
SS∏∏aawwoommiirr MMuurraawwiieecc:: Ostatnio ukaza∏a si´ we Francji ksià˝ka Pana

autorstwa dotyczàca adolescencji [1]. To ksià˝ka o dorastajàcych dzie-

ciach i ich rodzicach, o czasie, kiedy m∏ody cz∏owiek jest w kryzysie,

a dorastanie okazuje si´ trudnym zadaniem, kiedy odkrywa on, ˝e ra-

dzenie sobie z transformacjà tego okresu jest nie∏atwe. Czy ten kryzys

okresu dojrzewania jest inny ni˝ by∏ przed laty? Czy si´ zmieni∏?

MMiicchheell  VViinncceenntt:: Formy wyra˝ania kryzysu w okresie adolescencji zmie-

ni∏y si´. Ale powiedzia∏bym, ̋ e sytuacja dojrzewajàcego m∏odego cz∏o-

wieka jest taka sama. Jest to spowodowane tym, ̋ e zarówno dziewcz´-

ta, jak i ch∏opcy przechodzà w tym okresie proces transformacji cia∏a

i swoich relacji. Relacji w rodzinie, stosunku do swoich rodziców i do

Êwiata zewn´trznego. Jest oczywiste, ̋ e jest to okres, w którym dziec-

ko dotychczas w stu procentach zale˝ne od rodziny, teraz jako adole-

scent z pomocà rodziny usi∏uje staç si´ niezale˝ne. Zadaniem tego

okresu jest osiàgni´cie autonomii i niezale˝noÊci osoby doros∏ej. Jest

to proces, który rozpoczyna si´, gdy koƒczy si´ dzieciƒstwo i koƒczy,

kiedy osoba mo˝e byç uznana za doros∏à. Stwierdzam w tej ksià˝ce

przede wszystkim, ˝e jest mo˝liwe stworzenie jasnego obrazu trans-

formacji okresu adolescencji korzystajàc z punktu widzenia Zygmun-

ta Freuda (1905), opisujàcego transformacj´ seksualnoÊci zwiàzanà

z transformacjà okresu dojrzewania p∏ciowego. Okres dojrzewania p∏cio-

wego jest aspektem biologicznym tego zagadnienia. Podczas gdy piszàc

o umgestaltungen, co zosta∏o prze∏o˝one na j´zyk francuski najpierw

jako transformations, a teraz jako métamorphosis, co podkreÊla zna-

czenie przeobra˝eƒ, które majà miejsce w tym okresie. 
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SS..  MM.: Jakie podstawowe tezy przedstawia Pan w swojej ksià˝-

ce?

MM..  VV.: Moim wk∏adem w badania nad okresem adolescencji

jest opisanie trzech pozycji tego okresu. Wielu badaczy uwa-

˝a∏o, ̋ e adolescencja ma swój poczàtek, rozwój i swój koniec.

To, co proponuj´, to rozwa˝enie trzech pozycji okresu ado-

lescencji. Ró˝ni si´ to podejÊcie na przyk∏ad od opisu Petera

Blossa, który mówi o pi´ciu stadiach adolescencji. Moja kry-

tyka Petera Blossa dotyczy tego, ˝e jego opis w∏àcza wiele

heterogenicznych elementów. Podczas gdy mój model ado-

lescencji jest spójny z freudowskiego punktu widzenia, w od-

niesieniu do seksualnoÊci i funkcjonowania umys∏owego. 

Pierwszà pozycjà, którà opisa∏em, jest chaos. Chaos oznacza

okres, kiedy to, co by∏o w dziecku zorganizowane staje si´

zdezorganizowane, chaotyczne. Jest to na przyk∏ad czas,

w którym dziecko, którego karmienie nie sprawia∏o trudno-

Êci, zaczyna stwarzaç trudnoÊci zwiàzane z jedzeniem.

W wi´kszym stopniu dotyczy to dziewczàt, ale ch∏opców tak-

˝e mo˝e dotknàç anorexia nervosa. 

Drugà opisanà przeze mnie pozycj´ nazwa∏em centralnà po-

zycjà narcystycznà w adolescencji. Jest to sytuacja, z którà

styka si´ ka˝da rodzina, i która wprawia wi´kszoÊç rodziców

w przygn´bienie – kiedy dziecko, dotàd ca∏kiem ufne, majà-

ce zwyczaj rozmawiania z rodzicami, wycofuje si´ z tego kon-

taktu. Woli rozmawiaç z osobami w swoim wieku. 

