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M ałgorzata Kępczyńska

AKSJOLOGICZNE ZAŁOŻENIA PSYCHIATRII HUM ANISTYCZNEJ

Rewolucja, jaką w psychologii zapoczątkował Freud, jeszcze się nie
skończyła, więc tym bardziej owocne może być przyjrzenie się, w jakim
zmierza kierunku i jakie może mieć znaczenie dla rozwoju filozoficznych
rozważań o człowieku. Mówienie o kierunku rozwoju zamiast o wielu
kierunkach jest niewątpliwym uproszczeniem, jeśli zważyć sytuację współczesnej
psychologii, lecz uproszczeniem dopuszczalnym, jeśli wziąć pod uwagę to,
co wyznacza ciągłość, pewną konsekwencję (jedność), wspólne cechy tego
rozwoju. Uproszczenie to oparte jest zatem na przekonaniu, iż w całej
ewolucji nurtu wywodzącego się bardziej lub mniej bezpośrednio z klasycznej
psychoanalizy freudowskiej obecnych jest (explicite lub implicite) przynajmniej
kilka stałych założeń i twierdzeń, wspólnych dla wielu rozgałęzień tego
nurtu. Tym, co je łączy, jest przede wszystkim:
1. Uznanie nieświadomości za aktywną stronę psychiki i przyjęcie
nieświadomych mechanizmów ustanawiania i przywracania równowagi psy
chicznej w życiu zarówno jednostek, jak i zbiorowości ludzkich;
2. Uznanie nieświadomych aspektów psychiki za próg przechodzenia
porządku animalnego w porządek ludzki (etyczny);
3. Przyjęcie sensownej struktury nieświadomości;
4. Zam iar terapeutyczny ukierunkowany na uświadomienie sobie przez
człowieka (pacjenta) nieświadomych mechanizmów i motywacji własnych
zachowań, uczuć i myślenia, przy czym zadaniem byłoby zastąpienie
nieświadomych i nieautentycznych dotąd motywacji i zachowań przez
motywacje i zachowania świadome, oraz odnalezienie i akceptacja własnej,
indywidualnej drogi życia i rozwoju;
5. Wprowadzenie d i a l o g i c z n e g o charakteru terapii, to znaczy takiej
terapii, w której wiodącym czynnikiem jest dyskurs między terapeutą
a pacjentem lub między samymi pacjentami (dlatego też właśnie wszystkie
kierunki uznające jakąś formę takiej terapii można objąć nazwą „psychiatria
humanistyczna”).
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Banalne jest już dziś twierdzenie, że psychoanaliza definitywnie podważyła
racjonalistyczną koncepcję podm iotu jako „przeźroczystego” dla siebie i sobą
władającego ego cogito. Z drugiej strony podważyła też naturali styczną
koncepcję podmiotu, upatrującą w kulturze przedłużenie mechanistycznie
rozumianej animalności. Odkrycie przez Freuda dynamiki nieświadomo-świadomego życia biopsychicznego człowieka, pokazanie zakorzenienia egzystencji
podmiotowej w p r a g n i e n i u dało także możliwość nowego spojrzenia na pro
blem kształtowania się istoty indywidualnej świadomości moralnej. Nieprzy
padkowe jest, z tego punktu widzenia, wiązanie ze sobą, w rozmaitych kon
cepcjach psychoterapeutycznych, świadomości moralnej i zdrowia psychicznego.
Freud, zmierzając do rozszyfrowania genezy i struktury zaburzeń psy
chicznych, zmierzał zarazem do wskazania warunków tego, co rozumiał
pod pojęciami „norm alności” czy „zdrowia psychicznego” . Wydaje się, że
tak freudowska, jak i każda inna koncepcja choroby i zdrowia psychicznego
jest nie tylko (i nie zawsze przede wszystkim) teorią naukową, ale także
filozoficznym wyznaniem wiary, którego istotnym składnikiem jest opcja na
na rzecz określonych wartości. Problem, w jaki sposób wartości te są
(i czy muszą być) uwikłane w koncepcje człowieka, stanowiące ich podbudowę
teoretyczną, jest właśnie przedmiotem poniższych rozważań.
W odniesieniu do psychoanalizy freudowskiej problem ten można sformu
łować następująco: czy, a jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego, jest
możliwe przejście od „fałszywej” świadomości moralnej superego do „prawdzi
wej” (opartej na zasadzie świadomego wyboru celów i wartości) świadomości
moralnej eg o l Próba wyjaśnienia tej kwestii wymaga przypomnienia, choćby
bardzo schematycznie i krótko, freudowskiej struktury dynamiki życia psy
chicznego.
Stroną generującą historię ludzkiego życia jest nieświadomość pierwotna
w tym sensie, iż jest ona źródłem energetycznym rozwoju psychiki oraz ekspresją
najbardziej fundamentalnych potrzeb i funkcji biopsychicznych. Energię tę
można utożsamić z libido. Podkreślanie przez Freuda seksualnego aspektu
libido , jakkolwiek by było dyskusyjne, zwraca uwagę na fakt, którego Freud
jako terapeuta-praktyk nie mógł przeoczyć, że najbardziej destrukcyjne dla
psychiki skutki ma blokada popędów związanych z potrzebami afektywnej
komunikacji z otoczeniem. Do sprawy tej powrócimy jeszcze później.
Towarzysząc zawsze świadomości, nieświadomość kształtuje nie tyiko
same działania, ale także, zwłaszcza w późniejszych okresach życia, motywacje
działań. Stąd istotny dla rozwoju osobowości jest sposób, w jaki przebiega
rozwój świadomości, interferencja świadomości i nieświadomości, oraz sposób,
w jaki zablokowanie dynamiki tej interferencji powoduje zablokowania,
na różnych poziomach, rozwoju i ekspresji ego-subiektywności.
Id, ego i superego stanowią trzy postacie i zarazem stadia rozwoju
energii biopsychicznej. Mianem id określa się niezróżnicowaną, nieosobową
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energię instynktów i popędów, których działanie nigdy nie staje się dostępne
świadomości inaczej, jak poprzez odległe objawy, ujawniające się tylko w spo
sobach, na jakie ego próbuje pokonywać wewnętrzne konflikty i trudności
oraz w niepowodzeniach tych prób.
Początek kszałtowania się ego i superego jest wspólny, lecz podczas
gdy superego kształtuje się zasadniczo całkowicie w dzieciństwie, to rozwój
ego jest powolny i można mówić o jego ukształtowaniu się dopiero
w odniesieniu do początków dorosłego życia. Popędowy i pragnieniowy
charakter id jest w drastyczny sposób represjonowany przez superego.
Superego cenzuruje i dokonuje wyparcia lub stłumienia nieświadomych treści
sprzecznych z systemem nakazów, zakazów i norm społecznych, stosowanie się
do których jest warunkiem akceptacji danej jednostki (dziecka) przez otoczenie
i przez siebie samą. „Zasługą” superego jest także racjonalizacja, akceptacja
i absolutyzacja tych represyjnych, zewnętrznych norm; zaś motywacje przyjęcia
jako własnych wartości odpowiadających tym normom pozostają nieświadome.
Dlatego można mówić o „fałszywej” (w sensie — niesamowiednej) świa
domości moralnej superego, czy o „nieświadomej” moralności superego1.
Ego jest z tych trzech (id. ego, superego ) instancją najwyższą; ma ono
możliwość zdobywania „prawdziwej” (świadomej) samowiedzy, ono też powinno
zdominować dwie pozostałe instancje. Trudności i zahamowania w realizacji
tych możliwości związane są ze ścisłą współzależnością id, ego i superego.
