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Olga Jabłońska 

 

PRZYJEMNOŚĆ i NIEPRZYJEMNOŚĆ BYCIA SOBĄ.  

ZNACZENIE AGRESJI I ZAWIŚCI 

 

 

„Ka żdego ranka, kiedy się budzę,  

doświadczam niespotykanego zachwytu - 

zachwytu bycia Salvadorem Dali – i zadaję sobie pytanie,  

jakiej wspaniałej rzeczy dokona dziś Salvador Dali?” 

Salvador Dali 

 

  

 

Dziś chciałabym razem z Państwem zastanowić się, jak to jest z agresją i zawiścią, że 

choć obie w pierwszej chwili często budzą negatywne skojarzenia, to bywa przecież, że 

darują nam przyjemność, a nawet rozkosz. Dla tych z Państwa, którym przyszły właśnie 

kudłate myśli do głowy, powiem, że nic nie powiem o perwersjach seksualnych. Spróbujmy 

pomyśleć nad  tematem, mając pod ręką powszedniość. Weźmy na przykład słodycz zemsty, 

albo skuteczny atak w samoobronie. Czyż nie jest nam przyjemnie, gdy możemy odparować 

komuś, kto dopiekł nam do żywego? Z zawiścią rzecz jest nieco trudniejsza – możemy być 

szalenie zadowoleni z siebie dopóty, dopóki udaje nam się ukryć przed sobą zawistną 

pobudkę wraz z pogorzeliskiem, jakie nam ona pozostawiła; potem jest już zdecydowanie 

nieprzyjemnie. Spróbuję przybliżyć Państwu tę kwestię zaraz po tym, jak dla porządku 

ustalimy,  co to znaczy „być sobą”  - tego wymaga od nas temat. Przyjemność i 

nieprzyjemność zostawmy bez dłuższego komentarza, choć zasługują na osobne spotkanie. 

Dziś starczy nam powiedzieć, że są to odczucia bardzo zindywidualizowane, zależne od wielu 

czynników wewnętrznych i kontekstu zewnętrznego.   
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BYCIE SOBĄ 

Co to znaczy być sobą? Powszechnie używamy tego pojęcia raczej intuicyjnie i  

również intuicyjnie rozpoznajemy jako doświadczenie w sobie. Często sądzimy, że bycie sobą 

to nie uleganie wpływom, zachowywanie się zgodnie z indywidualnymi skłonnościami, czy 

preferencjami, albo nawet nie liczenie się ze społecznymi konsekwencjami lub 

oczekiwaniami innych. Widzę trzy słabości tej definicji. Po pierwsze - wynika z niej, że nie 

jestem sobą, jeśli uwzględniam i pozytywnie odpowiadam na kontekst społeczny, 

historyczny, kulturowy. Zatem co wtedy, jeśli w obecności drugiego człowieka czuję się sobą, 

nie tylko z powodu wyraźnej odrębności, ale i z powodu równie wyraźnego odczucia  jego 

obecności we mnie, np. gdy myślę nad czyimiś słowami, integruję czyjś sposób rozumienia 

świata lub korzystam z dorobku innych do rozwijania własnych idei? Po drugie: 

Sformułowania „nie uleganie wpływom”, „zachowywanie się zgodnie z indywidualnymi 

skłonnościami czy preferencjami”  sugerują, że odczucie bycia sobą jest czymś stale obecnym 

w człowieku. Zauważmy, że pytamy „kim jestem” i „czy jestem sobą”, szczególnie w 

chwilach naporu uczuć dezorientacji, gdy coś z zewnątrz bądź z wewnątrz (np. niepokój) 

zakłóca nasze poczucie stabilności, gdy zdarzą się nam nieprzewidziane sytuacje, zmuszające 

nas do zachowań, których byśmy się nie spodziewali po sobie.  Skoro tak, to może 

moglibyśmy powiedzieć, że zdarza się, że tracimy z oczu poczucie bycia sobą, tzn. na 

poziomie zachowania, albo i myślenia, nie rozpoznajemy siebie,  choć zapewne, w jakimś 

zakamarku siebie, zawsze pozostajemy tą samą osobą (czymś przecież dokonujemy tego 

spostrzeżenia). Po trzecie: definicja ujmuje bycie sobą jako aktywność („nie uleganie”, 