Trzecia pozycja to okres, w którym ch∏opcy i dziewcz´ta za-

czynajà interesowaç si´ sobà i czerpaç przyjemnoÊç z bycia

we dwoje. To tak˝e okres, kiedy mogà pojawiaç si´ doÊwiad-

czenia homoseksualne, i w którym zdarzajà si´ próby samo-

bójcze. 

Ka˝da z tych trzech pozycji to specyficzny typ relacji z obiek-

tem i specyficzny typ obron, poniewa˝ l´ki prze˝ywane przez

m∏odego cz∏owieka, w ka˝dym z tych okresów sà ró˝ne.

Wczesnoadolescencyjny chaos to okres, kiedy trzeba sobie

radziç z l´kami przeÊladowczymi. W okresie centralnej po-

zycji narcystycznej l´k ma charakter depresyjny i mogà byç

stosowane przeciwko niemu obrony maniakalne; zaczyna roz-

wijaç si´ reparacja. Powiedzia∏bym, ˝e zaczyna ona rozwijaç

si´ ponownie, poniewa˝ dziecko przejawia∏o ju˝ wczeÊniej

takie mechanizmy obronne – we wczesnym dzieciƒstwie.

W trzeciej pozycji ustanawiana jest genitalna, edypalna orga-

nizacja. Jest to okres, kiedy rozwój autentycznego superego

sprawia, ˝e adolescent mo˝e ju˝ troszczyç si´ o samego sie-

bie. To czyni go autonomicznym. Razem z moim przyjacie-

lem, profesorem Samem Tyano z Tel-Avivu, opisaliÊmy ten

rozwój jako czwarty czynnik organizujàcy ˝ycie psychiczne

– odnoszàc si´ do trzech zjawisk z okresu dzieciƒstwa, opi-

sanych przez Rene Spitza, (pierwszy uÊmiech, pierwszy l´k

w konfrontacji z obcym, zdolnoÊç do powiedzenia nie). Ado-

lescencja to bardzo wa˝ny okres w ˝yciu, który jest trudny

dla ka˝dego dorastajàcego cz∏owieka, chocia˝ w przewa˝ajà-

cej wi´kszoÊci fenomenologicznie kryzys si´ nie ujawnia. Przy-

j´ty model zapewnia lepsze rozumienie tego, czego doÊwiad-

czajà adolescenci, i mo˝e pomóc w zorganizowaniu im

w∏aÊciwego otoczenia i w∏aÊciwego wsparcia. Terapeucie pro-

ponuje bardziej adekwatne nastawienie w odniesieniu do po-

trzeb okresu adolescencji. 

S. M.: Czy mo˝e Pan powiedzieç coÊ na temat relacji w tym

okresie? 

MM..  VV.: Zacznijmy od opisu wyboru obiektu, opisu dokona-

nego przez Sigmunda Freuda w jego pracy z 1914 roku „On

Narcissism”. Narcyzm to bardzo wa˝na nowa koncepcja w teo-

rii freudowskiej. Bardzo istotne spojrzenie, aby móc zrozu-

mieç zjawiska kliniczne. Pierwszym obiektem dla dziecka sà ro-

dzice razem z cz´Êciami ich cia∏a, które majà szczególne

znaczenie dla dziecka: sà to piersi matki i ojcowski penis. Freud

nazywa∏ te obszary, razem z ustami i odbytem, erogennymi

obszarami seksualnego cia∏a. Jest ca∏kiem oczywiste, ̋ e na po-

czàtku adolescencji, to co by∏o zorganizowane w dzieciƒstwie,

jest teraz zdezorganizowane. To jest chaos. W tym czasie re-

lacja jest regresywna z cechami oralnymi i analnymi. Podczas

gdy w czasie centralnej pozycji narcystycznej seksualnoÊç sku-

pia si´ w obszarach genitalnych. Tote˝ wybór obiektu nie jest

dokonywany wed∏ug orientacji anaklitycznej. Anaklityczna

orientacja wed∏ug Freuda opisuje, jak wybiera si´ albo kobie-

t´, która karmi∏a albo m´˝czyzn´, który chroni∏, co jest bar-

dzo typowe dla roli rodziców w dzieciƒstwie. Ale w okresie

adolescencji, na podstawie wyboru narcystycznego jest mo˝-

liwe zdaniem Freuda dokonanie wyboru wed∏ug czterech spo-

sobów: 1. kogoÊ, kto jest jak ty sam, i to dotyczy homoseksu-

alnoÊci, która mo˝e byç rozpatrywana jako relacja narcystyczna.