Wszystkie funkcjonalne zaburzenia psychiczne mogą być potraktowane
jako efekty konfliktów i sprzeczności między tymi trzema instancjami
psychiki. Jeżeli, na przykład, nieświadome pragnienie nie przeciwstawia
się wymaganiom superego, to może ono przejść do świadomości i być
dostosowywane do rzeczywistości, a następnie realizowane. N atom iast w wy
padku, gdy roszczenia superego są zagrożone przez dążenia id, dążenia
te zostają stłumione lub całkowicie wyparte, w zależności od ich siły
i siły superego. Superego „nie chce o nich wiedzieć” . Lecz nawet wyparte
czy stłumione, nieświadome dążenia pozostają aktywne, szukając jakby sposobu
przedostania się do świadomości. Zrepresjonowane przez superego, realizują
się w różnorakich zastępczych formach aktywności, których właściwe motywacje
nie są uświadamiane i odczytywane przez podmiot. Jeśli stłumione dążenia
nie znajdują zastępczego (prowizorycznego) ujścia w zachowaniach (obsesje,
lęki, czynności zastępcze, omamy, urojenia itd.), częstokroć powodują
różnorakie schorzenia somatyczne, na zwalczaniu których (często bezskutecz
nym) koncentrują się energia psychiczna ego — w takim przypadku jedynym
sposobem kontaktu nieświadomości ze świadomością jest „zaangażowanie”
tej ostatniej w zainteresowanie chorobą i zwalczanie jej.
1
W. Huber, H. Piron, A. Vergotte, La psychanalyse, science de l ’homme, Bruxelles 1964;
Ch. Odier, Les deux sources de la vie morale, Neuchâtel 1947.
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Godząc się na ujęcie roli ego jako czynnika, którego zadaniem jest
nieustanne konstytuowanie związków między nieświadomością a światem
otaczającym (świadomością podm iotu działania w tym świecie) oraz ustana
wianie równowagi między pragnieniami id, imperatywami superego i deter
minantami zewnętrznymi aktywności w otoczeniu2, można określić cel
klasycznej terapii psychoanalitycznej. Generalnie rzecz ujmując, terapia ta
polega w pierwszym rzędzie na doprowadzeniu pacjenta do uświadomienia
sobie roli, jaką w jego myśleniu i działaniu odgrywają nieświadome moty
wacje, pragnienia, uczucia. W efekcie pacjent ma uświadomić sobie własną
chęć i możliwości zastąpienia motywacji nieświadomych świadomymi, co
z kolei prowadzi do realizacji lub sublimacji stłumionych nieświadomych
dążeń. W ten sposób następuje otwarcie drogi dalszego rozwoju ego. Trzeba
przy tym pamiętać, że realizacja nieświadomych dążeń (a szczególną jej
form ą jest też sublimacja) nie oznacza powrotu do id i prostego, bez
pośredniego zaspokojenia wszystkich jego roszczeń. Właściwie w ogóle nie
można mówić o „roszczeniach” id, chyba tylko o tyle, o ile zaznacza się
w ten (nieudolny) sposób jego imperatywną, pragnieniowo-popędową naturę.
Jednak skuteczność terapii psychoanalitycznej wydaje się wątpliwa, jeśli
przyjąć, że warunkiem wystarczającym owej skuteczności ma być uświado
mienie sobie przez pacjenta (w sensie zdobycia racjonalnej wiedzy o za
leżnościach przyczynowo-skutkowych) prawdziwych przyczyn jego neurotycz
nych dolegliwości (przyjmując nawet, że uświadomienie to wiąże się na ogół
z silnym przeżyciem emocjonalnym). M ożna bowiem wtedy przedstawić
sobie taki oto obraz; Człowiek, który podczas terapii psychoanalitycznej
uprzytomnił sobie i zakomunikował źródła własnych neurotycznych cierpień,
znajduje się teraz w sytuacji płynącego w dziurawej łodzi, którem u rzucono
kamizelkę ratunkow ą (wiedza), lecz on nie wie, jak z niej skorzystać.
Jeśli jest dosyć opanowany i inteligentny, sam wpadnie na sposób. Jeśli
nie, to albo utonie, albo też zdąży go wyratować inna, cała łódź. Jeżeli
ego jest dość rozwinięte, jeśli psychiczne cierpienia i kłopoty są tylko objawem
integrowania osobowości na wyższym poziomie rozwoju, objawem bolesnego
procesu przyjmowania (akceptacji) i przetwarzania treści nieświadomych, to
człowiek taki w istocie albo wcale nie potrzebuje, albo też potrzebuje
w minimalnym stopniu pomocy psychoterapeuty. N atom iast jeśli ego jest
słabe i niekrytyczne w stosunku do dyrektyw superego, to skutek terapii
będzie krótkotrw ały lub zgoła żaden. Uświadomienie sobie źródeł własnych
cierpień i chorobliwych zachowań może na krótki czas uwolnić od poczucia
lęku i winy (oraz ich skutków), ale za lada przyczyną mogą one wrócić,
i wracają. W iadomo zresztą o pacjentach, którzy po wielekroć wracają do

2 D. Saada, L ’heritage de Freud , 1966.
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psychoanalityka, o tych, którzy nigdy nie chcą przerwać terapii czując, że
nie mogą zdać się na własne siły; każda nowa sytuacja czyni na powrót
ich ego ofiarą walki id i superego. W iadomo też o tych, którzy nie wracają,
bo wybrali świat neurotycznych urojeń i marzeń popadając w obłęd i w ten
sposób pokonując trudności związków z otoczeniem. Czy w takim razie
największe „szczęście” w uwalnianiu się od cierpień psychicznych i ich
konsekwencji będą mieli ci, u których nastąpi wtórne wzmocnienie superego
(a może to nastąpić, jeżeli łatwiej jest infantylnemu ego zaakceptować
enzurę superego, niż zdobyć się na odrzucenie dotychczasowego sposobu
myślenia o świecie i o sobie, skoro odrzucenie to wiąże się zawsze
z utratą równowagi — chorobliwej, bolesnej, ale jednak równowagi)?
Otóż gdyby za cel terapii uznać jedynie uwolnienie od cierpień, przy
wrócenie j a k i e j k o l w i e k równowagi, to jest obojętne, czy zwycięstwo będzie
po stronie ego czy superego ; świadomość fałszywa i świadomość prawdziwa
byłyby w takim razie równouprawnione. Lesz sam Freud m ów ił— „Gdzie
było id, winno nastać ego". To dopiero ego na możliwość (środki) stać
się podm iotem prawdziwie ludzkim — świadomym, wolnym, społecznym —
właściwym podmiotem moralnym. M a to być podm iot autonomiczny zarówno
wobec id, jak i wobec superego.
N a czym jednakże ma polegać autonom ia ego w stosunku do id i super
ego ? Nie może tu, rzecz jasna, chodzić o bezwzględną niezależność, nieuwarunkowaną wolność i samowiedzę podm iotu świadomego. Jeżeli świa
domość jest zadaniem nigdy nie ukończonym i panowaniem zawsze zagrożonym
(a tylko tak właśnie można traktować świadomość po odkryciach psycho
analizy), to autonom ia może oznaczać jedynie zdolność do nieprzerwanego
podejmowania tego zadania i możliwość chwilowych zwycięstw panowania.
Nie może być ona równoznaczna z uniezależnieniem się całkowitym od
apodyktyczności popędów z jednej strony, i od terroru superego z drugiej.
Zależność bowiem, czy też raczej współzależność ego i pozostałych dwu
instancji, jest nieredukowalna. Ale zależność (rozumiana jako uwarunkowanie)
niekoniecznie oznacza poddaństwo. Może przede wszystkim oznaczać, i w tym
przypadku właśnie oznacza, dialektyczną współpracę. I tylko to możemy
mieć na myśli postulując autonom ię ego: że może ono wracać po wielekroć
do swych początków, czerpiąc z nich pouczenie co do własnych uwarunkowań
i możliwości. Tylko interpretacja historii świadomości, naznaczonej w sposób
ciągły działaniem sił pierwotnych w stosunku do świadomości refleksyjnej,
może doprowadzić do wyłonienia rzeczywistych podstaw podmiotowości
moralnego ego.