„lekceważenie”). Nie chcę dyskutować z tym, że bycie sobą jest aktywnością, przeciwnie – 

często myślę, że bycie sobą jest działaniem (z uwzględnieniem myślenia jako formy 

działania), odzyskiwaniem bądź utrzymywaniem poczucia ciągłości i spójności, a także 

dawaniem świadectwa własnej tożsamości. Nie sądzę jednak, by bycie sobą było tylko 

aktywnością. Nie wybieramy lecz zastajemy (z racji miejsca urodzenia i okoliczności życia) 

pewien kontekst społeczny, kulturowy, historyczny i ekonomiczny. Jesteśmy receptywni, a to 

co przyjmujemy możemy wewnętrznie opracować lub możemy pozostawić, jakie jest. Mamy 

też indywidualne wyposażenie psychiczne, większą bądź mniejszą sprawność intelektualną, 

temperament, charakter, ograniczenia (np. życie trwa określoną ilość czasu), jesteśmy bądź 

nie jesteśmy utalentowani. Najlepiej jednak widać pasywny aspekt bycia sobą, odwołując się 

do faktu bycia sobą z krwi i kości. Wprawdzie możemy aktywnie modelować ciało, ale 

pozostajemy pasywni wobec różnych jego cech, ponieważ nie mamy na nie wpływu. Nie 
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możemy np. się nie starzeć, albo powstrzymać transformację w okresie dojrzewania, albo 

urosnąć bardziej niż urośliśmy, lub być niżsi… Konfrontacja z ograniczeniami jest więcej 

bolesna niż przyjemna. 

Dekonstruując potoczną definicję, dotarliśmy do punktu, w którym możemy sobie wyraźnie 

powiedzieć, że bycie sobą z równą mocą może być odczuciem przyjemnym, jak i 

nieprzyjemnym. Odkryliśmy przy tym raczej, czym bycie sobą nie jest, niż czym jest. Może 

zatem na potrzeby naszych dzisiejszych rozmyślań, powiedzmy, że bycie sobą, to 

doświadczanie (nie zaś doświadczenie jedno trwające przez całe życie), że jest się tym 

(zatem podmiotem zarówno działającym, tzn. wpływającym na rzeczywistość zewnętrzną i 

wewnętrzną oraz odbierającym/przyjmującym/zastającym), kim się jest (ze swoim 

wewnętrznym wyposażeniem, wyglądem zewnętrznym oraz  kształtem nadawanym przez 

rzeczywistość zewnętrzną). Szwajcarska współczesna analityczka Danielle Quinodoz  ujęła to 

tak: „ Poczucie bycia sobą ma dwie twarze: każdy ma nadzieję pozostać sobą, ale nie będąc 

stale tą samą osobą. Jeśli człowiek jest gotów na zmiany, to znaczy, że ma pewność, iż 

pozostanie sobą. Jednocześnie, by się nie nudzić, chce się stale zmieniać. Możliwość 

zaskoczenia samego siebie jest gwarancją braku nudy pomimo ciągłości istnienia własnego Ja 

i innych. Z kolei dzięki pewności co do stałości własnej tożsamości ciągłe przeobrażanie się 

Ja i innych nie budzi nadmiernego niepokoju, chociaż niespodzianki w tej kwestii bywają 

przykre. W rzeczy samej zmiana zawsze może okazać się bolesna. Jednak myślę, że nawet 

wtedy świadomość bycia stale tą samą osobą jest kojąca. Jest coś wstrząsającego, ale i 

wzruszającego w stwierdzeniu, że „tracący zmysły” starzec to ten sam mężczyzna, który 

kiedyś był bystrym uczonym czy uważnym ojcem. Jeśli u kresu życia, człowieka dopada 

choroba degeneracyjna, czyniąc je smutnym, pozostaje pewność, że poza pamięcią, 

inteligencją, świadomością, w ukrytym miejscu w swoim wnętrzu człowiek ten jest sobą. 

Chociaż istnieje bolesne ryzyko choroby, fakt, że możemy sami siebie zaskakiwać aż do 

ostatniej minuty swojego życia, pozwala interesować się własnym życiem. Nasze 

doświadczenie staje się żywe, nawet jeśli cierpimy.” (Quinodoz, s.45) . I w innym miejscu:  

„Swoją wartość i wartość swojego życia możemy poczuć dopiero wtedy, gdy zaakceptujemy, 

że jesteśmy jedynie sobą. Bycie jedynie sobą, mieć swoje zalety, wady, uzdolnienia, 

fizyczne i psychiczne niedoskonałości, rodziców i historię – to jednocześnie proste i trudne, 

jak każde dzieło sztuki.” (Quinodoz, s.118). 