2. mo˝esz wybraç kogoÊ, kim by∏eÊ poprzednio i to dotyczy

pedofilii. 3. mo˝esz wybraç tego, kim chcia∏byÊ byç – jako po-

staç idealnà. Geniusz Freuda odkry∏ czwarty (4.) typ wyboru

obiektu, który jest wed∏ug mnie najwy˝szej wagi w okresie

adolescencji. Ma to zwiàzek z myÊlà Freuda, ̋ e zarówno ch∏op-

cy, jak i dziewcz´ta sà dzieçmi matki i ojca, majà mo˝liwoÊç

identyfikowania si´ z obojgiem rodziców, z kobietà i m´˝czy-

znà, z m´skà i kobiecà to˝samoÊcià. JeÊli pomyÊlimy o tym bi-

seksualnym uk∏adzie psychicznym ludzkiej osobowoÊci, po-

wstaje idea, ̋ e w okresie adolescencji mo˝esz dokonaç wyboru

wed∏ug wyboru narcystycznego wybierajàc to, co by∏o cz´-

Êcià ciebie. Powiedzmy, ˝e na przyk∏ad ch∏opiec, zaintereso-

wany obojgiem rodziców, jest kierowany zarówno w stron´

m´skiej, jak i ˝eƒskiej identyfikacji. To b´dzie odgrywaç wa˝-

nà rol´ w okresie dorastania, poniewa˝ ch∏opiec ten jako ch∏o-

piec mo˝e wybraç dziewczyn´, z którà chcia∏by obcowaç, ale

nie jako osob´ o ca∏kiem innej seksualnej p∏ci, lecz jako nar-

cystyczny wybór relacji. Zgodnie z czwartym rodzajem wybo-

ru narcystycznego ch∏opak mo˝e wybraç dziewczyn´ jako ko-

goÊ, kim móg∏by si´ staç, jeÊli urodzi∏by si´ dziewczynà, a nie

ch∏opcem. Tote˝ wybór przez ch∏opca w wieku adolescencji

relacji z dziewczynà, która jest identyfikowanà z jego ˝eƒskà

cz´Êcià, b´dàcà wynikiem identyfikacji w dzieciƒstwie, jest

wyborem heteroseksualnym z punktu widzenia fenomenolo-

gicznego, ale z punktu widzenia metapsychologicznego jest

wyborem narcystycznym. Jest to bardzo wa˝ne, poniewa˝

sprawia, ˝e jest mo˝liwe dla ch∏opca w okresie adolescencji

zbli˝enie z dziewczynà, która jest w tym czasie „Innym”. S∏o-

wo Inny przypomina l´ki narastajàce na poczàtku wobec Ob-

cego w pierwszym roku ˝ycia, doÊwiadczenie, które przypo-

mina, ˝e obcy mo˝e zagra˝aç. Wiemy o tak wielu ch∏opcach

i dziewcz´tach, a póêniej doros∏ych, którzy b´dàc w tak wiel-

kim l´ku, bardzo si´ bojà napotkaç Innego, kogoÊ odmiennej

p∏ci. Prowadzi to do ogromnych trudnoÊci w ich ˝yciu seksu-

alnym. To wielka strata, je˝eli w wieku adolescencji, poprzez

swojà narcystycznà identyfikacj´, cz∏owiek nie ma szansy zbli-

˝yç si´ do Innego.
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SS..  MM..: Co mo˝emy powiedzieç o wyborze obiektu osób doro-

s∏ych? Czy ten czwarty typ wyboru obiektu jest ostateczny?

MM..  VV.: Czwarty typ relacji narcystycznej jest relacjà z kimÊ,

kim móg∏byÊ byç sam. To dlatego Freud nazywa to narcy-

stycznà identyfikacjà. Ale zmiana w doros∏y wybór obiektu

jest zmianà w relacj´ z innà osobà, która nie jest ju˝ wybo-

rem narcystycznym, ale zwyczajnie innà osobà, którà mo˝na

zaakceptowaç bez l´ku. Po uprzednim zaznajomieniu si´ z tym

kimÊ Innym w narcystycznej identyfikacji, on/ona jest teraz

akceptowana jako odmienna od nas osoba. W przesz∏oÊci nar-

cyzm by∏ postrzegany negatywnie. Natomiast ja myÊl´ o nar-

cyzmie w bardzo pozytywny sposób, poniewa˝ pozwala on na

zaznajomienie si´ z innymi. Biblia mówi „kochaj innego, tak

jak kochasz samego siebie”. Tote˝ pomaga on kochaç inne-

go i innà p∏eç w sposób, w jaki potrafisz kochaç siebie. A spo-

sób, jak kochaç siebie, zosta∏ nam przekazany bardzo wcze-

Ênie w naszym ˝yciu, przez rodziców. 

SS MM. Dzi´kuj´ za rozmow´.

Warszawa, grudzieƒ 2005
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