Pojęcia autonom ii, równowagi, samowiedzy, dojrzałości, odpowiedzialności
itp. są istotnymi składnikami kategorii zdrowia psychicznego w wielu jego
definicjach. Pojęcia owe zawierają tu, przynajmniej pośrednio, sens etyczny,
ponieważ określane za ich pom ocą właściwości czy zdolności mogą być
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traktowane jako warunki pojawienia się i kształtowania, własnych, prawdzi
wych („autentycznych” ) wyborów wartości i norm moralnych.
Proces psychoterapii jest, we wszystkich swoich odmianach, próbą przy
wrócenia czy też zdobycia przez podm iot umiejętności i chęci kształtowania
własnej świadomości moralnej. Bowiem w każdej niemal postaci neurozy
mamy do czynienia z brakiem tych umiejętności. Jego skutkiem jest auto
matyzm (często ukryty) nie tylko samych zachowań, ale także automatyzm
kształtowania i realizowania hierarchii wartości oraz oceniania, wartościowa
nia postępowania własnego i postępowania innych. (Neurotyczne jednostki,
tak samo jak neurotyczne społeczności zawsze będą najgorętszymi zwolenni
kami silnie skodyfikowanych i zrytualizowanych systemów etycznych).
Zdobycie wskazanej umiejętności zakłada konieczność osiągnięcia jakiegoś
rodzaju rozumienia własnych pragnień, możliwości, powinności oraz warunków
ich realizacji. Osiągnięcie zaś tego rozumienia zdaje się być możliwe tylko
w jeden sposób — poprzez wgląd w historię własnej świadomości i w ślady,
jakie historia ta wyciska na teraźniejszości; wgląd, który nie może być
i nie bywa dokonywany tylko indywidualnie, ponieważ to, co kiedyś
•.zostało odrzucone czy zanegowane, nie może być przywrócone świadomości
inaczej, jak poprzez drugiego (jakakolwiek byłaby forma jego obecności),
który jest swoistym „lustrem ” . Jest on tym, który wszystko przyjmuje —
i to, co jawne, i to, co ukryte, i który też dlatego pomaga odczytać
obraz pełny. Psychoterapeuta — „drugi, który wszystko przyjmuje” . Nie
jednoznaczność tej formuły może stwarzać, między innymi, pozór niedyrektywności i neutralności aksjologicznej psychoterapii i psychoterapeuty.
„Przyjąć” może znaczyć: milcząco tolerować. Ale „przyjąć” może też
znaczyć — akceptować i wziąć jakiegoś rodzaju odpowiedzialność za losy
tego, co i kogo się przyjmuje. I wyłącznie to drugie znaczenie „przyjęcia”
może mieć miejsce w wypadku relacji psychoterapeuta—pacjent, jeśli relacja
ma być efektywna. To terapeuta wprowadza pacjenta na drogę intepretacji
i rozumienia własnej jego historii oraz aktualnego kształtu jego związków
ze światem, i to terapeuta musi wiedzieć, dlaczego należy tą drogą pójść.
Taka wiedza z kolei zakładać musi perspektywę celu. Przez pryzm at tego
celu stawiane są diagnozy, formułowane liczne i różne definicje choroby
i zdrowia psychicznego, oceniane stadia i efektywność terapii, opracowywane
jej metody. Dopiero w świetle tego celu nabierają treści takie pojęcia, jak:
autonom ia, równowaga, dojrzałość itd. Oznacza to, iż pewne wartości
uznawane przez psychoterapeutę za fundamentalne, wpływają na dobór
środków (sposobów) zapewniających osiągnięcie przez pacjenta stanu odpo
wiadającego przyjętej przez terapeutę koncepcji zdrowia psychicznego. Gdyby
nawet przyjąć, że pojęcia takie, jak: autonom ia, wolność, dojrzałość, rozwój,
równowaga itd. odnoszą się jedynie do warunków formalnych kształtowania
własnej postawy etycznej, to przecież pojęcia te zmieniają swoje znaczenie
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w zależności od celu, jakiemu realizacja tych warunków ma służyć. Jest
wręcz nieprawdopodobne, żeby pojęciom tym można było nadać jakiś sens
ogólny i jednoznaczny, niezależny od innych, fundamentalnych wartości.
Stawia to pod znakiem zapytania możliwość niedyrektywności wszelkiej
psychoterapii w zakresie wartości, a ściślej, w zakresie wartości moralnych.
Dla Freuda motorem rozwoju psychicznego jest ostatecznie konfliktowy
charakter popędów życia i śmierci; przy czym konfliktowość ta ujawnia
się dopiero przy wejściu obu tych popędów w nieredukowalnie konfliktową
sytuację ludzkiego życia, jaką jest sytuacja wszelkich procesów wychowania
i współżycia człowieka z innymi ludźmi w kulturze. Od tego momentu
płaszczyzną konfliktu jest płaszczyzna opozycji między z a s a d ą p r z y 
j e m n o ś c i a z a s a d ą r z e c z y w i s t o ś c i . Inaczej mówiąc, jest to opozycja
między libido a rozumem, między naturą a kul t urą3. Jakkolwiek, przy pewnej
interpretacji pojęcia libido, opozycja ta rozum iana być może co najwyżej
jako względna; Freud sam, w rozważaniach nad libido, odsyła nas do pojęcia
Erosa platońskiego, to zaś nie pozwalałoby na ujmowanie libido tylko jako
pragnienia zaspokojenia seksualnego. Jeśli zaś platoński Eros jest pragnieniem
tego, czego nie posiada, to jest pragnieniem wszechobejmującej jedności
przeciwieństw, dzięki którym istnieje, jest więc pragnieniem nigdy nie
wyczerpywalnym; „[...] nie jest on wprawdzie dobry ani piękny, nie jest też
jednak szpetny ani zły. Jest natom iast czymś pośrednim między jednym
a drugim. Zrodziła go Bieda, która poczęła go z Dostatkiem — teraz mści
się na nim dwoistość natur rodziców. Znajdując się między pełnią i brakiem
nie jest też ani bogiem, ani człowiekiem, spełnia za to rolę pośrednika
między nimi. [...] To wewnętrzne pęknięcie jest jednak u niego głównym
motorem jego aktywności i jego zachowania się w życiu” 4.
Freudowski człowiek pierwotnie jest poza moralnością, poza chorobą
i zdrowiem psychicznym. Narodziny świadomości moralnej, która pojawia
się zresztą dość późno w rozwoju ontogenetycznym człowieka, związane są
ściśle ze stopniem rozwoju superego, ten zaś z kolei uzależniony jest od
stopnia represywności społecznie akceptowanych norm i wartości w stosunku
do popędów. Świadomość „pseudom oralna” , będąca funkcją superego, jest
więc wyłącznie pochodną społecznie wykształconego poczucia wi ny5; lecz
jak pojawia się „prawdziwa” świadomość m oralna ego ?
Otóż może się ona pojawić, ponieważ istotą ego jest rozum, dzięki
którem u ego może zdobyć wiedzę o sobie samym. Taką wiedzę, która
pozwoli rozszyfrować stałe mechanizmy kształtujące „pseudom oralność”

3 Z. Freud, Człowiek, religia, kultura, W arszawa 1967.
4 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, K raków 1981, s. 162.
5 W. Huber, H. Piron, A. Vergotte, op. cit.
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superego i zastąpić tę ostatnią przez świadomość m oralną samoświadomą

i racjonalną, autonomiczną w stosunku do nieświadomości. Właściwa świa
domość m oralna powstaje więc w efekcie demistyfikacji, demaskacji nie
świadomej (w sensie „niesamowiednej” ) i nerwicogennej pseudomoralności
superego. Znaczyłoby to wszakże, iż świadomość m oralna ego jest czysto
formalna, ogranicza się w zasadzie tylko do świadomości konieczności prawa
moralnego, którego zawartość może być arbitralnie przez rozum ustalana6.