 W związku z zarysowanymi w temacie granicami naszych dzisiejszych rozmyślań, nie 

będziemy musieli podążać za wszystkimi wskazanymi we wstępie obszarami odczuwania 



4 
 

bycia sobą. Zajmiemy się dziś agresją i zawiścią, a bliżej – tym, jak one mają się do tego, że 

bywa nam samym ze sobą przyjemnie lub nieprzyjemnie. 

AGRESJA 

Agresja kojarzy nam się zwykle z bólem, krzywdą, nieszczęściem, nieprzyjemnością 

właśnie, naruszeniem, atakiem. Najczęściej nie chcemy doświadczać agresji od kogoś ani 

sami być agresywni. Często zdarza się, że zaprzeczamy agresywności, to znaczy – mimo, ze 

jesteśmy agresywni, bądź doświadczamy agresji od kogoś, interpretujemy rzeczywistość tak, 

jakby była ona wolna od agresywnych impulsów. Można by pomyśleć, że agresja to samo zło. 

Nic bardziej mylnego. Agresywne impulsy bywają pomocne, gdy musimy bronić siebie lub 

kogoś, zdobyć się na odwagę, by włączyć się w rywalizację, jeśli jesteśmy ambitni, jeśli 

chcemy przetrwać… Agresja jest też ważna w procesie  wyodrębniania się, indywiduacji 

(współczujemy wprawdzie rodzicom dwulatków oraz rodzicom nastolatków, którzy muszą 

przetrwać pod naporem agresywnych impulsów swoich dzieci, ale też zwykle rozumiemy, że  

takie zachowania dzieci są normalne i  typowe dla buntowniczego etapu rozwoju). Czy nam 

się to podoba, czy nie, impulsy agresywne są wpisane w konstytucję człowieka, co nie znaczy 

wcale, że z natury jesteśmy źli.  Tak samo, jak z natury nie jesteśmy dobrzy. Za to mamy 

potencjał w obu kierunkach.  

W psychoanalizie pojęcie agresji ma długą tradycję, choć czasem zaznacza się, że sam 

„Freud bardzo późno rozpoznał właściwą wagę agresji” (Laplanche, Pontalis, s.4). W 1908 r. 

Alfred Adler przedstawił  hipotezę o istnieniu autonomicznego „popędu agresji”. Freud 

wówczas nie uznał tego pomysłu. Dopiero w artykule z 1915 r., „Popędy i ich losy”, Freud 

wypracował metapsychologiczną teorię agresji. Pisał o tym, że przekształcenie miłości w 

nienawiść jest iluzją, że nienawiść wcale nie jest negatywem miłości: „prawdziwe wzorce 

nienawistnej relacji pochodzą nie z życia seksualnego, lecz ze zmagań „ja” o zachowanie i 

przeżycie” (Freud, s.74). Freuda w agresji interesowały szczególnie „tajemnicze 

masochistyczne tendencje Ja”, czyli wszystkie przejawy autoagresji (np. depresja, 

nieświadome poczucie winy). Środowiskiem jego rozważań był świat stale ścierających się ze 

sobą sił różnie nazywanych: Eros-Tanatos, popęd życia-popęd śmierci, miłość-nienawiść, 

seksualność-agresja.  

Natomiast Melanie Klein uważała popędy agresywne (destrukcyjne) za aktywne od chwili 

narodzin. Jej głęboka analiza zawiści pokazała, jak wiele wydarza się w umyśle małego 

dziecka i jak niemowlęce stany umysłu utrzymują się w nas przez całe życie. Według tej 
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analityczki oscylujemy między pozycją schizo-paranoidalaną a depresyjną. Od początku życia 

człowiek pełen jest agresywnych, zawistnych, niszczących impulsów, ale w prawidłowym 

rozwoju poczucie nasycenia, zaspokojenia i płynąca stąd wdzięczność, przezwycięża i 

przekształca zawiść. Choć jest ona wciąż  obecna, ma kształt bardziej zgodny z ego, np. jako 

podstawa współzawodnictwa i rywalizacji (Segal, s.70). 

Donald Winnicott, inaczej niż Klein, sądził, że agresja nie jest jednorodnym zjawiskiem, a jej 

cele zmieniają się wraz z upływem czasu i rozwojem człowieka. Uważał, że atakujące matkę 

niemowlę choć ma cel, nie jest zainteresowane skutkami; innymi słowy – kocha matkę, nie 

dbając o nią. Jest to etap beztroski, w którym króluje pierwotna bezlitosna moralność. 

