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Ewa Drążkowska – Zielińska 

Wykład: Hysmina. Pseudohomoseksualizm jako obrona przed dezintegracją.  

W uznaniu superwizji 

 

W referacie przedstawię Państwu początkowy okres pracy z Pacjentką, która 

stworzyła imitacyjną tożsamość homoseksualną, chroniącą ją przed kontaktem  

z psychotycznym jądrem. Położę szczególny nacisk na błędne założenia, poczynione przeze 

mnie a priori; opiszę również rozegranie w superwizji, którego przepracowanie sprawiło, że 

praca z Pacjentką nie utknęła w martwym punkcie. Materiał jest poufny, więc nie 

przedstawię w formie pisemnej więcej szczegółów, natomiast chcę podzielić się z Państwem 

zarysem teorii - nie znalazłam miejsca na jej przedstawienie w swoim referacie - która 

pozwoliła mi owocnie zmodyfikować  myślenie na temat Hysminy. 

Bazuję na psychicznym protomodelu imitacji, opisanym przez Eugenio Gaddiniego - 

wybitnego włoskiego psychoanalityka - w pracy „O imitacji” (1969). Dał w niej wyraz wielkiej 

przenikliwości nadając wagę rozróżnieniu między imitacją a identyfikacją. Prototypem 

biologicznym dla rozwinięcia teorii imitacyjnej były obserwacje niemowląt. Eugenio Gaddini, 

razem ze swoją żoną Renatą De Benedetti, która była lekarzem pediatrą a później została 

psychoanalityczką, napisali w roku 1959 pracę „O ruminacji u niemowląt”. Ruminacja 

/inaczej merecyzm/ występuje rzadko i nigdy przed trzecim miesiącem życia, zawsze jest 

odpowiedzą na patologiczną frustrację oralną. Niemowlę, przy pomocy kciuka, stymuluje 

podniebienie do momentu, gdy usta wypełnią się mlekiem. Czyli, połknięty wcześniej pokarm 

jest ponownie przeżuwany i ponownie połykany. W obserwacji /istnieje bogaty materiał 

fotograficzny/ widać, że niemowlę ze stanu ogromnego skupienia i napięcia podczas 

stymulacji, przechodzi do błogiego rozluźnienia, któremu towarzyszy uśmiech, gdy w ustach 

pojawia się mleko. Można postawić hipotezę - czy jak dowcipnie mówił Gaddini „użyteczną 

fikcję” - że tej aktywności towarzyszy fantazja niemowlęcia o jego samowystarczalności. 

Niemowlę może czuć się samowystarczalne gdy imituje karmiącą funkcję matki, której matka 

go pozbawiła. Dzieje się tak wtedy, gdy nie można wytrzymać bólu utraty - ruminacja chroni 
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self.  Gaddini uważał, że imitacja jest obroną i tak jak inne obrony jest częścią zwykłego 

rozwoju, który - gdy sprawy układają się dobrze - prowadzi do identyfikacji poprzez 

integrację imitacji z introjekcjami /które są podstawowo mechanizmem oralnym/. Lecz gdy 

sprawy nie układają się dobrze i dochodzi do przedwczesnych i zbyt silnych frustracji 

oralnych, powstają zaburzenia w obszarze psycho-oralnym, a dokładniej w działaniu 

mechanizmów introjekcyjnych. Może to prowadzić do rozwoju imitacyjnych introjekcji,  

w miejsce prawdziwej introjekcji. Imitując, jednostka w magiczny sposób staje się obiektem 

zewnętrznym - ale „być”, nie oznacza „mieć”. Dla zrozumienia obronnej funkcji tego 

mechanizmu najbardziej istotne jest zdanie sobie sprawy, że imitacja tworzy wewnętrzne 

poczucie siebie nie w obecności obiektu, ale przy jego braku. Właśnie z powodu braku 

obiektu celem imitacji staje się próba ponownego ustalenia, w magiczny i omnipotentny 

sposób, połączenia  self  z obiektem, z tym, że obiekt jest tu wykreowany przez dziecko, czy 

dokładniej, z dziecka. 

 W pracy klinicznej spotykamy się z pacjentami o patologicznym rozwoju imitacji dla 

których „postrzeganie” obiektu jest doświadczane jako „bycie” obiektem. Ma to bardzo 

dalekosiężne konsekwencje. Teoria E. Gaddiniego umożliwiła mi - jak i wielu innym 

terapeutom na całym świecie - modyfikację myślenia na temat różnych zaburzeń 

seksualnych /ale oczywiście nie tylko/. Gdy myślimy i piszemy, na przykład: o zaburzeniach 

tożsamości, źle rozwiązanym kompleksie Edypa, „nieprawidłowej identyfikacji”, itd. - czasami 

powinniśmy rozważać obecność imitacji. Błąd który nierzadko popełniamy polega na 

założeniu, że jesteśmy widziani, gdyż pacjent nas naśladuje. Oczywiście może nie być to 

błędem, ponieważ imitacja jest naturalnym elementem uczenia się. Lecz bywa też tak, że to 

co uznajemy za widzenie nas, jest byciem nami, przy jednoczesnym unicestwieniu nas jako 

odrębnego obiektu. 
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