Jeśli byłyby jednak jakieś podstawy i reguły tego ustalania, to pochodzić
one mogą jedynie z obiektywnej wiedzy naukowej. Tylko ona może stanowić
busolę, wedle której człowiek (i cała kultura) może pokierować swoim losem.
Rozum pełniłby tu zatem funkcje prawodawcy. Lecz racjonalność jego
rozstrzygnięć w tej mierze byłaby przecież czymś innym niż racjonalność
XIX-wiecznych nauk przyrodniczych, na której, bądź co bądź, Freud opierał
wszelkie swe nadzieje dotyczące przyszłości kultury. Racjonalność ta jest
wszakże kategorią pragmatyczną. Wobec tego o racjonalności (czegokolwiek)
można by mówić tylko w odniesieniu do określonego celu, który musi
zostać wybrany spośród wielu możliwych. Jeśli to samo ma dotyczyć
racjonalności świadomości moralnej, to oczywiście może istnieć wiele różnych
treściowo systemów moralnych (także wzajem sprzecznych), jednakowo zgod
nych z samoświadomą i racjonalną świadomością m oralną. Z czego łatwo
o wniosek — drogi wielu psychiatrom niedyrektywistom — że zdrowie psychicz
ne nie implikuje wyboru danego, określonego systemu wartości moralnych.
Lecz można podejrzewać, że wniosek ten byłby w pełni prawomocny tylko
w jednym przypadku, mianowicie wówczas, gdyby zdrowie psychiczne
oznaczało jedynie sprawność realizowania świadomie wybranych wartości,
niezależnie od tego, jakie by to były wartości. Pominąwszy fakt, że takiej
definicji zdrowia psychicznego nie ma i przyczyny, dla których być jej
nie może, zauważmy, iż zawsze pozostaje problem r a c j i przyjęcia takiej
lub innej koncepcji zdrowia psychicznego. Rację taką stanowi zwykle pewien
w z o r z e c o s o b o w o ś c i , obejmujący zazwyczaj również pewien funkcjonujący
w danej kulturze i d e a ł m o r a l n y .
Dla Freuda zdrowie psychiczne oznaczało, jak można sądzić, umiejętność
realizowania wartości cenionych w kulturze przy minimum cierpień spo
wodowanych frustracją popędów. Frustracja ta jest nieunikniona, lecz nie
musi wiązać się neurozą, jeśli ego będzie wystarczająco silne, by korygować
pierwotne stłumienia popędów (aktywność superego) w kierunku „włączenia
ich w harmonię ego, poddania wpływom ze strony wszystkich innych dążeń
zawartych w ego” 1. (Nie znaczy to jednak, że nie można i nie trzeba
dążyć do zmiany aktualnej kultury w kierunku najmniej „nerwicogennej” ).
6 Ibidem.
1 Z. Freud, Poza zasadą przyjem ności, W arszawa 1975, s. 234.
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Zrozumiałe jest więc, że dla Freuda granica między chorobą a zdrowiem
jest płynna; „Nie sądzimy już, że zdrowie i choroba, normalność i nerwowość
są od siebie ostro oddzielone i że cechy nerwicowe trzeba uznać za dowody
ogólnej niższej wartości. Wiemy dziś, że objawy nerwicowe są tworami
zastępczymi pewnych stłumień, których mamy dokonać w toku naszego
rozwoju od dziecka do człowieka kulturalnego, że wszyscy wytwarzamy takie
twory zastępcze i że jedynie ilość, intensywność i dystrybucja tych tworów
usprawiedliwiają praktyczne pojęcie choroby i wniosek co do niższej wartości
konstytucjonalnej” 8.
Jednak założenia teoretyczne psychoanalizy freudowskiej nie wykluczają
w i e l u alternatywnych koncepcji zdrowia psychicznego. Opowiadając się za
jedną z nich, Freud kieruje się r a c j a m i m o r a l n y m i : pozytywną oceną
twórczości i negatywną oceną cierpienia. Teoretyczna koncepcja Freuda
natom iast wydaje się być neutralna etycznie. Nie tłumaczy ona także
pojawienia się etycznego „wymiaru” osobowości. W arunkiem pojawienia się
takiego wymiaru jest intersubiektywność. U Freuda jest wprawdzie obecny
obszar intersubiektywności (jest warunkiem wyłonienia się subiektywności
w tzw. s t a d i u m l us t r a) , lecz Freuda „fizykalistyczna” interpretacja
popędowego życia człowieka w rzeczywistości eliminuje intersubiektywność
jako fundam ent etyki innej niż ta, która jest pochodną fałszywej świadomości
moralnej superego. „ Ja” nie pragnie Drugiego jako siebie i siebie jako
Drugiego; „ja” jedynie zmuszone jest układać się z siłą, jaką reprezentuje
Drugi (inni); „Należy odrzucić istnienie pierwotnej, jeśli można tak powie
dzieć — naturalnej — zdolności rozróżniania między dobrem a złem. Zło
często bynajmniej nie jest czymś szkodliwym czy niebezpiecznym dla ego;
przeciwnie — bywa także czymś pożądanym i sprawiającym mu zadowolenie.
Tu więc przejawia się pewien obcy wpływ, który określa, co powinniśmy
nazywać dobrem, a co złem. Ponieważ własne odczucie nie zaprowadziłoby
wszystkich ludzi na tę samą drogę, przeto każdy człowiek musi posiadać
jakiś motyw, dla którego poddaje się on temu obcemu wpływowi. M otyw
ten można łatwo odkryć w bezradności człowieka i w jego zależności od
innych ludzi; najlepiej można go określić jako lęk przed utratą miłości.
Jeśli człowiek utraci miłość innych ludzi, od których jest zależny, to traci
on także ochronę przed licznymi niebezpieczeństwami, a przede wszystkim
naraża się na. niebezpieczeństwo, że silniejsi od niego dowiodą mu swej
wyższości, karząc go. Złem więc jest pierwotnie to, co grozi człowiekowi
u tratą miłości; trzeba go unikać z obawy przed tą utratą. Dlatego też
m ało istotne jest, czy popełniliśmy już zło, czy też dopiero chcemy je
popełnić; w obu przypadkach niebezpieczeństwo pojawia się dopiero wtedy,
kiedy odkrywa je jakiś autorytet” 9.
8 Ibidem , s. 438.
9 Z. Freud, Człowiek, religia, kultura, s. 294.
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We freudowskiej wizji człowieka nie ma miejsca na wartości moralne
jako wartości autonomiczne; jeśli nie czynię zła, to nie dlatego że to zło
właśnie, tylko dlatego, żeby nie utracić miłości innych, ponieważ ograniczyłoby
to możliwość zaspokajania popędów (przynajmniej w tym stopniu, na jaki
społeczność zezwala). M oralność jest składnikiem kultury. Jest to ów „obcy
(w stosunku do jednostki — M. K) wpływ, który określa, co powinniśmy
nazywać dobrem i złem” . Jednakże kultura jest właściwie tylko niezbędnym
r e g u l a t o r e m d y s t r y b u c j i przyjemności płynących z zaspokajania popędów
przez wszystkich jej uczestników. Generowane przez nią wartości moralne
mają więc w istocie charakter i n s t r u m e n t a l n y .