Dopiero później przychodzi etap troski. Gdy dziecko jest już lepiej zintegrowane, może ono 

przyjąć popędy za swoje własne intencje. Wówczas niemowlę zaczyna rozróżniać, że jest coś 

zewnętrznego, matka, która ma różne dobre rzeczy. Widząc matkę jako obiekt pragnienia, 

może martwić się o jej dobro i obawiać skutków swoich agresywnych zachowań.   

Według Winnicotta podstawą agresji jest pierwotne, potężne, wrodzone dążenie do 

samorealizacji. „Agresywny potencjał” (ściśle związany z ruchem – ruchy płodu, odruch 

chwytania u niemowlęcia, czynność żucia, gryzienie) to potencjał, który w normalnym 

rozwoju jest wprowadzany do relacji. „W przeciwnym razie ten agresywny potencjał może 

zostać zdysocjowany lub jednostka może go doświadczać jako obcą siłę w swojej 

osobowości. Destrukcyjność to agresja niezmodyfikowana przez relację; jeśli istnieje w 

izolacji, w kontekście, w którym nie można jej nadać znaczenia, jest pozbawiona sensu.” 

(Phillips, s.134). 

W teorii Margaret Mahler znajdujemy 3  fazy rozwoju: 1) autystyczna, 2) symbiotyczna, 3) 

separacji i indywiduacji. W ostatniej – dziecko szarpie matkę i może być przy tym 

podekscytowane oraz całkiem zadowolone. Szarpanie, ciągnięcie, szczypanie, choć jest 

działaniem agresywnym, służy rozróżnieniu ja od nie-ja. Jeśli obserwowaliście Państwo matki 

ciągnięte za włosy, bądź szczypane tu i tam przez swoje małe dziecko, z pewnością 

dostrzegliście, że choć wykrzykują „auć!”, nie są szczególnie złe na dziecko, a nawet z raczej 

teatralnie komicznym oburzeniem, czule przemawiają do pociechy np. „Ty łobuziaku mały! 

Kto to szarpie mamę za włosy?!”.  

Przywołałam te 4 koncepcje, by uargumentować znaczenie agresji dla rozwoju 

człowieka. W życiu dorosłym korzystamy z tego potencjału zarówno z pożytkiem jak i ze 

stratą. Zintegrowana agresja pozwala nam nie tylko stawać w obronie siebie, bliskich i 
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wartości, które cenimy, ale daje nam możliwość budowania wewnętrznego świata na 

rozpoznaniu tego, kim jesteśmy, zaciekawieniu, kim jest Inny, a także pozwala zachować 

niezależne myślenie. Odszczepiona i niezintegrowana jest destrukcyjna, sprzyja lękom 

prześladowczym, generuje sytuacje naruszające nas lub innych i zubaża wewnętrznie.  

 

ZAWIŚĆ 

 Związana z agresją ale nie tożsama jest zawiść. Na początku powiedzieliśmy, że z 

zawiścią jest tak, ze będzie nam ze sobą przyjemnie do czasu, aż nas oświeci, co zrobiliśmy. 

Co to znaczy? 

 Zawiść człowieka dorosłego zawsze skierowana jest przeciwko temu, co dobre. Jest 

podstępnym uczuciem, w którym nie znajdujemy krztyny konstruktywności. Podstawowym 

jej komponentem jest niezdolność znoszenia nieuniknionej nierówności. Celem ataku zawiści 

są więc wartości, cnoty, a zwłaszcza wrodzone talenty, których nie można wypracować 

własnym wysiłkiem. Człowiek spodziewa się, że jeśli zniszczy źródło zawiści, pozbędzie się i 

samej zawiści, która jest uczuciem okropnie nieprzyjemnym. „Nie muszę przecież czuć 

zawiści o to, co zostało zniszczone”. Niestety ta broń jest obosieczna i zawistny atak na 

drugiego człowieka, zawsze niszczy także własne self. Współczesny brytyjski analityk 

Neville Symington zwraca uwagę na konieczność zniszczenia czegoś w sobie (opróżnianie 

siebie do zera), zanim zaczniemy niszczyć komuś. Jeśli z powodu zawiści zniszczę ważną dla 

mnie relację, mój żal i poczucie winy mogłyby być bardzo bolesne. Mogłabym nie móc sobie 

przebaczyć tego, co zrobiłam. Aby uniknąć żalu, muszę zaatakować własną wrażliwą i 

współczującą część. W ten sposób duchem będę uboższa, ale nie boli mnie odpowiedzialność 

za to, co zrobiłam, nie muszę też powstrzymywać się przed kolejnymi zniszczeniami, ani 

podejmować prób reparacji.   

