
mi´dzy byciem i niebyciem, nasze (o) sygnalizuje transformatywnà ciàg∏oÊç,
która si´ga poza self w mechanizmie transmisji, która nie jest nieskoƒczona,
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lecz ograniczona afektami trwogi i wspó∏czucia, które mogà si´ rozwinàç
w doros∏y, ciàg∏y szacunek-spojrzenie i szacunek dla bliskiego innego oraz dla
obcego, który jest cz´Êcià i partnerem w naszej sieci macierzowej. Transfor-
macja ta, wed∏ug mnie, mo˝e wytyczyç szczególnà Êcie˝k´ w „O”, znanym
z pism Biona: Êcie˝k´ przejÊcia ludzkiego spotykania-wydarzania z podmioto-
woÊcià matczynà do ducha Kosmosu w formie powa˝ania-rozmarzenia (reve-
rence-reverie).

T∏umaczenie z j´zyka angielskiego: Pawe∏ Stachura

Bibliografia: 
Balint M., The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression, London 1968.
Bion W.R., Learning from Experience, New York 1962.
Ettinger B.L., Transcryptum: Memory tracing in/for/with the other, [w:] Bosse L.,
Christov-Bakargieve C., Obrist H.-U. (red.), La memoire-99, Rome 1999.
Ettinger B.L., Fascinance and the Girl-to-m/Other Matrixial Feminine Difference, [w:] Pollock
aG. (red.), Psychoanalysis and the Image, London 2006(a).
Ettinger B.L., From Proto-thical Compassion to Responsibility: Besideness, and the Three
Primal Mother-phantasies of Not-enoughness, Devouring and Abandonment, „Athena:
Philosophical Studies” 2/2006(b).
Ettinger B.L., The Matrixial Borderspace (Theory out of Bounds), Minneapolis 2006(c).
Freud S., Beyond the Pleasure Principle, London 1953 [polskie wydanie: Poza zasadà
przyjemnoÊci, przek∏. Prokopiuk J., Warszawa 1976 – PS].
Klein M., Notes on Some Schizoid Mechanisms, „The International Journal of
Psycho-Analysis” 27/1946, s. 99–110 [polskie wydanie: Uwagi na temat niektórych
mechanizmów schizoidalnych, przek∏. Czownicka A., [w:] Pisma, tom III. ZawiÊç
i wdzi´cznoÊç, Gdaƒsk 2007 – PS].
Kohut H., The Analysis of the Self, New York 1971.
Lacan J., The Seminar XVII, The Other Side of Psychoanalysis, przek∏. Grigg R., 
New York 2007.
Winnicott D.W., The Use of an Object, „International Journal of Psycho-analysis” 50/1969, 
s. 711–716.

108 4