Zgoła inne podejście do problematyki wartości moralnych spotykamy
w większości nowszych koncepcji psychiatrii humanistycznej. Pojawia się tu
bowiem przekonanie, że nie można mówić o n a t u r z e l u d z k i e j bez
uwzględniania e t y c z n e g o w y m i a r u ludzkiego życia. Przekonanie to jest
obecne niezależnie od tego, jaki jest, wyrażony explicite, stosunek danego
autora do problemu natury ludzkiej. Nierzadko spotykamy w psychiatrii
humnistycznej twierdzenia w rodzaju: „N aturalnym stanem emocjonalnym
człowieka jest spontaniczna radość życia. N aturalną relacją pomiędzy dwojgiem
ludzi jest wielka serdeczność, porozumienie i współdziałanie” 10; „N atura
nie jest m arnotrawna, natura nie stwarza emocji po to tylko, żeby ją rozła
dować, jak tego chce teoria Freuda. N atura stwarza emocje jako narzędzia
relacji, bo zostaliśmy stworzeni, żeby współdziałać ze światem z różną
intensywnością. Współdziałamy ze światem inaczej wówczas, gdy jesteśmy
źli, i wtedy, gdy kochamy” 11. „N aturalny” znaczy tu zarazem „pierwotny”
i „pozytywnie wartościowy” . Jednocześnie „natura” nie oznacza tu przecież
natury animalnej, bo zawierają się w jej pojęciu relacje międzyludzkie
o charakterze kulturowym. Jest ona raczej, w kontekstach tego rodzaju,
pewnym i d e a ł e m k u l t u r o w y m , zaś u podstaw konstrukcji tego ideału
tkwi znów zawsze wybór określonych wartości jako nieredukowalnych danych
ludzkiej egzystencji. Wielu autorów zresztą wyraźnie podkreśla związki psy
chiatrii i psychoterapii z etyką; „Podczas gdy jest oczywiste, że choroba
psychiczna ma związek ze społecznymi (czy interpersonalnymi) relacjami
człowieka, paradoksalnie twierdzi się, że problemy wartości (etycznych) nie
mają związku z procesem terapii. Większość działań psychoterapeutycznych
wiąże się jednak właśnie z wyjaśnianiem wagi celów i wartości moralnych,
które mogą być wzajemnie sprzeczne, oraz z ukazywaniem metod, za pomocą

10 H. Jackins, Guidebook to Re-evaluation Counseling, 1975, cyt. za Psychologia hu
m anistyczna, wybór tekstów, oprać. K. Starczewska, s. 285.
11 F. Peris, Gestalt Therapy now, cyt. za Psychologia humanistyczna..., s. 371.
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których owe cele i wartości mogłyby być adekwatnie realizowane czy też
odrzucane” 12.
Dobry przykład wartościującego ujęcia natury stanowią prace Fromma,
Twierdzi on, że etyka humanistyczna musi bazować na znajomości ludzkiej
natury pokazującej co jest dobre, co zaś złe (tzn. dobre lub złe dla
człowieka). From m jest świadom, że natura, o której mówi, nie oznacza
żadnej pierwotnej, czysto biologicznej danej; „N atura ludzka nie jest biologicznie
daną wrodzoną i niezmienną sumą wszelkich popędów ani też nie jest
bezdusznym odbiciem wzorów kulturowych, do których gładko się adaptuje;
jest wytworem ludzkiej ewolucji, lecz rządzą nią także określone mechanizmy
i prawa. Pewne czynniki są w niej trwałe i niezmienne; są nimi konieczność
zaspokojenia fizjologicznie uwarunkowanych popędów i potrzeba unikania
izolacji i moralnego osamotnienia” 13. Zdaniem From m a, znajomość tej
właśnie natury nie prowadzi do nihilizmu ani relatywizmu etycznego, lecz do
przekonania, że cnota jest tym samym, co spełnianie obowiązków względem
siebie samego (tzn. dbanie o swój rozwój i samorealizację), zaś grzechem
głównym, z którego wywodzą się wszelkie inne — sam opotępienie14. Człowieka
normalnego, zdrowego charakteryzuje zdolność do autentycznych związków
miłości z innymi, a także umiejętność produktywnego wykorzystania wszyst
kich sił i realizowania wszystkich swoich wewnętrznych m ożliwości15.
Kiedy Maslow, jeden z głównych przedstawicieli tzw. psychologii hu
manistycznej, pisze o nerwicy jako o defekcie -rozwoju osobistego lub jako
o „ograniczeniu człowieczeństwa” , to „pełnię człowieczeństwa” rozumie on
jako pełny rozwój natury ludzkiej, która ma taką oto dwoistą strukturę:
„W każdej istocie ludzkiej istnieją dwie grupy sił. Jedna z nich wiąże
się ściśle z potrzebą bezpieczeństwa i obroną przed strachem. Powoduje
ona cofanie się w tył, trzymanie się przeszłości, wyrasta z obawy przed
wyrośnięciem z prymitywnej więzi z matczyną macicą i piersią oraz z lęku
przed korzystaniem z szans samodzielności. Jest to lęk przed utratą tego,
co już się posiada, lęk przed niezależnością, wolnością i oddzieleniem.
Druga grupa sił popycha człowieka ku osiągnięciu pełni i niepowtarzalności
własnego Ja, w kierunku pełnego wykorzystywania wszystkich jego możli
wości. Pozwala mu z ufnością stawać wobec świata zewnętrznego, dając
jednocześnie możliwość akceptacji swego najgłębszego, prawdziwego, nie
świadomego Ja ” 16.. Co więcej, Maslow jest przekonany o tym, że ludzka
12 T. S. Szasz, z: T. Milion, Theories o f Psychopatology, 1967 cyt. za Psychologia
hum anistyczna..., s. 313.
13 E. From m , Ucieczka od wolności. W arszawa 1970, s. 40.
14 E. From m , Man f o r himself, 1947, s. 18 i n.
15 J. A. C. Brown, Freud and the Post-Freudians, 1964, s. 162.
16 A. H. Maslow, z: T. Milion, Theories o f Psychopatology, cyt. za Psychologia huma
nistyczna..., s. 98.
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istota posiada wrodzone tendencje do bycia twórczą, serdeczną, życzliwą,
altruistyczną, zdolną do miłości itd., słowem, do realizowania pozytywnych,
przez wszystkich cenionych w artości17. K. Horney wprost mówi o rozwoju
jako wartości moralnej, zakładając, jak się zdaje, że pełne realizowanie
wszystkich potencjalnych możliwości człowieka zapewnia mu zarazem zdrowie
psychiczne i „dobrą” moralność. Zdaniem Horney „[...Jpogląd taki nie wynika
z wiary, że człowiek jest z gruntu dobry — co zakładałoby istnienie wrodzonej
wiedzy o tym, co dobre a co złe. Oznacza on po prostu, że człowiek
z istoty swej natury dąży do samorealizacji i że uznawane przez niego
wartości kształtują się w toku tego procesu. Wydaje się, że człowiek może
rozwinąć w pełni swoje możliwości jedynie pod warunkiem, że, na przykład,
sam siebie nie oszukuje; że jest aktywny i produktywny; że odnosi się
do innych ludzi w duchu odczuwanej z nimi wspólnoty. [...] Człowiek
może się rozwijać tylko wówczas, gdy przyjmuje odpowiedzialność za
samego siebie18. Czyż i ten tekst nie świadczy, mimo deklaracji autorki,
o przekonaniu, że to ostatecznie jakaś „natura człowieka” sama wyznacza
wartości i antywartości moralne?
Rogers idzie jeszcze dalej i otwarcie odwołuje się do „dobrej natury” .
,,[...]natura ludzka, gdy człowiek funkcjonuje w pełni swobodnie i nieskrę
powanie, jest konstruktywna i godna zaufania, a jest to dla mnie oczywiste —
wynika z mego ćwierćwiecza doświadczeń psychoterapeutycznych. Gdy uda
nam się spowodować, aby jednostka uwolniła się od własnych mechanizmów
obronnych, gdy otworzy się ona na szeroki wachlarz swych własnych potrzeb,
jak również na szeroki zakres wymagań środowiskowych i społecznych,
wówczas jej reakcje określić możemy jako pozytywne, zdążające naprzód,
konstruktywne” 19.