Literackim, często przywoływanym przykładem  obrazującym pracę zawiści jest „Medea”. 

Jazon, mąż tytułowej czarodziejki, zakochał się w córce Kreona, Kreuzie, i zamierzał ją 

poślubić. Medea podarowała pannie młodej suknię i diadem, które nasączyła zabójczym 

eliksirem. Kreuza spłonęła żywcem w otrzymanym stroju. Choć Jazon stracił ukochaną, 

Medea nie znalazła ukojenia dla bólu.  Zabiła dwóch synów, których miała z Jazonem, a ciała 

chłopców zabrała, by ojciec nie mógł pożegnać ich zgodnie z obrzędem. Medea chciała być 

najważniejsza w sercu Jazona, ale on nie odwzajemniał jej uczuć. Zawiść pchnęła ją do wielu 

okrutnych morderstw tych i późniejszych. Taki stan umysłu Barrows opisała tak: 
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„Doświadczenie spadania w dół, utraty kontroli może być wynikiem skrajnej zawiści, gdy 

człowiek atakuje w swoim umyśle tych ludzi, których wsparcia potrzebuje, nie pozostawiając 

w świecie wewnętrznym nic, co zabezpieczałoby go przed upadkiem” (Barrows, s.87). 

Historia Medei to również przykład przerywania ciągłości bycia sobą – Medea wiąże się z 

kimś, potem jest zawistna (o inną kobietę, o władzę), knuje, niszczy i mści się. Przeprowadza 

się, zaczyna życie na nowo, potem dokonuje zbrodni i historia się powtarza. Niosące nadzieję 

w micie o Medei (jeśli wierzyć Zygmuntowi Kubiakowi, autorowi „Mitologii Greków i 

Rzymian”) jest to, że jej życie stabilizuje się, gdy doświadcza miłości Achillesa.  

Czy my umiemy odróżnić zawiść od zazdrości?  Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, 

że zawiść związana jest z destrukcją, a zazdrość z agresją. Zazdrość jest zdecydowanie 

bardziej przyjazna i często popycha nas do rozwoju. Boli nas, że ktoś coś ma, co bardzo nam 

się podoba, więc się staramy zdobyć coś podobnego, choćby kosztowało nas to sporo 

wysiłku. Zazdrość od zawiści odróżnia także to, że pierwsza jest uczuciem, którego raczej 

jesteśmy świadomi, a druga – uczuciem, które najtrudniej dopuścić do świadomości, bowiem 

wywołuje głębokie poczucie winy i wstydu i jest nam wówczas ze sobą bardzo 

nieprzyjemnie. Zawiść jest dość wszędobylska i potrafi się sprytnie kamuflować.  

Przyjrzyjmy się kilku jej rodzajom: 

a) Podstępna identyfikacja (identyfikacja projekcyjna) – zawistnik próbuje przejąć cechy 

i tożsamość drugiej osoby, opróżnia ją zatem z tego, co dobre i wypełnia własnymi 

niechcianymi uczuciami; mówiąc prościej –  wkładamy w innych to, czego sami nie 

chcemy mieć w swoim charakterze, zachowaniu lub wyglądzie; 

Przykład: 

*) Jest taki dowcip, niezbyt ładny, ale świetnie ilustruje, co chcę powiedzieć: Wstaje 

baba z łóżka i podchodzi do lustra. Przygląda się sobie uważnie: kurze łapy nawet na 

czole, włos jak siano, w talii oponka, pośladki dyndają niemal między kolanami. 

Odwraca się w kierunku śpiącego w łóżku męża i mówi: „No i dobrze ci tak, dziadu 

jeden!”.  