Wymienione przykłady poglądów psychoterapeutów na ludzką naturę —
a przykładów tych można by znaleźć o wiele więcej — są świadectwem
narastającego w psychiatrii humanistycznej przekonania, iż natura ludzka,
o której nie można zresztą mówić poza kontekstem społecznym, zawiera
e l e m e n t t e l i c z n y (często też używa się określenia „potrzeba transcendencji” ),
skierow any. na przekraczanie tego, co dane biologicznie — przekraczanie
w kierunku realizowania wartości, których potrzeba (a także zasadnicza
umiejętność realizacji) wpisana jest w naturę ludzkiej egzystencji. Najczęściej
spośrod tych wartości wymieniane to: rozwój człowieka, autonom ia i wolność
ludzkiej osoby, spontaniczna twórczość, miłość. Uważa się tu, iż ,,[...]w każdym
autentycznym ludzkim »chcę« zawarte jest pragnienie istnienia, a więc zacho
wania własnej osobowej integralności i autonomii, pragnienie współistnienia,
17 A. H. Maslow, Toward a Psychology o f Being, 1962, s. 141 i n.
18 K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka, Warszawa 1978, s. 15 i n.
19 C. R. Rogers, Le développement de la personne, Paris 1968, s. 148.
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a więc więzi z innymi osobami, pragnienie rozwoju, a więc twórczej realizacji
własnych potencjalnych możliwości i potencjalnych możliwości tworzonej z in
nymi wspólnoty” 20.
M ożna sądzić, iż konstruuje się tu pojęcie natury ludzkiej w ten sposób,
żeby można było umieścić w niej przede wszystkim tendencje prowadzące
do zachowań skądinąd dodatnio ocenianych. Towarzyszy temu przekonanie
psychoterapeutów, że realizacja tych tendencji zapewnia zdrowie psychiczne,
z czego wynikałoby, że człowiek zdrowy to człowiek realizujący pozytywne
wartości etyczne.
Tego rodzaju konstrukcje można uznać nie tylko za próbę nadania
moralnej rangi działalności psychoterapeutycznej; są one także szczególną
próbą u z a s a d n i e n i a o b i e k t y w n o ś c i wa r t o ś c i .
Gdyby w rozważanych koncepcjach „natura” była kategorią tylko opisową,
to należałyby do niej (na równych prawach) tendencje oceniane jako „złe”
i jako „dobre” . Ale tak nie jest. W pojęcie natury ludzkiej wpisuje się tutaj
tendencje do realizacji tych pozytywnych wartości, których obiektywność
jako wartości chce się dopiero wykazać. Za ich obiektywnością ma natom iast
przemawiać fakt, że ich realizacja jest warunkiem osiągania zdrowia psychicz
nego. Rozumowanie takie można by uważać za poprawne pod warunkiem,
że zdrowie psychiczne uznamy za wartość naczelną.
Rzeczywiście, wielu przedstawicieli psychiatrii i psychologii humanistycznej
zdaje się zakładać, że można utożsamić człowieka psychicznie zdrowego
z tym, który najpełniej realizuje pozytywne wartości m oralne; Ale jeśli
by tak miało być, to należy uznać, że pojęcie zdrowia psychicznego
odwołuje się do tego samego systemu wartości, którego obiektywność próbuje
się uzasadnić wskazując, iż realizacja ich zapewnia zdrowie psychiczne. Jest
to zapewne system wartości terapeuty. W tej sytuacji nie bez niepokoju
(moralnego) czytamy : „Empirycznie stwierdzoną cechą charakterystyczną osób
samorealizujących się jest posiadanie dużo mniejszych wątpliwości na temat
dobra i zła, niż się to zdarza u ludzi przeciętnych. Nie zbija ich z tropu
fakt, że 95% populacji nie zgadza się z nimi. Mogę wspomnieć, że przynajmniej
w badanej przeze mnie grupie, osoby takie zgadzały się 'w kwestii tego,
co dobre i złe, jak gdyby postrzegały coś rzeczywistego, nie zaś jakby
porównywały gusty, które są względne i osobiste. Jednym słowem użyłem
ich jako probierzy wartości, czy też mówiąc inaczej — dowiedziałem się
od nich, czym są wartości ostateczne. Albo, ujmując rzecz jeszcze inaczej,
stwierdziłem, że to, co cenią wielcy ludzie, jest tym. co zaakceptuję
i ja, co zacznę cenić, czego wartość uznam, co posiada wartość w sensie
pozaosobistym i co potwierdzą dane” 21.
20 Psychologia humanistyczna..., s. 186.
21 A. H. Maslow, cyt. za Psychologia humanistyczna..., s. 186— 187.

232

M ałgorzata Kępczyńska

Jeżeli koncepcje w rodzaju wyżej omawianych są istotne z punktu
widzenia aksjologicznych implikacji psychiatrii humanistycznej, to z pewnością
nie ze względu na ich aspekt moralizatorski, wynikający ze sposobu ujęcia
natury ludzkiej i zdrowia psychicznego. Są one natom iast istotnie ważne ze
względu na nowe podejście do zagadnienia źródeł zaburzeń psychicznych
i zadań psychoterapii. Podejście to kształtowało się w miarę, jak narastało
przekonanie, że w zasadzie wszystkie źródła neuroz dają się sprowadzić do
załóceń w stosunkach z innymi ludźmi i że niemal każda postać zaburzeń
psychicznych da się zinterpretować jako zasadniczy brak możliwości (brak
chęci traktuje się tu jako skutek braku możliwości) nawiązania personalnego
dialogu z Drugim. Jest to ważne spostrzeżenie — że neuroza nie pojawia się
wskutek frustracji pierwotnych popędów, lecz pojawia się ona na skutek
zablokowania dynamiki tworzenia i wymiany znaczeń oraz związanego z nim
zablokowania adekwatnej ekspresji własnych pragnień, przeżyć, uczuć i myśli.
Jeżeli nawet przyjąć, że za wszystkimi zaburzeniami psychicznymi kryje się
pierwotna frustracja popędów na przedjęzykowym i przedpersonałnym etapie
życia osobniczego, to za powód „choroby” uznać można dopiero zablo
kowanie możliwości przekazania tego stanu (sytuacji) frustracji, tzn. zablo
kowanie możliwości przeniesienia go do obszaru intersubiektywności poprzez
aktywny dialog z Drugim.
Konsekwencją tego spostrzeżenia jest między innymi nowa interpretacja
procesu terapeutycznego, proponowana przez przedstawicieli tzw. psychoterapii
(psychiatrii) egzystencjalnej. Psychoterapeuci tego kierunku nawiązują w swych
poglądach przede wszystkim do fenomenologii egzystencjalnej Heidegge
ra, upatrując w niej filozoficzne podstawy swych koncepcji. Określają
więc człowieka jako Da-sein, czyli jedyny byt zdolny b y ć - w ś w i e c i e - d l a - si ebi e, to jest być świadomym swej egzystencji i wziąć za nią odpowie
dzialność; jako byt świadomy nieustającej możliwości n i e - b y c i a , człowiek
jest istotą zmuszoną w każdej chwili wybierać siebie22.
Ta wizja człowieka nie zawiera elementów jawnie wartościujących. Kładzie
ona raczej nacisk na czysto formalne warunki bycia istotą m oralną, tzn.
zdolną do wyboru własnego projektu egzystencjalnego i wzięcia za niego
odpowiedzialności. Istotnym składnikiem tej wizji jest jednak również teza,
iż „człowiek z samej swojej natury jest zawsze z innymi ludźmi” , co ma
istotne znaczenie dla procesu terapeutycznego; „[...jistnieje »bycie razem«,
które z racji swej niezbywalnej natury sprawia, że żaden człowiek nie może
postrzegać innego człowieka, nawet z oddalenia, nie angażując się w jakiś
szczególny sposób — poprzez czysty akt spostrzegania — we właściwe temu
innemu odniesienie do świata. [...] Znajomość tej jednej tylko istotnej
22
R. May, To Be and N ot Be: Contributions o f E xistential Psychotherapy, w: The Healthy
P ersonality , Van N ostrand 1969, s. 62.
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dla człowieka cechy stanowi trwałą podstawę i bodziec do działań tera
peutycznych, które w przeszłości były przedsięwzięciem wymagającym niemal
ślepej wiary. Gdyż, co ujawniła Daseinanaliza Heideggera, tylko w pierwotnym
b y c i u - r a z e m możemy odnaleźć właściwe podłoże wszystkich możliwości
psychoterapii. Dzięki tej podstawowej strukturze egzystencji ludzkiej pozostający
w najcięższym stanie pacjent schizofreniczny w taki czy inny sposób uczestniczy,
jako istota ludzka, w zdrowym sposobie życia swego psychoterapeuty; stąd
pochodzi fundamentalna dla takiego pacjenta możliwość wyleczenia poprzez
odpowiedniego rodzaju bycie-razem, zrodzone w sytuacji psychoterapeutycznej,
dzięki którem u może on odzyskać swoje prawdziwe »ja«” 23.
Istotne jednak jest, w jaki sposób człowiek, który zagubił „swoje
prawdziwe ja ”, może wejść na drogę, która do owego „ja” prowadzi.
Innymi słowy, w jaki sposób może on odnaleźć w sobie to, co wprawdzie
zakłada się jako „istotę natury” wszystkich ludzi, lecz czego-on właśnie
nie zna — mianowicie samowiedzę, wolność i odpowiedzialność za własną
egzystencję. Psychoterapia egzystencjalna widzi warunek uświadomienia sobie
przez pacjenta jego własnej natury jako Da-sein w prowadzeniu „prawdziwej
rozmowy” : ,,[...] w wielkiej wierności, która jest obszarem prawdziwego
spotkania, to, co mam każdorazowo do powiedzenia, ma już we mnie
charakter pragnienia bycia wypowiedzianym, a mnie nie wolno się od tego
wstrzymywać, nie wolno mi zatrzymywać tego w sobie. Ono nosi przecież
dla mnie bezspornie znak, wskazujący na przynależność do wspólnoty słowa.
Tam, gdzie rzeczywiście przebywa dialogiczne słowo, trzeba oddać mu po
przez szczerość sprawiedliwość. Ale szczerość jest dokładnym przeciwieństwem
paplaniny. Wszystko sprowadza się do prawdziwości tego, »co mam do
powiedzenia«. I oczywiście muszę również baczyć na to, aby to, co właśnie
teraz mam do powiedzenia, a czego językowo jeszcze nie posiadam, ująć
w słowo wewnętrzne, a później w fonetyczne” 24.
Pierwszym warunkiem a zarazem najważniejszym efektem skutecznej
terapii byłoby więc uzdolnienie pacjenta do „prawdziwej rozmowy” . Nie
każda bowiem spontaniczna ekspresja, nawet skierowana do kogoś i kon
stytuująca pewien rodzaj więzi z nim, może być określona mianem prawdziwej
rozmowy w przyjętym tu rozumieniu. Jest oczywiste, że „prawdziwej rozmowie”
(dialogowi, spotkaniu) przydaje się tutaj wymiar etyczny. Zakłada ona
określoną relację między uczestnikami, zas istotą tej relacji jest rozpoznanie
„inności” drugiego i zarazem jego wartości; rodzi to postawę uznania drugiego
jako w istocie „takiego samego jak ja ” , jako bliźniego. Dlatego określa
się też tę postawę mianem „miłości” ; „Uświadomienie sobie i zaakceptowanie
23 M . Boss, Psychoanalyse undD aseinanalytik, Bern 1957, cyt. za Psychologia humanistyczna..:,
s. 165.
24 M. Buber, cyt. za Psychologia humanistyczna..., s. 181.
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inności danej osoby oznacza szacunek dla niej jako istoty wartościowej,
rządzącej się własnymi prawami, i niezależnej. Postawa taka jest nie do
pogodzenia z ideą eksploatacji, dominacji, posiadania lub tendencją do
posłużenia się tą osobą jako środkiem” 25. Przyjęcie takiej postawy oznacza
nie tylko uznanie podmiotowości moralnej partnera dialogu, lecz również
zakłada, iż jest on wraz ze m ną uczestnikiem pewnej wspólnoty moralnej,
opartej na wspólnym uznaniu tych samych wartości. Postulowana przez
niektórych terapeutów niedyrektywność procesu terapeutycznego26 nie może
więc, jak się zdaje, dotyczyć psychoterapii egzystencjalnej — „dialogicznej” .
Zakłada się tu bowiem nieredukowalne doświadczenie określonych wartości,
będące warunkiem koniecznym skuteczności terapii. W gruncie rzeczy chodzi
tu o doświadczenie i n t e r s u b i e k t y w n e g o c h a r a k t e r u w a r t o ś c i . Polega
on nie tylko na tym, że obiekt moich pragnień może być również obiektem
pragnień drugiego, i też nie tylko na tym, że pragnienia swe mogę
realizować tylko na drodze układu z innymi. W artości intersubiektywne po
jawiają się wówczas, gdy pragnieniem moim staje się również spełnienie
pragnień drugiego. Oznacza to, że D r u g i przestaje być tylko zagrożeniem
mojej wolności, lecz staje się także jest pierwszym warunkiem, ponieważ
wolność przejawia się w świadomym wyborze (uznaniu, ale także odrzuceniu)
wartości intersubiektywnych; doświadczenie wolności jest wejściem w przestrzeń
wartości obiektywnych, wspólnych, w to, co Buber nazywa „międzyludzkim” ,
Bogiem, duchem, „wiecznym Ty” 27.
Doświadczenie wartości jest więc współdane z doświadczeniem wolności,
zaś warunkiem obu jest spotkanie z drugim. Doświadczenie wolności z kolei
wydaje się być związane z odczuciem swoistego zagrożenia i zniewolenia
przez obecność drugiego, z doświadczeniem bycia zmuszonym do wyboru,
do zajęcia stanowiska wobec drugiego. W akcie spotkania więc wolność
i przymus ujawniają się jednoznacznie. W spotkaniu obecność drugiego jest
wyzwaniem dla moich możliwości „słuchania i odpowiadania” (zajęcia sta
nowiska); może ona być także przyzwoleniem na mnie jako słuchającego i od
powiadającego. Zdaje się, iż wolność ujawnić się może tylko tam, gdzie
wyzwanie to i przyzwolenie są obustronne i nawzajem się stymulują. Doświad
czenie i świadomość wolności są więc możliwe wówczas, gdy drugi, który
jest wyzwaniem i zagrożeniem, jawi się zarazem jako ten, który jest

25 A. Angyal, A Theoretical M odel fo r Personality Studies, cyt. za The H ealthy Personality,
1969, s. 87.
26 M. Pages, L ’orientation non-directive, Paris 1965.
27 H. Buczyńska-Garewicz, M artin Buber i dylem aty subiektywności, „Z nak” , 1980, nr 313 (7),
s. 875— 888.
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dobr . em — jedyną szansą mojego pragnienia i wobec tego jedyną szansą
mojego bycia. Wtedy bowiem dopiero możliwa jest decyzja, przyjęcia lub
odrzucenia drugiego, i wtedy jedynie możliwy jest dialog, jakkolwiek tylko
w efekcie przyjęcia drugiego.
Wprawdzie nawet jeśli odrzucam drugiego, to pozostaje on dobrem
w tym sensie, że umożliwia mi w ogóle świadomość własnych wyborów.
Lecz wówczas staje się on tylko dobrem względnym i „instrum entalnym ” ,
nie stanowi celu, a jest tylko środkiem, zaś taka z nim relacja wyklucza
prawdziwy, osobowy dialog. Zdolność do rozmowy byłaby więc uwarunkowana
nie tylko przez doświadczenie wolności, ale też przez doświadczenie w a r t o ś c i
d r u g i e g o j a k o celu.