**) Jesteśmy sprawcami kolizji drogowej. Wysiadamy z auta i oskarżamy drugiego 

kierowcę  o to, że jechał nieuważnie lub za szybko. Jest to moment, kiedy czujemy 

(choć najprawdopodobniej nie wiemy o tym) zawiść wobec drugiego kierowcy za to, 

że on nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeśli jesteśmy utalentowani w zakresie 

perswazji, to ten drugi kierowca dość szybko poczuje się winien. My natomiast 
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przejmujemy jego niewinność. Ponieważ nasza niewinność w tej sprawie jest 

wynikiem zdewaluowania umiejętności drugiego kierowcy, zawłaszczenia jego 

pozycji osoby prowadzącej auto bez zarzutu i odcięcia się od adekwatnych w tej 

sytuacji poczuć winy… więc tak naprawdę nie jest niewinnością, lecz stanem 

wyższościowym, tryumfatorskim, a w wyniku rozpoznania oszustwa/przekrętu – 

stanem wysoce nieprzyjemnym.  

b) Krytycyzm/osłabienie – zawistnik krytykuje kogoś za jego wady (każdy ma, więc 

zawsze się jakieś znajdą), by osłabić uznanie wobec tego kogoś, bądź znaczenie jego 

pozytywnych cech; 

Przykład: 

Nasza nowa sąsiadka jest bardzo atrakcyjna, ale ma lekką nadwagę. 

Masz śliczną sukienkę. Gdyby nie prześwitywała, też bym sobie kupiła.  

Zagraliście świetny mecz, ale widać było, że nie przygotowaliście się na taką dobrą 

formę przeciwników. 

c) Branie pod lupę/ krytyka totalna  - zawistnik tropi słabości w osobie wzbudzającej 

zawiść w celu podważenia jej mocnych stron; 

Przykład: 

Pani Kowalska jest oddaną żoną i matką, świetnie gotuje, urządza wspaniałe święta, 

wszyscy chętnie przyjmują od niej zaproszenia, słusznie spodziewając się radosnej i 

ciepłej atmosfery. Pani Kowalska z mężem i dziećmi, zaproszeni dziadkowie oraz kilku 

przyjaciół miło rozmawiają przy świątecznej kolacji, ciesząc się swoim towarzystwem 

i smakołykami. O czym myśli teściowa pani Kowalskiej? Może o tym, że synowa chyba 

nie zdążyła do fryzjera, albo że ci jej przyjaciele podejrzani jacyś, bo co? swojego 

domu nie mają?, lub makowiec jest przypalony akurat tu, w tym jej kawałku, który ona 

dostała na talerz, lub świeczki mogłyby mieć jaśniejszy odcień i w ogóle – 

podsumowując- cała ta synowa jest niesympatyczna. 

d) Zawistne projekcje – chodzi o to, żeby tak zawiścić, aby zawiść umieścić w kimś. Są 

dwie metody:  

* zawistnik projektuje zawiść w innych poprzez takie eksponowanie swoich cech, 

sukcesów lub zasobów, by inni czuli się źle, ponieważ mają mniej, np. szczupła 
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dziewczyna mówi do swojej koleżanki, która od lat nieskutecznie walczy z nadwagą: 

Słuchaj, ja to po prostu nie jestem w stanie utyć, choćbym się objadła nie wiem jak. 

* * zawistnik unika jak ognia ujawnienia swoich sukcesów lub szczęścia, ponieważ 

obawia się, że spotka go zawistny atak od innych, mówi więc: oj, ja to jestem do 

niczego/ nic mi się w życiu nie udaje/ ten egzamin to ja jakimś cudem zdałem na 5, 

wiesz, to się nazywa szczęście głupiego, itd. 

 

Jak widać, nie jest trudno być zawistnym. Jednym zdarza się to częściej, innym 

rzadziej. Jedni mogą poradzić sobie z bólem takiej wiedzy o sobie oraz z atakami sumienia i 

zidentyfikować zawiść w sobie, inni za Chiny się do niej nie przyznają. Sama zawiść, tak jak 

agresja,  wpisuje się w  podstawowe konstytucjonalne wyposażenie każdego człowieka, ale 

stopień skłonności do przeżywania nadmiernej zawiści wynika pewnie z  połączenia 

indywidualnego wewnętrznego wyposażenia w siły destrukcyjne oraz wpływów środowiska 

zewnętrznego.  Będąc dziećmi znajdujemy się w sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni 

ścierpieć dwie okropne rzeczy: 1) matczyna pierś nie jest naszą własnością (w znaczeniu 

częścią naszego ciała, a tak ją przeżywamy we wczesnym niemowlęctwie); 2)wykluczenie z 

pary rodzicielskiej. Pierwsza z tych sytuacji pozbawia nas iluzji, ze sami jesteśmy sobie 