D ana empiryczna sytuacja może spowodować zaburzenia doświadczeń
wolności i wartości lub wręcz uniemożliwić pojawienie się ich dla świa
domości, niezależnie nawet od tego, czy uznamy, że wspierają się one na
podstawach apriorycznych, czy też nie. M amy wtedy do czynienia jakby
z rozchodzeniem się doświadczeń wolności i wartości na skutek takiego
związku z drugim, w którym jawi się on wyłącznie jako zagrożenie
i źródło przymusu, co może wykluczać możliwość realizacji wartości inter
subiektywnych, a nawet możliwość dojrzenia ich. W paradoksalny sposób
doświadczenie wolności prowadzi wówczas do zamknięcia drogi dla wolności,
staje się ona raczej dowolnością, to znaczy „wolnością, której rozstrzygnięcia
są przypadkowe” 28. Przypadkowość ta dotyczyłaby właśnie wartości intersubiektywnych — nie stanowiłyby one motywów wyborów czy decyzji, byłyby
natom iast podporządkowane jedynemu być może celowi, jaki wówczas zostaje
jako motyw, a mianowicie celowi pokonywania lęku i poczucia izolacji.
Ale właśnie im większy jest nacisk na realizację tego celu, tym bardziej
cel ten się oddala. Tak więc trzeba by dojść do wniosku, że tylko wolność
związana z doświadczeniem istnienia wartości intersubiektywnych prowadzić
może do wolnych decyzji w zakresie ich wyboru, hierarchizacji i realizowania
w zmiennych okolicznościach życiowych. Rozejście się doświadczenia wolności
i doświadczenia tych właśnie wartości rozrywa przestrzeń Ja— Ty, ów obszar
„międzyludzkiego” . Niezdolność do rozmowy-dialogu jest niezdolnością do
wyboru i uznania wspólnych wartości. Wybory nie są wówczas określane
przez odniesienie do wartości intersubiektywnych, wartości zaś nie odsyłają
do drugiego jako ,,takiego samego jak ja . Określając psychopato w jako
„ludzi z kryjówek” , J. Tischner pisze między innym i: „Kryjówka to miejsce
wolności zalęknionej, wolności zatroskanej potrzebą chronienia siebie. Otwarta
przestrzeń nadziei to przestrzeń wolności zatroskanej potrzebą realizowania
wartości” 29.
28 M. Scheler, Rozważania dotyczące fenom enologii i m etafizyki wolności, ibidem, 1963,
nr 113 (11), s. 1281.
29 J. Tischner, Ludzie z kryjów ek, ibidem, 1978, nr 283 (1), s. 57— 72.
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Istotnym zadaniem psychiatrii humanistycznej jest przywracanie człowiekowi
możliwości konstytuowania obszaru owej „wolności zatroskanej potrzebą
realizowania wartości” , co oznacza także, wedle tego co wskazano wyżej,
przywracanie zdolności do „prawdziwej rozmowy” . Przy czym ważne jest dla
tej psychiatrii założenie, iż niezdolność do rozmowy jest zjawiskiem niejako
wtórnym i zawsze patologicznym — każdy jest zdolny do dialogu i chce go,
tylko nie każdy o tym wie i potrafi.
Zapytać można jednak, czy każda niezdolność do prawdziwej rozmowy
jest popadnięciem w tę niezdolność „bez winy i wiedzy” podmiotu, w wyniku
przyrodniczych bądź społecznych determinacji, czy też może jest i taki jej rodzaj,
który jest skutkiem wyboru wolnego i samoświadomego podm iotu?
Odpowiedź twierdząca ma pierwsze z tych pytań prowadziłaby do
wniosku, że człowiek wolny i samowiedny nie może odrzucać wszelkich war
tości intersubiektywnych i żyć przeciwko tym wartościom, a w rezultacie
zawsze jest zdolny (choć nie zawsze aktualnie) do głębokiego, prawdziwego
porozumienia z innymi.
Jest to właśnie odpowiedź charakterystyczna dla psychiatrii humanistycznej,
szczególnie zaś psychiatrii egzystencjalnej. Prowadzi to jednak do powiązania
zdrowia psychicznego z dość określoną postawą m oralną. Zarazem psychiatria
ta podkreśla, jak wcześniej wskazywano, że istotnym warunkiem zdrowia
psychicznego jest wolność i możliwość, umiejętność czynienia z niej, jeśli
można tak powiedzieć, użytku. Lecz w takim razie byłaby to wolność,
która ni'e dotyczy wyboru przynajmniej niektórych wartości intersubiektywnych,
ponadindywidualnych. Tak ujmowana wolność oznaczałaby raczej tylko uwol
nienie od pewnych determinacji. Tymczasem o wolności można mówić
przede wszystkim, jak się zdaje, w odniesieniu do wyboru wartości i ich
hierarchii; „Chcenie odznacza się wolnością wobec powinności, może decydować
się za lub przeciw niej. Wolność jest właśnie możliwa jedynie do dobra
oraz do zła. Jeśli wola może się kierować tylko na dobro, to nie jest
wolna” 30.
Wolność, której pojęcie obecne jest w określeniach zdrowia psychicznego
i w postulatach terapeutycznych psychiatrii humanistycznej jest wolnością
człowieka z natury „dobrego” . Człowiek „zły” jest takim nie wskutek
świadomych, wolnych wyborów, lecz w wyniku okoliczności oddalających go
od jego własnej natury. Okoliczności te należy jednocześnie określić mianem
patogennych. W ten sposób, kategorie winy i odpowiedzialności w odniesieniu
do postawowych wyborów moralnych zdają się tracić sens. Psychiatria
humanistyczna, która z jednej strony widzi istotę człowieka w jego podm io
towości moralnej, z drugiej strony wydaje się tę podmiotowość dość znacznie
ograniczać.
30 N. H artm ann, Najważniejsze problem y etyki, ibidem,

1974, nr 245 (11), s.

1452.
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LES PR IN CIPES A X IO LOG IQ UES DE LA PSY CH IA TR IE H UM A NISTE
Résumé
La psychiatrie humaniste d ’aujourd’hui continue la révolution que Freud avait initiée
dans le domaine de la psychologie. Bien qu’on y observe plusierurs courants divergents,
il y a un ensemble des principes généraux, portant sur lar fonction de l’inconscient et sur
les procédés efficaces de la restitution de la santé psychique, qui les apparente tous à la
doctrine freudienne. En effet, tous les courants de la psychiatrie humaniste acceptent certains
principes axiologiques, pour la plupart des cas impliqués dans la définition de la santé
psychique. Dans la psychanalyse de Freud, les principes théoriques semblent neutres du
point de vue moral ; si sa conception de la santé psychique implique certaines valeurs,
la vision qu’il a de l’homme, ne laisse pas de place pour les valeurs morales en tant que
valeurs autonomes. Pendant que Freud manifestait cette attitude scientiste, la plupart des
psychiatres humanistes contem porains trouvent la dimension éthique dans la nature même
de l’homme, ce qui les conduit à la conviction que l’homme sain c’est l’homme qui réalise
les valeurs positives. Une telle conception de la santé psychique ou les valeurs sont
inscrites de manière explicite, constitue sans doute une tentative sui generis de rendre les
valeurs objectives. Elle peut être appuyée sur des observations qui m ontrent que les névrosés
naissent toujours comme résultat des désordres dans le domaine des rapports du sujet
avec les Autres. Ces observations constituent le point de départ pour la psychiatrie dite
existentielle qui voit dans les névrosés des effets de l’impossibilité d ’entretenir le dialogue
personnel avec A utrui. Ce sont les conditions purem ent formelles de devenir être moral,
c’est-à-dire un être qui est capable de choisir son projet existentiel à soi, qui sont mises
en relief. Souvent on y ajoute l’exigence de la non-directivité du processus thérapeutique.
Cependant, puisque la capacité à dialoguer avec Autrui implique une expérience de certaines
valeurs morales intersubjectives, la neutralité axiologique des procédés thérapeutiques qui
servent à declancher cette expérience, est d ’emblée exclue.