„sterem, żeglarzem, okrętem” i stawia nas w bolesnym położeniu bycia zależnym od kogoś, 

kto jest odrębną osobą i może czasem zabrać gdzieś naszą ukochaną, kojącą, zaspokajającą 

pierś-matkę. Wtedy mamy do wyboru albo uznać swoją zależność i nadal móc – mimo 

zazdrości – cenić matczyną pierś, doświadczać jej jako dobrej i karmiącej (jeśli dominują w 

nas libidynalne impulsy), albo  - jeśli przeważają w nas destrukcyjne impulsy – możemy się 

obrazić i przeżywać pierś-matkę jako okrutną, atakującą i odbierającą.  Źródłem późniejszego 

naszego cierpienia jest podejrzenie, że matka z ojcem mają ze sobą coś, w czym my nie 

możemy brać udziału oraz wiedza, że  posiadają oni zdolność tworzenia dzieci (czego 

przykładem jesteśmy my sami, bądź nasze rodzeństwo). W paradygmacie 

psychoanalitycznym myślimy, że poziom, na jakim udaje się nam poradzić sobie z zawiścią o 

kreatywność naszych rodziców (ci  z Państwa, którzy bywają regularnie na odczytach, pewnie 

pamiętają wykład Pani Anny Żmijewskiej, która szeroko omówiła tę kwestię;  przypomnę 

jedynie, że przepracowanie kompleksu Edypa, oznacza, iż możemy poradzić sobie z zawiścią 

wobec rodziców, dostrzegając, że nie tylko jesteśmy wykluczeni z tej pary, ale mimo że 

rodzice mają odrębną relację, to nadal nas kochają i opiekują się nami), znacząco wpływa na 

rozwój naszych zdolności twórczych i relacji z innymi ludźmi. Silna zawiść utrudnia 
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akceptację sytuacji wykluczenia z pary oraz uznanie własnej niedojrzałości, co z kolei hamuje 

zdolność dziecka do uwewnętrznienia kreatywnych zdolności rodzicielskich lub do 

korzystania z własnej kreatywności. „Zawiść o artystyczne lub intelektualne zdolności innych 

ludzi ma korzenie w tej wczesnej relacji, a w terminach symbolicznych może prowadzić do 

ataku np. na rodzenie się idei innych ludzi, ich >>dzieci umysłowych<<  lub na inne formy 

kreatywności” (Barrows, s.91).  Jeśli mimo zawiści, możemy odczuwać do tej samej osoby 

miłość, wdzięczność i podziw, a w związku z naszymi zawistnymi impulsami - żal i 

współczucie, jest szansa na to, byśmy mogli naprawić, co zniszczyliśmy. Klein była zdania, 

że „pragnienie czynienia reparacji i potrzeba udzielenia pomocy budzącemu zawiść obiektowi 

to także bardzo ważne środki neutralizowania zawiści. Ostatecznie oznacza to neutralizację 

impulsów niszczycielskich za pomocą mobilizowania uczuć miłości”. Zawsze mamy wybór: 

możemy zdobyć się na  współczucie bądź życzliwość wobec drugiej osoby, co pomaga 

złagodzić zawiść i ułatwia życie, lub możemy odwrócić się od życzliwego impulsu. Z 

pewnością zaprzeczenie nie jest radą na zawiść. Zaprzeczona nadal istnieje i rozwija się w 

ukryciu, zasilając błędne koło: atak - poczucie winy – zaprzeczenie - kolejny atak. „Być może 

największa trudność z pokonaniem zawiści sprowadza się do faktu, że zniekształca ona obraz 

ludzi, od których jesteśmy zależni, pozbawia nas ich wsparcia i akceptacji, której 

potrzebujemy, byśmy mogli sobie z tym uczuciem poradzić (…). Zawistnik potrzebuje 

wsparcia ze strony wybaczających i rozumiejących postaci wewnętrznych, a czasami 

zewnętrznych. Zawiść atakuje dobroć, ale dojście z nią do porozumienia pozwala na ponowne 

docenienie i cieszenie się tym, co dobre” (Barrows, s. 99-100). 

  

NA ZAKOŃCZENIE 

Jak widzimy, przyjemność bycia sobą prędzej popłynie z integracji niż z usuwania 

wewnętrznych konfliktów. Hanna Segal, nieżyjąca już psychoanalityczka o polskich 

korzeniach,  mawiała, że wolność osobista to poznawanie rzeczy znanych i nieznanych, jak 

również chcianych i niechcianych. Niektórym z nas łatwiej przychodzi rozpoznawanie w 

sobie sprzecznych aspektów i godzenie się z nimi, bez usuwania któregokolwiek elementu. 

Inni potrzebują więcej czasu lub nigdy nie podejmą próby. Zauważenie, że tak jak my, 

również osoby, które kochamy mają wspaniałe zalety i paskudne wady, pozwala nam kochać 

kogoś jako całą osobę. Z punktu bycia całym sobą, po prostu sobą, dobrym i złym, 

agresywnym i czułym, gadatliwym i milczącym, etc., możemy lepiej zobaczyć, że „swoboda 

tworzenia życia z dnia na dzień idzie w parze z odkryciem, że nasze życie jest jedyne w 
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swoim rodzaju (…). Improwizowanie życia, po prostu własnego życia, w miejsce wiary, że 

istnieje jakieś wzniosłe życie godne wyrecytowania oznacza zgodę na to, że się nie zna 

kwestii, którą się zaraz wypowie, a także wyrozumiałość wobec siebie, jeśli nie zagra się 

swojej roli tak dobrze, jakby się sobie życzyło. (…) Zintegrowanie minionego okresu życia z 

nowym tworzy chwilę obecną – jedyny czas, którym dysponujemy, nawet jeśli bez przerwy 

nam ucieka”. (Quinodoz, s. 48). 

 

KILKA SŁÓW PO DYSKUSJI 

Bycie sobą nie jest  źle rozumianą asertywnością. Podążanie za swoimi impulsami bez troski 

o innych jest destrukcyjne. Jednym z aspektów rozwoju człowieka jest to, że może on 

kształtować w sobie zdolność sublimowania i przekształcania tego, co pierwotne, 

prymitywne, surowe, czy destrukcyjne. Natomiast sposób, w jaki dokonuje on sublimacji i 

przekształceń jest właściwy tylko jemu, jest jego prywatnym dziełem. 

Dzielenie się z innymi swoim czasem, myślami, uczuciami oraz przyjmowanie czasu, myśli, 

uczuć od innych,  wcale nie oznacza niebycia sobą.  Jeśli człowiek może rozpoznawać siebie 

tylko wówczas, gdy zajmuje stanowisko opozycyjne wobec innych, jest to niepowodzenie w 

rozwoju. 

A propos wyrażania krytyki – ma ona podłoże zawistne wówczas, gdy wypowiadana jest w 

służbie destrukcji – chcemy komuś coś jedynie zniszczyć, np. po to, by nasze było na górze, 

lub po to, bo ktoś poczuł się źle. Jest też inny rodzaj krytyki - krytyka niedestrukcyjna, 

krytyka konstruktywna, kiedy możemy zwrócić komuś uwagę, w znaczeniu właśnie 

kierowania  uwagi tej osoby na jakiś kłopot, przy czym ów kłopot jest elementem szerokiego 

kontekstu, w którym jest miejsce i na wskazanie błędu i na pochwałę. 

W ciągu całego życia na zmianę, a niekiedy naraz, doświadczamy przyjemności i 

nieprzyjemności bycia sobą. Poczucie nieprzyjemności i dyskomfortu w byciu sobą może być 

impulsem do głębszej refleksji nad oceną zdarzeń lub nawet całego dotychczasowego życia, 

nad relacjami, nad tożsamością... Niepowtarzalność naszych losów, subiektywność 

rozumienia rzeczywistości, indywidualny świat przeżyć, różniąca nas wrażliwość są podstawą 

do tego, by nie szukać uniwersalnych przyjemności i nieprzyjemności w byciu sobą. Chodzi o 

to, by być jedynie sobą, ani więcej, ani mniej, aby móc stawać się najlepszą wersją siebie. 
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Dziękuję Państwu za obecność na odczycie, za uwagi i pytania. Nasza rozmowa stała się dla 

mnie inspiracją do dalszych rozmyślań o byciu sobą, agresji i zawiści oraz o sposobie 

dyskutowania o tych zagadnieniach.  Życzę Państwu i sobie, by na tyle często było nam 

przyjemnie ze sobą, abyśmy w chwilach, gdy nam będzie ze sobą źle, mogli odnaleźć w sobie 

dość siły na adekwatne przeżycie tego, co trudne oraz dość miłości i zrozumienia, by nie 

wypełniać minionymi błędami kolejnych dni życia. 

Z pozdrowieniami, 

Autorka 
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